
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 
 
 
 
 

INFORMA 
18.02.2014 20/14 
 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 765 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 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 17.02.2014 
 
Concursos de trasllats: 
 
Funció Pública ens informa del calendari previst durant el 2014: 
 - Primer trimestre del 2014: Cos de Gestió. 
 - Segon trimestre del 2014: Cos Enginyer Agrònoms i Enginyer  Industrials. 
 - Quart trimestre del 2014: Cos Superior. 
  
Funció Pública ens lliura una proposta de modificacions de bases de concursos generals i convoca una 
reunió extraordinària el proper 5 de març per tractar aquestes bases.  
 
Respecte a la resta de cossos (auxiliar administratiu, administratiu, subaltern, cossos específics), Funció 
Pública no es vol comprometre a un calendari pels anys 2015/2016. 
 
 
Promoció interna: 
 
Funció Pública ens informa del calendari previst durant l'any 2014: 

- Tercer trimestre del 2014: Promoció interna al Cos Enginyer Agrònoms i Enginyers Industrials. 
- Quart trimestre del 2014: Promoció interna al Cos de Gestió. 

 
Temaris:  No hi ha previst modificar els temaris.  
Proves: S'aprova la creació d'un grup de treball per determinar la tipologia de proves a realitzar.  
 
Pel que fa a la possibilitat de realitzar altres promocions internes en els propers anys, Funció Pública ens 
comunica que té la intenció de convocar processos selectius de promoció interna de la resta de cossos 
generals, però no es compromet a facilitar-nos un calendari amb la previsió de les dades concretes. 
 
 
Complement d'atenció al públic del personal dels Arxius Històrics. (Departament de Cultura). 
 
CCOO hem demanat la modificació de la RLT del Departament de Cultura per tal que el personal dels arxius 
que fan atenció al públic cobrin aquest complement, tal i com dicta una recent sentència a Lleida, ratificada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que reconeix aquest dret a dues treballadores. CCOO hem 
demanat que se faci extensiu el pagament d'aquest complement a tot el personal dels arxius històrics que 
fan atenció al públic, així com del personal dels arxius comarcals que puguin estar afectats. 
 
Davant d’aquest fet, el Departament de Cultura, amaga el cap sota l'ala i redistribueix les funcions de les 
dues treballadores per tal que no arribin al 75% del seu horari en d'atenció al públic. Una veritable vergonya 
i una flagrant vulneració de l'esperit de la sentència, que suposa un frau de llei. A més, el Departament de 
Cultura es nega a reconèixer aquest dret a la resta de personal dels arxius. 
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Des de CCOO volem expressar el nostre total rebuig i menyspreu a la Direcció de Serveis del Departament 
de Cultura pel maltractament habitual que realitza el Departament sobre les condicions de treball i laborals 
dels seus treballadors i treballadores. 
 
 
Flexibilitat horària del personal administratiu i tècnic de la Direcció General de la Policia. 
 
CCOO i la resta de sindicats proposem que el personal de la DG de la Policia pugi gaudir voluntàriament de 
la flexibilitat horària d'entrada des de les 7,30 hores del matí, per tal que molts companys pugin conciliar  la 
seva feina amb la seva vida familiar i personal.  
 
El Departament d'Interior es nega sistemàticament a aquesta possibilitat i al·lega que la franja horària 
d'atenció al personal del Cos de Mossos d'Esquadra es realitzi entre les 10 del matí i les 14 hores i que no 
pensa modificar l'horari especial que existeix actualment.   
 
CCOO reiterem la nostra petició i a més demanem al Departament d'Interior que es realitzi un estudi per 
conèixer a quines Comissaries es podria aplicar aquesta mesura, atesa l'existència de suficient personal de 
suport administratiu i tècnic que permet compatibilitzar l'atenció  al personal del Cos de Mossos i la 
flexibilitat horària.  
 
   
Personal interí docent de les Escoles de Capacitació Agrària del DAAM. 
 
Des CCOO exposem la problemàtica que es dóna en aquestes escoles amb el personal docent interí que té 
retallat el 15% de sou i jornada i la solució adoptada pel Departament, d'encarregar part de la tasca docent a 
personal propi del Departament, per suplir aquestes retallades.  
 
