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SI ETS FUNCIÓ PÚBLICA, ON VAS? 
 

 
Tot i la paràlisis es que es troba la Funció Pública de Generalitat de Catalunya, hem demanat reiteradament 
la convocatòria de les mesa sectorial de personal administratiu i tècnic i de la Mesa General d’Empleats 
Públics de la Generalitat.  
 
Des de el Sector de la Generalitat de CCOO troben totalment inadmissible que portem més de 2 mesos  
sense que es reuneixi la mesa de negociació sectorial i demostra  la nul·la voluntat que te aquest govern de 
negociar i de recuperar el diàleg i la concertació social amb els sindicats, dins el marc de les meses de 
negociació.  
 
Aquest son els temes que des del Sector de la Generalitat de CCOO hem demanat tractar a la Mesa 
Sectorial i que Funció Pública es nega a convocar:  
 
1.- Situació del personal de l’Agència Catalana de Consum davant les necessitats d’atendre l’activitat 
administrativa generada per donar resposta a les reclamacions dels consumidors sobre el tema de les 
participacions preferents.  
 
2.- Situació actual i perspectives laborals del personal del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
3.- Proposta de compensació horària dels dies les tardes anteriors de les dues festes locals, la tarda anterior 
de la festivitat de Reis i la tarda de Sant Jordi, que realitza el personal administratiu i tècnic. 
 
4.- Compensació horària  en l’àmbit del personal administratiu i tècnic quan alguna o algunes de les 
festivitats laborals d’àmbit nacional o autonòmic  de caràcter retribuït i no recuperable coincideixi amb 
dissabte o diumenge.  
 
5.- Proposta d’establiment de permisos, per al personal administratiu i tècnic, relacionats amb el deure de 
conciliació de la vida familiar i laboral  (EPEB, Art. 48.1.J.). 
 
6.- Previsió del concurs de trasllats per a l’any 2013.   
 
7.- Previsió per a l’any 2013 d’oferta pública d’ocupació de personal administratiu i tècnic i de realització de 
promocions internes per al personal funcionari.  
 
8.- Ampliació dels dies de vacances que es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any. 
 
9.-  Situació laboral del personal subaltern del Departament de Cultura que presta els seus serveis en el 
museus de l’àmbit territorial de Girona. 

 

CCOO us continuarem informant !! 

 


