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MESA SECTORIAL 20.01.2014 

 
1.- Concursos de trasllats i promoció interna 2014 
 
Funció Pública ens informa que el primer trimestre de 2014 sortirà el concurs de trasllat del Cos de Gestió. 
En el segon trimestre hi ha previst que surti els concursos d’enginyers superiors agrònoms i  industrials. En 
el quart trimestre del 2014 sortiria el concurs de trasllat del Cos Superior.  
 
Pel que fa a la promoció interna, únicament hi ha previst que es publiqui, en el darrer trimestre del 2014, 
la promoció interna del Cos Administratiu per accedir al Cos de Gestió.  Funció Pública està treballant en les 
modificacions del temari i en la tipologia de proves que cal fer. Segons exposa Funció Pública, les proves 
tindran un vessant molt pràctic i seran adequades a les funcions que cal realitzar al Cos de Gestió.  
 
Des de CCOO considerem precipitada la realització de cursos d’oposicions en aquests moments, ja que 
l’Administració ens ha informat que canviarà part del  temari i  també el tipus de proves serà diferent (amb 
un vessant més pràctic); i tampoc es coneix el número de places que sortirà a promoció interna. Us 
recordem que les promocions internes van lligades a  la resolució dels concursos de trasllats i que les 
properes promocions internes, ja en el any 2015, seran dels cossos d’enginyers tècnics agrònoms i 
industrials, al cos superior de la seva especialitat i també del Cos de Gestió al Cos  Superior. 
 
 
2.- Convocatòria de llocs de comandaments i singulars.  
 
Funció Pública ens comunica que durant l’any 2013 han sortit a concurs específic 264 llocs de treball i 112 a 
lliure designació.  Resten pendents de publicar 1.982 llocs de treball.  
 
Des de CCOO hem reiterat la petició per tal que Funció Pública i els Departaments de Generalitat publiquin 
les convocatòries de tots els llocs de treball de comandaments i singulars que no estan reservats i que han 
excedit amb més de 6 mesos de la seva provisió provisional.  
 
 
3.- Endarreriments en el pagament d’indemnitzacions per raó de servei.  
 
Des de CCOO hem reiterat que és totalment inadmissible que els treballadors tardin mesos i mesos en 
cobrar les despeses de quilometratge i dietes que han realitzat com a conseqüència de la feina que tenen 
encarregada.  Hem demanat a Funció Pública que estudiï altres possibilitats -com pot ser una bestreta per 
les persones que realitzen habitualment aquest tipus de despesa-.  Així mateix hem reiterat que es demani 
als Departaments de la Generalitat i en especial al Departament d’Economia i Finances que agilitzin el 
pagament d’aquest tipus de despesa.  
 
Hem exposat les queixes concretes de dos departaments: el d’Agricultura, que té pendent de pagament 
dietes des de fa més de 4 anys, i el d’Empresa i Ocupació, que té endarreriments de molts mesos en el 
pagament de dietes i quilometratge al  seu personal. 
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4.- Llocs de treball en règim de jornada de dedicació especial.  
 
Funció Pública ens comunica que amplia a tot l’any 2014 la suspensió del 30% de jornades d’especial 
dedicació de caps de serveis i similars, que es va adoptar l’any 2012 com a conseqüència del Pla d’ocupació. 
 
Des de CCOO hem reiterat la incongruència que suposa, per una part disposar de subdirectors i caps de 
serveis amb jornades de 40 hores, i per una altra part reduir un 15% de jornada i salari al personal interí i 
hem demanat la supressió d’aquesta jornada d’especial dedicació. 
 
 
5.- Descompte de Drets Passius i Muface.  
 
CCOO hem exposat la problemàtica en relació a les nòmines del mes de juny i desembre de 2013 per al 
personal que té esta subjecte al règim de drets passius i MUFACE, atès que es va descomptar una paga 
extraordinària i les retencions no s’han reduït de forma proporcional. 
  
El Departament d’Economia ens comunica que és coneixedor d’aquesta problemàtica i exposa que la situació 
és diferent a la de l’any 2012, atès que llavors la pèrdua de la paga extra va ser per tots els treballadors de 
l’Estat i es va retornar les retencions indegudes el mes d’abril del 2013. També exposa que l’única via és que 
el treballadors realitzin reclamacions directament a MUFACE. 
 
Des de CCOO hem demanat la implicació de Funció Pública per donar solució aquesta problemàtica i evitar 
que aquests treballadors pateixin una retallada més gran del sou. 
 
