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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Reunió de la Junta de Personal 
 

 
El proppassat 30 de maig va tenir lloc, a l’aula 2 de formació del Palauet del Departament 
d’Interior, una reunió de la Junta de Personal del SCT convocada unànimement per tots els 
sindicats. 
 
En aquesta reunió, entre d’altres qüestions, es van tractar les següents: 
 
1. Sobre la política de racionalització de la plantilla d’acord amb el Pla d’Ocupació, aprovat 

per l’Acord de Govern 28/2012, de 27 de març (DOGC 6098, 29/03/2012), CCOO va preguntar 
per la situació de la persona traslladada recentment del STT de Girona a una altra plaça de la 
mateixa localitat amb ocasió de la campanya forestal d’estiu, per a la redistribució temporal 
d’efectius. En primer lloc, se’ns va informar que s’havia donat l’opció a qualsevol que 
voluntàriament decidís ocupar la plaça en qüestió, i que després, davant la manca de 
voluntaris, es va designar una persona, a qui, mitjançant una resolució d’adscripció provisional 
al nou lloc de treball, se li ha conservat el sou i se li manté la plaça. 

 
CCOO estima que, tal com preveu el Pla d’Ocupació hi ha una primera fase, des de l’inici de 
vigència l’1 d’abril d’enguany, en què només s’hi contemplen les reduccions de jornada i sou 
dels interins, així com la minoració dels llocs de cap de servei i assimilats que han de tenir 
jornada i horari especial. La segona fase comença amb l’aprovació del document de diagnosi, 
que indicarà les necessitats de personal a cada departament. 
 
Per tant, CCOO va proposar, i els altres sindicats hi ha estat d’acord, juntament amb la 
Subdirecció (sempre si era possible dins del seu àmbit competencial), d’establir uns criteris per 
als casos que, fins el 31 de juliol, data en que ha d’estar preparat el document de diagnosi, 
s’hagin d’efectuar trasllats no voluntaris. Criteris que tinguin en compte no només la càrrega de 
treball (o no només prioritàriament), sinó també la proximitat geogràfica, l’antiguitat... 
 
Així mateix, CCOO va demanar, que respecte de la segona fase, s’informés la Junta de 
Personal de quina era la previsió de dimensionament de la plantilla del SCT, abans que s’hagi 
elaborat el document de diagnosi. 
 
A més, CCOO entén que aquesta via és més adient i està més en consonància amb la 
prevista per al personal laboral en la modificació del VI Conveni Col·lectiu publicada al DOGC 
6138 el mateix dia de la reunió, en què el personal laboral fix podrà prestar serveis en un 
altre departament, amb la seva conformitat, si reuneix els requisits per ocupar la plaça i 
amb reserva del lloc de treball.  

.../... 
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2. Quant al tema dels reforços durant la temporada d’estiu, CCOO va preguntar si n’hi haurien 

aquest any, atès que, si bé legalment la jornada i el salari de totes les places ocupades per 
interins (tret de les excepcions previstes tant a les normes pressupostàries com al Pla 
d’Ocupació) s’han reduït en un 15%, era molt difícil, si més no moralment, explicar els/les 
companys/es afectats/des la contractació de reforços per fer un treball del qual podien 
encarregar-se’n perfectament. La justificació que ens van donar és que sempre es contracten 
reforços perquè els/les treballadors/es puguin fer les vacances, amb el manteniment d’un 
mínim de places per unitat. Especialment, pel que fa al mes d’agost, que és el més habitual 
per fer les vacances. 

 
A la pregunta de si era possible pagar hores extres, se’ns va puntualitzar que no és la política 
del Departament, que en els últims anys n’ha pagat molt poques. Tot i així, es va replicar que 
el nou Decret 56/2012 (DOGC 6139, 31/05/2012) de jornada i horaris, regula la realització de 
serveis extraordinaris per motius també extraordinaris. Se’ns va informar que el Decret preveu 
la compensació en hores lliures. A la vista de la seva publicació, CCOO observa que no és 
exactament així, sinó que la compensació és prioritària en relació amb l’abonament de les 
hores extres, tal com de desprèn literalment de la redacció de l’article 6.2 del Decret, al menys 
pel que fa a personal funcionari. 

