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MESA SECTORIAL 
IMPROVISACIÓ + INCOMPETÈNCIA = GOVERN DE CIU 

(AMB EL SUPORT D’ERC) 

 
 
 
1.-MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I DE FLEXIBILITAT HORÀRIA.  
 
La Sra. Susanna Bouis, Directora General de la Funció Pública es nega a negociar en la Mesa Sectorial de 
Personal Administratiu i Tècnic cap mesura que suposi una millora de la flexibilitat horària i de conciliació de 
la vida laboral i familiar, com han fet altres governs autonòmics i administracions locals. 
  
Des de CCOO lamentem i rebutgem aquest tarannà de manca de negociació i diàleg de la Directora 
General i volem recordar que aquest Govern de CIU és capdavanter amb retallades als empleats públics; 
altres Comunitats Autònomes (governades pel Partit Popular) han suprimit les mesures, però a Catalunya 
el Govern de CIU (amb el suport d’ERC), manté la retallada de la paga extra pel 2014 i la reducció del 
15% de jornada del personal interí. LAMENTABLE I VERGONYÓS. 
 
 
2.- PRÒRROGA DEL GAUDIMENT DELS DIES D’ASSUMPTES PERSONALS 2013. 
 
S’acorda prorrogar el gaudiment dels dies d’assumptes personals del 2013 fins al 30 d’abril del 2014. 
Aquesta petició l’hem reiterat en moltes ocasions davant les meses de negociació i no hem obtingut 
resposta fins ara. Llàstima que la majoria del personal ja ha demanat els seus dies. Estem a menys d’una 
setmana de Nadal!!! 
 
Es recorda que el dies d’assumptes personals del 2012 s’han de gaudir abans del 31 de desembre de 2013. 
 
 
3.- RECUPERACIÓ D’UN DIA D’ASSUMPTES PERSONALS (EBEP). 
 
Funció Pública ens informa que el Govern de l’Estat té previst -mitjançant una esmena d’addició a la Llei 
Orgànica de control del deute comercial en el sector públic-, establir una modificació de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (EBEP) amb la qual es recupera un dia d’assumptes personals. Es passaria de 3 a 4 dies 
d’assumptes personals a l’any. 
  
Aquesta mesura, atès que és normativa bàsica estatal, seria d’aplicació immediata a tots els empleats 
públics i resta pendent de concretar si ja serà possible disposar d’un dia aquest mateix any 2013, tot depèn 
de la data de publicació al BOE de la llei i de la seva entrada en vigor. Aquest dia té una equivalència a 7,5 
hores d’assumptes personals i us recordem que per a l’any 2014 i com a dies d’assumptes personals de 
l’EBEP, tindrem 33 hores i mitja. 
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4.- ACORD DEL GOVERN PER A LA FLEXIBILITAT DELS NOMENAMENTS DE PERSONAL INTERÍ. 
 
Funció Pública es compromet a lliurar en aquesta mateixa setmana un esborrany d’aquesta proposta 
d’Acord de Govern. 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).  
 
Des de CCOO reiterem el nostre posicionament que TOTS ELS INTERINS que siguin cessats han se ser 
recol·locats en els llocs que deixin vacants els funcionaris que concursin. Us mantindrem informats del 
redactat d’aquesta proposta d’acord. 
 
 
5.- CONCURSOS DE TRASLLATS. 
 
Funció Pública ens comunica que un cop el Govern aprovi l’acord que permeti la flexibilitat en el 
nomenament de personal interí, procedirà a la convocatòria dels concurs de trasllats i que el primer 
concurs de trasllat que tindrà lloc serà el del Cos de Gestió en el primer trimestre del 2014. 
 
La resta de concursos mantenen el seu calendari: 

Primer semestre del 2014:  
• Cos d’enginyers industrials (A1).  
• Cos superior (A1).  
• Cos auxiliar administratiu ( C2).  
• Cos d’enginyers de mines ( A1).  

Segon semestre de 2014:  
• Cos administratiu (C1).  
• Cos d’Enginyers agrònoms (A1).  

  
En aquestes convocatòries sortiran tots els llocs de treball base ocupats provisionalment (ja sigui per interí o 
funcionari) i que no tingui reserva. I a resultes sortiran la resta de llocs base ocupats definitivament. 
 
El Departament d’Agricultura es compromet a estudiar la possibilitat d’incloure en aquest calendari el 
concurs de trasllat d’Enginyers Forestals. 
 
 
6.- LLOCS DE COMANDAMENTS I SINGULARS EN COMISSIÓ DE SERVEIS I ENCÀRRECS DE 
FUNCIONS.  
 
CCOO, juntament amb la resta de sindicats, reiterem la petició que surtin a concurs públic (per cobrir de 
manera definitiva) tots els llocs de comandament i singulars que actualment estan coberts en comissió 
de serveis o encàrrec de funcions, que no tenen reserva de plaça, i que es compleixi la normativa vigent que 
estableix un termini màxim de 6 mesos per tal que es publiqui la convocatòria al DOGC. Actualment més de 
1.700 llocs de treball de comandaments i singulars es troben en aquesta situació.  
 
La Directora General és conscient de la problemàtica i de l’incompliment de la normativa, però ho justifica 
ateses les contínues reestructuracions dels Departaments. Es compromet a insistir als Departaments per tal 
que agilitzin aquestes convocatòries i s’estableixi un calendari i uns compromisos de publicació de 
convocatòries en la propera reunió de la Mesa Sectorial.  
 
 
 7.- PUBLICACIÓ AL DOGC DE LA REFOSA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.  
 