 
6. Integració definitiva de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya. 
 
Funció Pública ens lliura amb endarreriment l’acord de Govern pel qual s’aprova la integració al règim 
retribuït de la Generalitat dels funcionaris del Cos superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social i dels 
cos de subinspectors d’ Ocupació i Seguretat Social. Es mantenen els mateixos nivells que tenien a l’Estat  i 
en alguns casos es milloren  amb el increment econòmic corresponent.  
 
Funció Pública també informa que aquesta integració suposarà que aquest any 2014 es redueixi una paga 
extra a aquest col·lectiu de treballadors, ja que l’any passat, atesa la seva peculiar situació, no van patir 
aquesta retallada de la paga extra tot i rebre les seves nòmines amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Des de CCOO exposem la política sectària que exerceix aquest Govern i Funció Pública; no tenim cap dubte 
que si, en lloc d’inspectors i subinspectors, parléssim d’altre tipus de personal, s’hagués fet la interpretació 
que també s’havia de reduir una paga extra com la resta de personal. Una VERGONYA MÉS D’AQUEST 
GOVERN que, en canvi, es mostra molt fort amb els dèbils. 
 
Des de CCOO també volem denunciar el diferent tracte que fa aquest Govern ja que el personal d’estructura 
que també va ser traspassat a la Generalitat de Catalunya ha perdut nivell i retribucions i no s’ha pres cap 
mesura per millorar aquesta situació. Des de CCOO demanem que Funció Pública realitzi un estudi sobre 
càrregues de feina d’aquest col·lectiu de suport a la Inspecció de Treball. 
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7. Informació sobre el Pla de Racionalització i optimització d’espais.  
 
El Director General de Patrimoni fa una exposició sobre l’estratègia de venda d’edificis d’oficines de la 
Generalitat i reubicació en immobles de lloguer per tal d’obtenir ingressos.  
 
Des de CCOO plantegem que qualsevol trasllat ha tenir en compte la mobilitat dels ciutadans i dels 
empleats públics, a més també hem demanat que es negociïn aquests temes en els Comitès de Seguretat i 
Salut Laboral de cada Departament. També hem demanat que s’adeqüin en aquest nous centres de treball 
espais de menjador per als treballadors.  
 
 
8.- Tancaments de laboratoris del DAAM. 
 
El Departament d’Agricultura informa sobre el tancament dels laboratoris de Cabrils, Vic i Seu d’Urgell. 
CCOO estimem que aquests canvis no son pacífics, com ens vol fer creure el Departament: hi ha gent 
acomiadada, treballadors interins cessats, interins als quals els ofereixen com una única possibilitat de tornar 
a treballar anar a Lleida, funcionaris amb comissió de serveis als quals es rescindeix la comissió, etc, etc.  
 
En resum, un autèntic desastre en la gestió de recursos humans, que darrerament s’ha convertit en una 
actitud habitual entre els responsables del personal del Departament.  
 
 
8.- Denúncia de l’acord de condicions laborals dels Agents Rurals.  
 
El Departament d’Agricultura i Funció Pública formalitzen  la denúncia de l’acord de condicions de treball del 
Cos d’Agents Rurals. L’acord era vigent fins el 20 de juliol de 2014, però l’Administració ha decidit denunciar 
ara l’acord per tal que la negociació no coincideixi amb la campanya d’estiu. En aquest sentit, CCOO hem 
proposat prorrogar l’acord fins al gener de 2015. L’Administració no ha acceptat. 
  
CCOO vam exposar que no té cap mena de sentit parlar de nous horaris i quadrants sense haver definit 
prèviament les funcions i els rols de les diferents categories professionals a desplegar, així com la fixació 
d’un calendari de desplegament.  
 
Aquesta denúncia de l’acord té com a clara finalitat eliminar drets dels empleats públics. L’Agrupació 
d’Agents Forestals de Catalunya de CCOO no permetrà que es surtin amb la seva i estem preparant 
l’estratègia sindical per lluitar en defensa dels drets dels empleats públics i el servei a la ciutadania.  
 
 
9.- Circular d’adaptació al Cos de Bombers de la Instrucció 2/2013, sobre justificació 
d’absències por motius de salut.  
 
CCOO considerem manifestament il·legal la circular que ha fet el Departament d’ Interior d’adaptació al Cos 
de Bombers de la Instrucció sobre justificació d’absències per motius de salut. En aquesta circular del 
Departament d’Interior s’estableix que una  absència de més de 6 hores per motius de salut s’equiparà a 
una absència d’una guàrdia de 24 hores. Una autèntica aberració que tindrà la seva adequada resposta en 
més mobilitzacions del col·lectiu de bombers de la Generalitat.  
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