Des de CCOO reiterem un altre cop que es deixi sense efecte la mesura il·legal i injusta de retallada d'un 
15% de sou i jornada a tot el personal interí, pels greus problemes de gestió que genera i la pèrdua de 
qualitat del servei públic que es dóna al ciutadà. Així mateix, manifestem que no té cap tipus de lògica que 
per una part es retalli el sou a uns treballadors i per una altra part s'encarregui a altres treballadors la  tasca 
docent que deixen de fer.  
 
Funció Pública es nega a reconsiderar aquesta mesura i manifesta que aquesta retallada serà vigent durant 
tot l'any 2014, tal com preveu la Llei de Pressupostos.  
 
 
Compensació del dia festiu de l'any 2014 que coincideix amb dissabte.  
 
Funció Pública exposa que ja es pot sol·licitar aquesta compensació de 7,5 hores, mitjançat l'aplicació 
d'ATRI, a l'apartat de permís per compensació de festius. Properament traurà una nota informativa explicant 
aquest fet. Recordar als companys que el gaudiment d'aquest dia es pot fer hores amb les mateixes 
condicions que els dies d' assumptes personals. 
 
 
Informació sobre la promoció interna escala d'inspecció tributaria.  
 
En referència a la sol·licitud d’informació respecte de la promoció interna de l’escala d’inspecció de 
l’Agència Tributaria de Catalunya, l’Administració ens comunica que el nou temari de l’oposició de l’escala 
d’inspecció tributària ha estat publicat en el DOGC número 6545 de data 22/01/2014, i que la normativa 
preveu que la convocatòria de l’oposició no es pot realitzar abans de 6 mesos des de la data de publicació 
del temari. Per tant, la convocatòria no es pot realitzar abans del 22 de juliol de 2014, i que considerant les 
dates, el més probable és que surti després de les vacances d’estiu, tot i que no precisen cap data. 
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Pel que fa al nombre de places a convocar, ens diuen que el màxim de places possibles seria de 34 
(d’acord amb el límit que preveu hores d’ara la llei 7/2007 de l’ATC), però, tot i que encara no ho poden 
precisar, la xifra més probable serà de 20 places. També ens comuniquen que en el mes d’abril es 
coneixerà les bases i aspectes més significatius de l’oposició (nombre i tipus de proves, etc.). 
 
Des de CCOO expressem la necessitat de conèixer el més aviat possible totes les dades rellevants del 
procés,  per tal de que els companys que vulguin participar disposin del més temps i de la màxima 
informació per preparar aquestes oposicions i garantir al mateix temps la total transparència d’aquest procés 
de promoció interna. 
 
 
Llocs de treball amb jornada de especial dedicació (40 hores).  
 
Funció Pública ens informa que actualment hi ha 1.238 llocs de treball de personal administratiu i tècnic amb 
jornada d'especial dedicació (40 hores) i que ha complert el compromís de reduir un 30% els llocs de treball 
de caps de serveis i assimilats. 
 
CCOO reiterem la nostra posició sobre  la incongruència que suposa tenir treballadors retallats amb un 15% 
de jornada i horària i altres treballadors realitzant jornades de 40 hores i demanen que es deixi sense efecte 
la jornada d'especial dedicació.  
 
 
Establiment del Teletreball en l'àmbit del personal administratiu i tècnic.  
 
Des de CCOO demanem que es pregui en consideració la possibilitat que determinats llocs de treball pugin 
fer part de la seva jornada en teletreball, atès que la experiència pilot que es va dur a terme fa uns anys va 
donar unes conclusions positives, tant per al personal que va participar en l'experiència com al servei públic.   
 
Funció Pública proposa tractar aquest tema en la propera reunió de la mesa sectorial del dia 17 de març.  
 
 
Dietes dels alts càrrecs per assistència als  consells d'adminstració d'empreses públiques.  
 
CCOO sol·licitem que els alts càrrecs que participin en consells d'administració no percebin cap tipus de 
dieta i/o indemnització per assistència a les reunions, atès que aquesta responsabilitat ja està inclosa en el 
càrrec que ocupen. 
 
Funció Pública es nega a tractar el tema, al·legant la manca de competència de la mesa sectorial de 
personal administratiu i tècnic per tractar aquesta qüestió.  
  
 
 

VINE, 
  

EXPRESA LA TEVA INDIGNACIÓ.  
 

PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS, 
 

NO SIGUIS INDIFERENT. 
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