Estem davant d’un altre exemple de la incompetència i manca de lideratge dels màxims responsables de la 
Funció Pública. Tot i el compromís de la Directora General - que consta en acta-, ha estat incapaç durant tot 
el 2013 de publicar al DOGC la refosa de llocs de treball tal com estableix la normativa vigent i encara 
continuem amb la darrera refosa que data de l’any 2012. 
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8.- SITUACIÓ DEL PERSONAL SUBALTERN ADSCRIT A LA GERÈNCIA DE L’EDIFICI DE SANTA 
CATERINA A GIRONA DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA.  
 
Des de CCOO reiterem la situació del personal subaltern que treballa a l’edifici de Santa Caterina a Girona i 
que està adscrit a la Gerència (Departament de Presidència). Atès que aquest personal va ser transferit a la 
Gerència des de diferents Departaments de la Generalitat, actualment es dóna la situació que tots els 
subalterns fan tasques semblants, però el nivell de la plaça és diferent.  
 
Des de CCOO demanem que es revisi la situació i es procedeixi a augmentar i millorar els nivells més 
baixos. Funció Pública es compromet a estudiar el tema i donar-nos una resposta en la propera reunió.  
 
 
9.- INTEGRACIÓ DEFINITIVA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL A LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
Funció Pública ens informa de la integració en l’escala retributiva de la Generalitat del personal inspector i 
subinspector (transferit de l’Estat) que actualment treballa a la Inspecció de Treball a Catalunya. 
 
El personal inspector s’integra amb les retribucions A-27 de la Generalitat de Catalunya i el personal 
subinspector s’integra amb les retribucions A-23 de la Generalitat de Catalunya amb un Complement 
Específic de 13.169.04 €, per igualar-ho a la seva retribució actual. 
 
 
10.- TRASPÀS DEL CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA PUJADES DEL DEP. DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA AL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA  
 
Funció Pública ens informa del proper traspàs al Consorci de Serveis Socials de Barcelona del Centre 
Pujades del Departament de Benestar. Aquesta mesura afecta a 14 persones que mantindran la seva 
condició de personal amb servei actiu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
11.- INTEGRACIÓ DEL PERSONAL APD COM A PERSONAL ESTATUTARI DE L’ICS 
 
En relació amb l’aplicació del Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir el 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, l’Administració informa 
que s’està elaborant una Ordre del Conseller de Salut per regular els criteris interpretatius per la integració 
del personal APD com a personal estatutari de l’ICS. 
 
L’Administració comunica que la integració serà en tot cas VOLUNTÀRIA i es farà mitjançant una petició 
que cada treballador APD haurà de fer de manera individual sol·licitant l’esmentada integració com a 
personal estatutari de l’ICS i independentment de la seva situació administrativa. 
 
L’Administració ens informa que aquells/es treballadors/es APD que no desitgin sol·licitar aquesta integració 
restaran en les mateixes condicions laborals de què disposen actualment i l’Administració regularà en un 
futur la seva forma de prestació de serveis en òrgans administratius del Departament de Salut. La voluntat 
de l’Administració és que tot el personal APD que no sol·liciti la integració a l’ICS pugui jubilar-se amb les 
mateixes condicions laborals actuals. 
 
 
12.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD DE MESA SECTORIAL DE PERSONAL VETERINARI 
DEL DEPARTAMENT DE SALUT 
 
En relació amb la sol·licitud que les organitzacions sindicals CCOO, CATAC i UGT vam presentar amb data 
21/06/2013 i després de quasi bé 6 mesos sense resposta Funció Pública ens comunica que està 
disposada a constituir aquesta Comissió de manera imminent. 
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Per part de CCOO en formaran part els companys Andreu Martí i Martí Tantinyà i us podeu posar en 
contacte amb ells mitjançant el correu electrònic genesalutpublica@ccoo.cat. 
 
En relació amb la modificació de la RLT de veterinaris, Funció Pública no es vol pronunciar atès que aquest 
afer està denunciat davant la justícia. 
 
 
13.- FARMACÈUTICS/QUES 
 
En relació amb la impugnació que el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona va elaborar contra la 
convocatòria del procés selectiu de 44 places del Cos Superior (subgrup A1) de Salut Pública. CCOO 
preguntem a Funció Pública i als representants del Departament de Salut si tenen coneixement que s’hagi 
presentat per part del Col·legi Oficial de Veterinaris una sol·licitud d’execució de la sentència 840/2013 del 
TSJ. Funció Pública i el Departament de Salut responen que no tenen constància d’aquest fet. 
 
 
12.- PAGAMENT NÒMINA DEL MES DE DESEMBRE 
 
Funció Pública ens informa que el dia 23 de desembre s’ordenarà el pagament de la nòmina del mes de 
desembre que com bé sabeu, inclourà el 50% de la paga extra. És farà en un sol pagament. 
  
Recordem que les companyes i companys que cobrin menys de dues vegades el salari mínim 
interprofessional no estaran afectats per aquesta retallada però a la majoria ens tornaran a robar en 
aquesta nòmina un 50% de la nostra paga extraordinària.  
 
Per als empleats de les empreses públiques, el pagament de la nòmina del més desembre es farà abans del 
27 de desembre.  
 
 

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

 
US FEM UNA CRIDA  A  LA MOBILITZACIÓ I A LA 

DENÚNCIA DE QUALSEVOL IRREGULARITAT 
QUE FACI AQUEST GOVERN 

 
VINE, PARTICIPA, LLUITA CONTRA LES 

RETALLADES. 
 


