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MESA SECTORIAL 15.04.2013 
 
Us resumim, tot seguit els principals temes tractats a la darrera reunió de la Mesa Sectorial de Negociació 
del Personal d’Administració i Tècnic. 
 
 
CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS DE CAPORAL/A I  SERGENT/A DEL COS DE 
BOMBERS 
 
Es van aprovar les bases de les convocatòries d’aquest concurs de trasllats del Cos de Bombers, 
properament sortiran les convocatòries al DOGC. 
 
 
JORNADA DE TREBALL DEL PERSONAL VETERINARI DEL DEPA RTAMENT DE SALUT 
 
CCOO manifestem que el Decret 56/2012, en el seu article 2.1, exclou de la seva aplicació el personal 
veterinari, entre d’altres col·lectius, i els remet a les seves normes, pactes o acords específics. Demanem a 
Funció Pública que, en no existir cap acord o pacte al respecte, doni instrucció a l’Agència de Salut Pública 
per què els veterinaris facin la jornada que surt a la seva Relació de llocs de treball (RLLT) de jornada 
ordinària i horari especial. 
 
Funció Publica, l’Agència de Salut Pública i el Departament de Salut  manifesten que es tracta d’un error a 
la Relació de llocs de Treball que surt al DOGC i que aquest personal té jornada especial i horari especial i 
que properament procediran a la modificació de la RLT. 
 
CCOO manifestem la necessitat que Funció Publica obri un grup de treball, depenent de la mesa sectorial, 
per negociar les condicions laborals d’aquest col·lectiu ja què la posició actual de Funció Pública i de 
l’Agència de Salut ens porta a un conflicte laboral. 
 
Des de CCOO creiem que l’Agència de Salut Pública ha aprofitat un buit legal per  modificar les condicions 
de treball del personal veterinari. 
 
Funció Pública i l’Agència de Salut Pública es neguen a crear cap grup de treball i a modificar la seva 
posició sobre aquest tema i mantenen que quan es va negociar l’Acord, les negociacions es van focalitzar 
en el complement específic en altres aspectes dels llocs de treball però no en la jornada. Funció Pública 
afegeix que l’any 2002-2003 van haver els Acords específics del col·lectiu i que arran d’aquest acords  la 
seva retribució és diferent de la resta.  
 
 
SITUACIÓ DEL PERSONAL DEL SOC 
 
A petició de la part social, la Gerent del Servei d’Ocupació de Catalunya informa de les darreres novetats 
arran de l’Acord de Govern del passat 9 d’abril, pel qual es creaven 160 places d’orientadors del cos B a les 
oficines del SOC.  
 



federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA  

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

D’aquestes, 50 places, que s’incorporaran a la RLT, s’adreçaran a personal funcionari i es crearan 
mitjançant places vacants del SOC o a partir de la dotació pressupostària de les places del personal que se 
seleccioni per cobrir-les. L’amortització de les places d’aquest personal no s’efectuarà fins que finalitzi el 
procés de selecció i l’assignació de les noves places. 
 
Les 110 places d’orientador restants, seran contractacions temporals a càrrec de reintegraments i fons de 
Conferència Sectorial, essent la seva durada des del maig fins al desembre de 2013. 
 
Respecte dels sistemes de publicitat i dels criteris de selecció per cobrir aquestes places, segons es 
compromet Funció Pública, es respectaran els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.  
 
En el propers dies, la Gerent del SOC convocarà a la Junta de Personal per informar-los del procés i obrir la 
interlocució amb les organitzacions sindicals que en formen part, per establir els criteris de selecció que en 
garanteixi la seva transparència. 
 
 
PROMOCIÓ INTERNA 
 
En l’acord que varen signar els grups parlamentaris de CIU i ERC s’establia, de forma totalment imprecisa, 
l’existència de promoció interna. Des de CCOO hem sol·licitat a la Directora de Funció Pública que ens 
informi de la quantitat de diners que hi ha destinats a aquestes promocions i hem demanat quan es farà la 
convocatòria. 
 
La resposta  de la Directora és que hi haurà promoció interna, però que a data d’avui no sap ni la quantitat 
de diners disponibles ni tampoc el nombre de places que podrien sortir a promoció. Manifesta que 
properament es convocarà la Comissió de Seguiment del Pla d’Ocupació, ja què disposaran d’una diagnosi 
tancada. Ens avança que, com a resultat de la diagnosi, Funció Pública plantejarà  les mesures de 
racionalització i de redistribució del personal dins d’un mateix Departament o entre Departaments diferents. 
 
La Directora General vincula la promoció interna com una de les mesures de racionalització que 
proposaran. També ha comentat la possibilitat que hi hagi concursos de trasllats restringits a determinats 
àmbits. 
 
Respecte del compliment dels acords pactats de promoció del Cos de Bombers i del Cos d’Agents Rurals, la 
resposta  de la Directora General de la Funció Pública va ser que aquesta promoció interna proposada per 
l'Administració, no contemplava els col·lectius específics, però que si volíem parlar d'aquest tema el podíem 
proposar per a la propera Mesa Sectorial del dia 27 de maig, cosa  que CCOO pensem introduir en la 
propera ordre del dia. 
 