 
3. Pel que respecta al tema de la laboralització del CIVICAT, el mateix dia de la reunió es va 

publicar al DOGC 6138 la Resolució EMO 1002/2012, en virtut de la qual té lloc la inscripció i 
publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora sobre la modificació del Text articulat del VI 
Conveni laboral. En aquest sentit, el punt 3 de l’annex 1 especifica que s’incorpora al text del 
VI Conveni l’especialitat professional d’operador/a de gestió del trànsit, amb el grup 
professional de C-1.  

 
El punt 9 estableix les funcions d’aquesta especialitat professional: realitza les validacions, 
introduccions i actualitzacions d’afectacions i incidències vàries; participa en el manteniment i 
seguiment de les afectacions produïdes per l’execució d’obres a la xarxa viària, en el 
seguiment i control de les mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit, 
així com en la monitorització de l’estat del trànsit i en l’establiment dels procediments de 
senyalització i controls del sistema de gestió del trànsit.  

 
Per tant, tenim el primer pas d’un procés de laboralització del CIVICAT que havia demanat 
CCOO i en que ha treballat activament el SCT.  

 
Aquest procés, cal tenir en compte, respecta la categoria de funcionari de carrera pels que ja 
la tinguin.  
 
En un segon pas, atès que n’hi ha 4 places vacants al CIVICAT, es demanarà la creació de 4 
places de laborals, perquè els/les treballadors/es en situació irregular actualment les puguin 
ocupar provisionalment com a personal laboral temporal. 
 
El tercer pas consistirà en la cobertura definitiva de les places mitjançant els sistemes 
previstos per a la provisió de llocs de personal laboral fix. 

.../... 
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4. CCOO va presentar una proposta consistent a realitzar modificacions a la pàgina web del 
SCT, que actualment inclou els telèfons de les centraletes dels SSTT, perquè la informació 
sobre els expedients l’ha de proporcionar el 012. Això no vol dir que no es mantinguin les 
centraletes per a l’atenció d’aspectes relatius a la seguretat viària o per a trucades efectuades 
per policies, jutjats... La Subdirecció es compromet a millorar la web, potser fent esment de les 
bústies de sancions, seguretat viària i vistes.  
 
També ens van explicar que la solució idònia, i en què s’està treballant, és la consulta 
telemàtica, com a mínim de part de la documentació que conforma els expedients 
sancionadors, mitjançant un certificat digital que garanteixi la identitat de la persona que faci la 
consulta, per respecte a la protecció de dades de caràcter personal. 

 
5. Davant d’una situació d’amenaça que va patir fa uns dies un/a funcionari/a, a la 2a planta del 

STTB, CCOO va proposar que en el lloc físic on aquesta persona es va sentir intimidada, 
s’instal·lés una mampara que, com a mínim, sigui dissuasòria pels usuaris que s’apropen des 
del darrere. Aquest lloc és, concretament, el que fa cantonada al taulell d’atenció al públic i 
s’ocupa pel Registre. La Subdirecció va contestar que estudiarà la proposta, tot recordant que 
quan un/a treballador/a se sent intimidat o amenaçat (no cal agressió física) ho ha de fer saber 
als agents de seguretat per tal que, si s’escau, avisin els MMEE. 
 

6. Per acabar, CCOO va preguntar per la situació d’un/a subaltern/a que, d’acord amb la política 
d’Interior de rescindir contractes amb les empreses transportistes, ha de fer les seves tasques 
conduint un vehicle del SCT. Se’ns va dir que la tasca d’un subaltern no és conduir, que no té 
l’obligació de conduir, però que s’estimava que tampoc se li podia prohibir (cosa amb la qual 
estem completament d’acord). CCOO va demanar la seva laboralització, atès que els cotxes 
del SCT han de fer funcions que no són les de repartir valisa, i que es convertís en conductor/a 
polivalent. Se’ns ha denegat. 

 
 
Com sempre, us mantindrem informats/des de les properes reunions. 
 
 
 
 

LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I 
EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA! 

 
 
 

PARTICIPA I LLUITA CONTRA LES RETALLADES! 


