
federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA 
03.06.2013  088/13 
 

 
Via  Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 

Av. de Catalunya 2, 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 

MESA SECTORIAL 27.05.13  
 
Us resumim, tot seguit els principals temes tractats a la darrera reunió de la Mesa 
Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic. 
 
Cos d’Agents Rurals  
 
CCOO sol·licitem el compliment de l’acord de condicions de treball pel que fa a la 
convocatòria d’un concurs de trasllats i el compliment de la Llei i el Reglament del CAR 
pel que fa a la promoció interna del C2 al C1 i el desplegament de les categories 
professionals del Cos. La resta de sindicats reforcen la demanda. 
 
El DAAM manifesta la seva voluntat d’impulsar aquests temes, començant pel concurs de 
trasllats passada la campanya d’estiu i posteriorment la promoció interna, per la què 
caldrà l’aprovació de Funció Pública i Economia. 
 
 
Cos de Bombers  
 
Des de CCOO i la resta d’organitzacions sindicals hem demanat el compliment de l’acord 
que regula les condicions de treball dels funcionaris del cos de bombers que estableix el 
procediment de promoció interna a bombers de primera. El Departament d’Interior 
reconeix que esta incomplint l’acord però ho justifica ateses les restriccions 
pressupostaries que no permeten l’augment de despesa. 
 
 
Interpretació del permís per malaltia greu i hospit alització.  
 
Des de CCOO hem exposat les diverses interpretacions que realitzen els Departaments a 
l’hora d’atorgar el permís per malaltia greu i hospitalització. Així com també la diferent 
justificació que cal aportar segons el Departament. 
 
CCOO reclamem el perquè s'ha denegat totalment a una treballadora, per al supòsit d'un 
part, el permís de tres dies per hospitalització d'una familiar fins al segon grau d'afinitat o 
consanguinitat que estableix l'art. 19 de la Llei 8/2006; quan el TS va determinar, 
mitjançant la Sentència de 23 d'abril de 2009, dictada en resolució d'un recurs de cassació 
per a unificació de doctrina, que el fet causant del permís es la hospitalització del familiar, 
sense que en el cas concret, d'un part, es requereixin complicacions per tal de atorgar-lo.  
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L'Administració contesta que el criteri jurisprudencial és el que s'ha seguit fins ara, i que, 
evidentment, en té coneixement des del moment que era aplicable. CCOO puntualitzem 
que, després de 4 anys de la sentència del TS, sembla inversemblant que encara a 
alguna unitat de recursos humans de la Generalitat es desconegui la normativa i/o 
jurisprudència aplicables. 
 
Des de CCOO també vam fer objeccions a la interpretació restrictiva que la Funció 
Pública fa de l’expressió “altra localitat”, en determinar què s’entén per aquesta la què es 
defineix com a tal en el Decret 123/1997, de provisió de llocs de treball i promoció 
professional. Analogia que des de CCOO considerem que no és vàlida perquè no es pot 
extrapolar la conseqüència jurídica d’una norma que regula un supòsit concret al d’una 
altra norma que té el seu propi supòsit de fet (permisos dels empleats públics). 
 
 
Trasllat dels treballadors socials i educadors del  Departament de Justícia de 
Girona a l’edifici de Santa Caterina.  
 
CCOO considerem que aquest trasllat no obeeix a raons d’eficàcia i eficiència del servei 
públic atesos els continus desplaçament que han de fer els treballadors afectats al Centre 
Penitenciari. A més, la ubicació a l’edifici de Santa Caterina, no compleix els requisits de 
confidencialitat i de compliment de la normativa de salut laboral.  
 
El Departament de Justícia  justifica el trasllat amb la concentració a l’edifici de Santa 
Caterina de totes les persones que treballen al SSTT de Justícia a Girona i amb la 
reducció de despesa de lloguer del local que actualment ocupen.  
 
Pel que fa al tema de l’ubicació a Santa Caterina, s’està negociant amb la Gerència de 
Serveis Comuns de la Delegació del Govern a Girona, per donar solucions a totes les 
problemàtiques detectades.  
 
 
Reestructuració Agència Catalana de Consum  
 
CCOO hem demanat quins son els plans de reestructuració d’aquest organisme autònom, 
així mateix hem manifestat el col·lapse en què es troba la tramitació dels laudes arbitrals, 
entre d’altres motius, pel tema de les participacions preferents.  
 
La representant del DEMO manifesta que al Departament no ha arribat cap proposta de la 
direcció del DEMO i el que sí s’ha decidit es mantenir l’Agència com un organisme 
autònom i no integrar-lo al Departament. També es compromet a facilitar la informació un 
cop el Departament hagi pres alguna decisió sobre aquesta possible reestructuració i la 
seva afectació als empleats públics d’aquest organisme.  
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Hores extres realitzades al Departament d’Economia.  
 
CCOO considerem totalment inadmissible que es retalli un 15% de jornada i salari al 
personal interí en determinades unitats administratives d’intervenció del Departament 
d’Economia i Coneixement i, a la vegada, es demani al personal interí que realitzi hores 
extraordinàries ateses l’acumulació de tasques o es contractin serveis externs que tenen 
un cost més elevat.  
 
Des de CCOO hem reiterat un altre cop a Funció Pública que deixi sense efecte aquesta 
retallada dels 15 % de  jornada i salari al personal interí com han fet ja moltes Comunitats 
Autònomes.  
 
 
Informació sobre adscripció interdepartamental d’ef ectius i transferències de 
dotacions pressupostaries a l’Agència Tributària de  Catalunya (ATC)  
 
Aquest punt havia estat incorporat per la pròpia Administració. Tot i això Funció Pública 
era desconeixedora de la informació que el Director de l’Agència Tributària havia 
formalment comunicat als representats sindicals de la Junta de Personal de l’Agència. Un 
autèntic desastre i una demostració més del desgavell i incompetència dels responsables 
de Funció Pública. 
 
El Director de l’Agència de Catalunya va comunicar en aquesta reunió anterior que 
properament s’aprovarà un Acord de Govern pel qual s’adscriuran 130 llocs de treball dels 
Departaments de la Generalitat a l’ATC, per tal de donar resposta al previsible augment 
de les tasques que es puguin produir com a conseqüència de la creació d’ estructures 
d’Estat en l’àmbit tributari. El 60% d’aquest llocs serien del grup A. 
 
Des de CCOO hem considerat totalment inadmissible l’adscripció interdepartamental 
d’efectius, en primer lloc perquè n’hi ha altres serveis públics col·lapsats que actualment ja 
requereixen personal com pot ser el SOC, l’Agència Catalana de Consum, PIRMI... i en 
segon lloc perquè aquesta adscripció suposaria una afectació directa molt alta i 
permanent de pèrdua de llocs de treball en la resta de Departaments de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
CCOO hem demanat la diagnosi que justifica la creació d’aquests llocs de treball i també 
hem proposat que es duguin a terme reorganitzacions dins la pròpia ATC i processos de 
tecnificació per donar resposta als nous reptes i competències d’aquest organisme.  
 
 
Cos Veterinaris  
 
CCOO hem reiterat la demanda d’un concurs de trasllat del Cos de Veterinaris. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