 
PERMISOS PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL 
 
En la darrera mesa sectorial CCOO va presentar un conjunt de propostes  i mesures que tendeixen a 
possibilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels empleats públics. Les propostes eren les 
següents:  
 
- Recuperació de tots els dies d’assumptes personals, dies addicionals vinculats a l’antiguitat (premis per 

antiguitat), així com l’establiment de la reducció de jornada per tenir cura d’un fill, percebent el 100% de 
les retribucions. Recuperació del Fons d’Acció Social . 

 
- Acumular les 10 hores corresponents a les tardes de les dues festes locals, la tarda de Sant Jordi i la 

tarda anterior al dia de Reis, en una bossa d’hores a gaudir amb les mateixes condicions que el permís 
per assumptes personals.  
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- Acumular  en una bossa d’hores la compensació horària quan alguna de les festivitats laborals de 
caràcter retribuït i no recuperable coincideixi en dissabte. (Pel que fa a l’any 2013, seria el 12 d’octubre i 
una compensació horària de 7.5 hores).  

 
- Ampliar fins a 7 dies el dies de vacances que es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg 

de l’any i/o en les mateixes condicions que el permís per assumptes personals.  
 
- Supressió de la durada mínima de 10 dies per al gaudiment de llicències per assumptes propis sense 

retribució.  
 
- Establiment de 3 dies  (22,5 hores) de permís no recuperable per  compliment de deures relacionats amb 

la conciliació de la vida laboral i familiar.(Art 48.1 j EBEP). 
 
- Establiment de 3 dies (22,5 hores) de permís recuperable per compliment de deures relacions amb la 

conciliació de la vida laboral i familiar. (Art 48.1 j EBEP). 
 
- Establiment de 75 hores anuals de permís recuperable per assumptes personals sense justificació.  
 
- Establir que el temps restant de jornada diària, 2 hores i 30 minuts, que es realitza de dilluns a divendres 

de les 7.30 a les 19 hores, pugi ser objecte de recuperació en còmput setmanal.  
 
- Establir que el temps de flexibilitat horària per començar la seva jornada diària de fins a 30 minuts es 

pugui recuperar en  còmput setmanal. 
 
- Ampliació del permís per assistència a cursos de formació i perfeccionament fins a 80 hores a l’any.  
 
- Equiparació dels supòsits d’hospitalització als supòsits de malaltia greu de l’EBEP per obtenir 3 o 5 dies.  
 
- Si el període de permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix totalment o 

parcialment amb el període de vacances, la persona afectada podrà gaudir les vacances un cop finit el 
permís o durant l’any natural de finalització del permís.  

 
- Que els dies de permís de naixement, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un menor, per 

mort, accident, malaltia greu, hospitalització,  per trasllat de domicili es pugin utilitzar dins el termini de 20 
DIES a partir del succés a voluntat de personal. 

 
Funció Pública ha realitzat un estudi de normes que cal modificar, cost econòmic i grups de personal que 
afectaria (laborals, docents, sanitaris, etc) i exposa que atès que són mesures que afecten a diversos 
col·lectius convocarà properament la Mesa General dels Empleats Públics per tractar aquest temes.  
 
CCOO també  hem sol·licitat que s’ampliï la proposta inicial amb els temes següents:  
 
1. Equiparació del tractament del permís retribuït de l’art. 48.e, “per a la realització d’exàmens prenatals i de 

tècniques de preparació al part” a la  situació de funcionàries que se sotmetin a tècniques de fecundació 
“in vitro”. 

 
2. En les reduccions de jornada d’1/3 o d’1/2 amb dret a un 80% o 60% de les retribucions, respectivament: 
 

- Aclariment i actualització de la terminologia que s’utilitza en el redactat de l’art. 26 de la Llei 8/2006, 
de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les Administracions 
Públiques de Catalunya (p.e. persones amb discapacitat que, a més, tinguin una mobilitat reduïda). 
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- Consideració de la concurrència de més d’una de les circumstàncies previstes (d’acord amb l’art. 48.h 
de l’EBEP) com a causa justificativa de l’atorgament d’un permís d’aquest tipus; a tall d’exemple, el 
cas de les famílies monoparentals nombroses. 

 
- Demanar que es fixin uns límits, mínim i màxim, de reducció de jornada que siguin molt més flexibles 

que no pas els actuals i que s’adeqüin més a les necessitats dels/de les treballadors/treballadores. 
 
- Atès que l’EBEP no estableix ni limita la reducció de retribucions corresponents a aquest permís, des 

de CCOO proposem que quan concorrin simultàniament dues o més de les circumstàncies que són 
fet causant del permís, en funció de la reducció de jornada que triï l’empleat públic/l’empleada pública, 
es percebi el 100% de les retribucions. 

 
- Consideració de la situació de persona treballadora amb discapacitat que ha de fer-se càrrec d’una 

altra persona discapacitada, o fills menors o que té d’altres càrregues que dificulten la conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral i que aquestes persones cobrin també el 100% de retribucions, en 
funció de la reducció de jornada. 

