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RESUM DE LA MSN DEL 21 D’OCTUBRE 
 
1.- MESURES EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA QUE EL GOVERN DE LA GENERALITAT TÉ 
PREVIST INCLOURE EN L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI D’ ACOMPANYAMENT DE 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL 2014. 
 
Funció Pública ens informa (no negocia) quines son les mesures: 
 

A) Cos d’Agents Rurals. 

Modificar la llei del Cos d’agents rurals per tal que els caps d’àrea regional siguin nomenats per 
sistema de provisió de lliure designació. L’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO s’oposa a aquesta 
mesura ja que suposa que el caps d’àrea regional podran ser cessats i nomenats lliurement segons 
els interessos dels polítics de torn.  
 

B) Cos de Bombers 

Proposta de regulació de la segona activitat i dels llocs de treball de suport no operatius. 
L’Agrupació de Bombers de CCOO s’oposa radicalment a que es tracti aquest tema en la mesa 
sectorial i demana que aquest punt sigui objecte de negociació en el grup que ha de negociar un 
nou acord de condicions de treball del Cos de Bombers, atès que es tracta d’una matèria que ja esta 
regulada en l’anterior Acord. 
 

C) Mesures relatives a l’Agència Tributaria de Catalunya (ATC). Es plantegen tres mesures: 

1. S’estableix un règim d’habilitacions transitòries per tal que els membres del Cos Superior 
d’Administració General pugin fer funcions atribuïdes a l’escala tècnica tributaria del Cos 
Superior d’Inspecció i Tècnica Tributaria. Així mateix, les funcions de les escales de valoració 
rústica i urbana del Cos de Tècnics de Valoració Tributaria poden esser atribuïdes a membres 
del Cos de Gestió d’Administració General amb la titulació adequada (arquitectura tècnica, 
enginyeria tècnica agrícola i forestal). 
 
Aquest es un règim transitori que opera fins que “no s’hagi cobert el 60 % com a mínim de la 
plantilla màxima de cos”. I sempre els “habilitats” haurien de ser funcionaris membres dels 
cossos esmentats. 
 
Des de CCOO esposem en primer lloc la incongruència entre aquesta proposta i l’existència 
d’uns cossos especials que realitzen aquestes funcions que ara es podran atribuir al Cos 
Superior d’Administració General. S’han utilitzat molts recursos i els treballadors han dedicat 
molts esforços per aconseguir aquests cossos de funcionaris especialitzats, i ara altres també 
podran desenvolupar les seves funcions. Per això, caldrà una formació prèvia dels “habilitats” i 
això porta temps i recursos. A la pregunta de CCOO sobre aquest tema l’Administració 
únicament ens contesta que: “s’han fet els estudis adients i ja es té compte”. Però no ens facilita 
aquests estudis ni ens diu “com es té en compte.” 
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2. Es crea el Cos Tècnic de Gestors Tributaris (subgrup A2) per tal de “compensar“ el desequilibri 

existent a la plantilla de l’ATC entre membres del Subgrup A1 (molt més nombrosos) i A2 . La 
seva implantació seria “immediata” a partir del 1er. semestre de 2014. 
 
Tot i això, demanem als representants de l’Administració com és que el projecte d’adscripció 
interdepartamental d’efectius a l’ATC està aturat “en tràmit sense data” (veure punt 4 més 
endavant) i en canvi la creació d’aquest nou cos compta inclús amb una dotació pressupostaria 
pel 2014. A més, la incorporació de les primeres persones d’aquest nou cos difícilment es 
podrien efectuar abans de 2015 considerant els terminis legals i que caldria realitzar oposicions 
per ocupar aquestes places tal com ens confirmen els representants de l’Administració. I per 
sumar més contradiccions, si s’habiliten persones del Cos Superior d’Administració General per 
fer les funcions de l’Escala Tècnica Tributària (subgrup A1) encara s’agreuja més el desequilibri 
entre els dos subgrups. 

 
3. S’encomana al Govern la presentació d’un projecte de llei per reordenar tots els cossos i 

escales que operen a l’àmbit de l’ATC. 
 
La posició de CCOO és que sembla el més adient realitzar primer la llei de reordenació de 
cossos i escales que operen en l’ATC i després crear els cossos que siguin necessaris i 
efectuar les habilitacions que calguin, i no a l’inrevés tal com es desprèn del text que ens han 
facilitat. D’aquest mateix parer és la Direcció General de Funció Pública. Finalment, i davant de 
les contradiccions esmentades hem demanat quina es la política i estructura de personal que es 
vol per part de l’Administració que tingui l’Agència Tributària de Catalunya. Malauradament, no 
hi ha hagut resposta. 

 
D) Mesures en matèria de l’Estatut de la Funció Interventora.  

S’estableix la possibilitat d’accés pel torn de promoció interna al Cos d’ Interventors per aquell 
personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos o escales del subgrup A1 i 
compleixi els requisits i condicions previstes en la normativa.  
 

E) Mesures corresponents al cos d’advocacia de la Generalitat. 

S’estableix la possibilitat d’accés al Cos d’Advocats de la Generalitat per promoció interna per als 
funcionaris en actiu de la Generalitat de Catalunya pertanyents al subgrup A1 que estiguin en 
possessió de la llicenciatura o grau en dret i compleixin els requisits i condicions previstos en la 
norma. 
 

2.- CONCURSOS DE TRASLLATS 
 
Funció Pública ens informa que té previst que el Govern aprovi abans de finalitzar l’any un nou acord sobre 
contenció de plantilles i limitacions de nomenaments i contractacions de personal interí en l’exercici 
pressupostari del 2014. Aquest Acord possibilitaria el nomenament de personal interí, en els casos que 
degut als moviments de personal com a conseqüència dels concursos de trasllats, les unitats de llocs no 
essencials perdin recursos humans (als llocs essencials actualment ja es pot fer el nomenament de personal 
interí). I que fins la publicació d’aquest Acord de Govern, no posarà en marxa els concurs de trasllats 
previstos (Cos de Gestió A2). 
 
