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MESA SECTORIAL DEL 17 DE MARÇ DE 2014 
 
 
 
Tot seguit us resumim els temes tractats a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació 
del Personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat del dia 17 de març que van ser el 
següents: 
 
 
 
Proposta d’Acord de condicions de treball del personal del Cos de Bombers. 
 
S’acorda celebrar una reunió extraordinària de la Mesa Sectorial a finals del mes de març 
per tractar aquest tema ja què tant la part social com l’Administració han d’estudiar les 
darreres propostes presentades. 
 
 
 
Bases del concurs de trasllats del Cos de Gestió. 
 
Hem pogut aturar la proposta inicial de l’Administració que volia introduir una sèrie de 
modificacions a les bases anteriors.  
 
En aquesta reunió, Funció Pública ens lliura una nova proposta de barem de mèrits (que 
podeu consultar prement aquest enllaç) i que bàsicament es diferencia d’anteriors bases 
en què té un major pes la formació en detriment de l’antiguitat (es treuen 5 punts a 
l’antiguitat i s’afegeixen a la formació i perfeccionament) i s’assigna una menor puntuació 
als certificats ACTIC. Cal esmentar que aquestes bases es podran modificar en futurs 
concursos d’altres cossos sempre dins els paràmetres marcats pel Reglament de provisió 
de llocs de treball. 
 
L’Administració assegura que sortiran al concurs tots els llocs de treball vacants, que 
segons la RLT s’hagin de proveir per aquest sistema i que estiguin ocupats per personal 
interí o per personal funcionari de manera provisional així com també sortiran els llocs de 
treball de “Resultes” (llocs de treball ocupats de manera definitiva per un/a funcionari/ària 
que concursa i guanya un altre lloc de treball). 
 
 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2014/DOCUMENTS/proposta%20bases%20concurs%20gestio.pdf


federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 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 

Promoció professional del personal funcionari en relació amb les vacants ocupades 
provisionalment de llocs singulars i de càrrec. 
 
Els sindicats presents a la Mesa tornem a insistir amb la reivindicació històrica que les 
places de llocs singulars i de càrrecs ocupades provisionalment han de ser cobertes de 
manera definitiva pels sistemes de provisió generals.  
 
La situació actual talla la promoció professional (carrera vertical) del personal funcionari i 
aquesta situació s’ha de regularitzar ja d’una vegada per totes. L’Administració es 
compromet a facilitar-nos dades sobre la situació actual d’aquestes places en la propera 
Mesa Sectorial. 
 
 
Modificació del Decret de Jornada i Horaris. 
 
Funció Pública ens informa que actualment el projecte de modificació del Decret es troba 
a la Comissió Jurídica Assessora i que la intenció continua sent aprovar-lo abans del 
proper 30 d’abril. 
 
Recordem que aquest nou Decret hauria d’incorporar les mesures de flexibilització horària 
de les quals ens fèiem ressò a la nostra nota informativa 005/14. 
 
 
Bases de la convocatòria per l’accés per promoció interna al Cos de Gestió. 
 
Funció Pública ens comunica que aviat es convocarà el grup de treball de selecció 
(dependent de la Mesa Sectorial) per definir les proves i el temari d’aquesta promoció 
interna. Així mateix, Funció Pública ens confirma que el personal funcionari del subgrup 
C1 (Administratius) en situació d’excedència voluntària per incompatibilitats podrà 
presentar-se a la promoció interna sense necessitat de reingressar al Cos Administratiu 
sempre i quan hagi prestat serveis (ja sigui com a funcionari o com a interí) un mínim de 2 
anys al Cos Administratiu.  
 
Pla de racionalització i optimització d’espais 
 
L’Administració ens informa que el Govern ha aprovat un altre expedient d’alienació 
patrimonial que afecta 13 edificis de la Generalitat els quals sortiran a subhasta pública a 
l’alça i que afecten 9 Departaments. 
 
El Govern de la Generalitat continua venen el patrimoni de totes i tots per un plat de 
llenties.... 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !! 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2014/00514%20-%20mesures%20conciliacio%20i%20flexibilitat%20horaria.pdf