 
 
PERMÍS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
Pel que fa aquest permís, CCOO hem fet les propostes següents: 
 
1. Atès que l’art. 49.d de l’EBEP determina només les condicions mínimes de gaudi d’aquest permís, i deixa 

la seva concreció a cada Administració Pública competent, demanem, com en el cas de la conciliació, un 
límit mínim i un màxim de reducció de jornada, i d’acord amb la seva concreció horària, la percepció 
íntegra de les retribucions del personal afectat. 

 
2. Si la funcionària està en situació d’excedència voluntària per violència de gènere, creiem convenient 

l’ampliació de la reserva del seu lloc de treball dels 6 mesos que disposa l’art. 7 de la Llei 8/2006 a, com 
a mínim, a 1 any. Tot això sense que depengui de la voluntat d’un tercer, el Jutge, com disposa la LO 
1/2004. 

 
3. Incorporació a la normativa de la previsió de l’art. 40.3 bis de l’Estatut dels Treballadors, per si la 

funcionària desitja un canvi de lloc de treball en una altra localitat, que tingui dret preferent a ocupar un 
altre, dels mateix grup, cos i nivell que el Departament tingui vacant en qualsevol dels seus centres de 
treball. I que això comporti reserva de lloc durant 6 mesos. 

 
4. Ampliar el paràgraf anterior al cas que la treballadora es vulgui mantenir en la mateixa localitat, però en 

un altre lloc de treball en un centre diferent. 
 
Funció Pública es compromet a estudiar aquestes propostes, conjuntament amb les presentades per la 
conciliació de la vida familiar i laboral dels empleats públics.  
 
 
PROBLEMÀTICA EN LA GESTIÓ DE VACANTS D’ATRI.  
 
Des de CCOO vam plantejar la problemàtica que es troben molts companys i companyes que obtenen una 
plaça a ATRI i han d’esperar a que la plaça que quedi vacant surti també a ATRI i així fins que la plaça 
pugui ser coberta per un interí, ja que es tracta d’un servei essencial. Considerem que no té cap explicació 
lògica quan el lloc de treball és no essencial i a més es tracta d’un canvi dins d’un mateix Departament.  
 
Funció Pública és conscient d’aquesta problemàtica i intentarà una mediació en els casos que li facin 
arribar.  
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ASSIGNACIÓ DE TASQUES QUE NO PERTOQUEN AL PERSONAL SUBALTERN 
 
Des de CCOO hem denunciat que diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya estan obligant, de 
forma permanent, al personal subaltern a fer tasques del Cos Auxiliar Administratiu com ara el registre de 
documentació. Aquesta circumstància té el seu origen en la manca de personal degut a les retallades i 
acomiadaments de personal que estan portant a terme el Govern de la Generalitat  de Catalunya. 
 
Funció Pública ens ha demanat que li fem arribar el casos concrets i que parlarà amb els respectius 
Departaments per tal de trobar una solució a la problemàtica.  
 
 
TRACTAMENT DE LES EXCEPCIONS  QUE PERMETEN PERCEBRE  EL 100% DE SALARI EN CAS DE 
BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL 
 
Des de CCOO vam reiterar la necessitat d’ampliar les excepcions que permeten percebre el 100% del salari 
en cas de baixa per incapacitat temporal, entre d’altres, a les malalties cròniques i altres malalties greus. 
Reclamem que es torni a convocar el grup de treball d’excepcionalitats, ja que és urgent veure determinats 
casos greus. Funció Pública manifesta que no té intenció d’afegir més casos dels que surten en el Decret. 
 
CCOO insistim en què va ser un compromís pres entre ambdues parts i que només es van fer dues 
reunions. Afegim que CCOO hem estat treballant força en les propostes i volem tractar-ho en el grup de 
treball. Funció Pública finalment manifesta que properament convocarà el grup de treball que tracta aquest 
tema, entre d’altres.  
 
 
CREACIÓ DELS GRUP DE TREBALL DE LA BORSA D’INTERINS  I DEL GRUP DE TREBALL DE 
CRITERIS DE TRANSPARÈNCIA A ATRI  
 
A proposta de tots els sindicats s’han posat en marxa dos grup de treball, un dedicat a establir els criteris  
de selecció de personal  per a la borsa d’interins del personal administratiu i  tècnic  i l’altre per establir els 
criteris de funcionament del portal ATRI per a la selecció de personal, que han de ser de funcionament 
homogeni entre tots els Departaments i garantir que la selecció es faci seguint criteris d’igualtat, mèrit i 
capacitat. 
 
 
RETENCIÓ IRPF DESPRÈS DE L’ACORD DE GOVERN DE RETAL LADA DE SOU 2013. 
 
La representant del Departament d’Economia i Coneixement ens comunica que en la nòmina del mes de 
juny es procedirà a adequar la retenció de l’IRPF a la previsió d’ingressos prevista per aquest any 2013. No 
és possible fer-ho abans per problemes informàtics. 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