Pel que fa al concurs de trasllat del Cos Subaltern, aquest no està previst fins l’any 2015. 
 
També es va aprovar les bases de la convocatòria de llocs de l’escala bàsica del Cos d’Agents Rurals, i 
properament es publicarà la convocatòria al DOGC. 
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3.- CENTRES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació esta treballant en una reestructuració d’aquests centres de treball per 
tal d’aprofitar els recursos humans i el talent d’aquest treballadors i preveu el desplaçament de part d’aquest 
treballadors a reforçar els serveis de prevenció dels Departaments de la Generalitat de Catalunya. Funció 
Pública es compromet a informar dels futurs canvis en la Comissió de seguiment del Pla d’Ocupació.  
 
 
4.- ADSCRIPCIÓ INTERDEPARTAMENTAL D’EFECTIUS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. 
 
Funció Pública ens informa, a requeriment de CCOO, que l’Acord de Govern per l’adscripció d’efectius de 
personal del grups (A1, C i D) a l’Agència Tributària es troba en la situació : “en tràmit sense data” (és a dir, 
hem de suposar que s’està tramitant però no té cap data d’aprovació). Curiosament al mes de juny era un 
Acord imminent amb data de publicació abans de l’estiu. En una primera fase el número d’efectius hauria 
d’haver estat entre 25 i 30 persones abans de 31 de desembre de 2013 tal com va informar l’Administració 
en el mes de juny.  
 
 
5.- FORMACIÓ ON-LINE  
 
Tots els sindicats fem arribar la nostra queixa sobre les dificultats que determinades persones tenen per 
realitzar aquesta formació en horari laboral i demanem que en la mesura de les possibilitats dels centres de 
treball s’habilitin llocs específics que permetin realitzar aquesta formació, o que s’organitzin els torns de 
treball i les tasques. 
 
Funció Pública es compromet a instar als Departaments per tal que aquesta formació es pugi realitzar en les 
millors condicions possibles. 
 
 
6.- SENTÈNCIA QUE ANUL· LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE SALUT PÚBLICA DEL 
2010. 
 
La Sala Quarta del Contenciós administratiu del TSJC ha anul·lat la convocatòria de procés selectiu de salut 
pública del 2010, arran d’un recurs presentat pel col·legi de veterinaris de Barcelona, al·legant entre altres 
coses la manca de justificació suficient per excloure el personal veterinari de la convocatòria del procés 
selectiu de salut Pública.  
 
Funció Pública ens informa que aquesta sentència no és ferma atès que el Gabinet Jurídic de la Generalitat 
de Catalunya ha presentat un recurs davant el Tribunal Suprem i que no es preveu que la resolució d’aquest 
recurs sigui abans de 2 o 3 anys i que les 48 persones afectades son funcionaris a tots els efectes legals.  
 
Així mateix, Funció Pública exposa que un cop sigui pública la sentència definitiva caldrà valorar en aquest 
moment processal la possible execució i que per ara no volen fer cap conjectura, ni preveure escenaris.  
 
 
7.- PUBLICACIÓ DE LA REFOSA DE LLOCS DE TREBALL AL DOGC. 
 
Tots els sindicats hem demanat la publicació al DOGC de la refosa de llocs de treball del personal funcionari 
dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya ja que el darrer cop que aquesta es va publicar 
va ser el 12.06.2012, ara fa més d’un any.  
 
Funció Pública reconeix l’endarreriment i es compromet a donar publicitat al DOGC i al taulell d’anuncis 
virtual d’aquesta refosa.  
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8.- TANCAMENT DE CENTRES DE TREBALL DE LABORATORI DEL DAAM. 
 
El DAAM ens informa del tancament dels centres de treball següents:  
 

‐ Laboratori de Cabrils(afecta a 5 persones). 

‐ Laboratori de Vic (afecta a 5 persones). 

‐ Laboratori de la Seu d’Urgell (afecta a 3 persones).  

 
Des de CCOO hem reiterat la nostra total oposició al tancament d’aquests centres de treball, ja que suposa 
una nova retallada en la prestació dels serveis públics als ciutadans. 
 
Ens posem a disposició dels treballadors afectats per tal de dur a terme totes les accions legals, jurídiques i 
parlamentaries per evitar aquest tancament.  
 
 
9.- PRÒRROGA DEL GAUDIMENT DELS DIES D’ASSUMPTES PERSONALS DEL 2013 AL 2014. 
 
Funció Pública es nega, de moment, a donar aquesta pròrroga a expenses del possible acord que es pugui 
arribar en la Mesa General de Negociació sobre el tema de conciliació de la vida laboral i familiar.  
 
 
10.-FESTIU RECUPERABLE DEL CALENDARI DE FESTES DEL 2014. 
 
Funció Pública ens comunica que, atès el calendari laboral de 2014, hi han 13 festes d’àmbit nacional a les 
quals s’afegeixen 2 d’àmbit local fixades pels ajuntaments. 
 
Caldrà recuperar 1 festa (7 hores) a triar entre el 6 de gener, 21 d’abril, el 24 de juny o el 26 de desembre, 
(festa de caràcter recuperable). 
  
Funció Pública regularà mitjançant una circular aquesta compensació horària.  
 

  
LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA DELS 

SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA  
 

US FEM UN CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS 
EMPLEATS PÚBLICS 

 
VINE, PARTICIPA, LLUITA CONTRA LES RETALLADES 

 
 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


