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MESA SECTORIAL 14.04.2014 

 
 
 
Us resumim, tot seguit, els temes més destacables tractats a la reunió de la Mesa 
Sectorial d’ahir. 
 
 
Recuperació del 100% de la jornada i sou del col·lectiu d’interins 
 
CCOO i els altres sindicats demanem la restitució de la jornada i el salari del personal 
interí al 100%, com ja ho havíem fet de forma reiterada a la Mesa General. 
 
Les companyes i companys de la Plataforma d’Interins que van assistir a la reunió de la 
Mesa Sectorial convidats pels sindicats van poder comprovar “in situ” l’immobilisme i 
insensibilitat del Govern i l’Administració de Catalunya en aquest tema on, per poder-se 
estalviar la irrisòria quantitat de 15 mil·lions d’euros, han perllongat aquesta mesura 
durant tot l’any 2014 a costa del patiment de les famílies i de les càrregues de treball d’un 
col·lectiu que també forma part de l’Administració catalana. 
 
Els sindicats recordem a l’Administració que s’està vulnerant la legislació i els drets 
reconeguts internacionalment i que ja hi ha sentències en contra d’aquesta mesura així 
com un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries o una directiva de la Unió 
Europea. I que prioritzar el pagament d’un deute per sobre de les necessitats 
econòmiques i socials del col·lectiu més vulnerable de l’Administració de la Generalitat els 
hi hauria de fer vergonya. 
 
Pel Govern i l’Administració de Catalunya el més important és complir els objectius de 
dèficit, per sobre de tot i de tots... és LAMENTABLE. 
 
 
Bases de la convocatòria de la promoció interna de la categoria de bomber/a de 
primera de l’escala tècnica (Subgrup C1) 
 
S’acorda aprovar les bases de la propera convocatòria de promoció interna de la 
categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica (subgrup C1) del Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya. 
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Revisió dels resultats dels dos plans pilots de teletreball 
 
Es sol·licita informació sobre el grau d’implementació del teletreball a la Generalitat de 
Catalunya. L’Administració contesta que la situació actual pel que respecta a les noves 
mesures de flexibilització horària aprovades amb la modificació del Decret de Jornada i 
Horaris fa que no sigui necessari el teletreball pel que respecta a la conciliació de la vida 
familiar i laboral encara que sí que s’està aplicant en aquelles adaptacions per motius de 
salut que el fan recomanable. 
 
 
Residències ICASS 
 
La part social demana que s’aclareixi si és cert que la gestió de les Residències d’ICASS 
estigui pendent de ser traspassada a les Diputacions Provincials i si està previst vendre 
els immobles de les Residències. L’Administració contesta que tot això no és cert. 
 
 
Marcatge ATRI 
 
Es planteja la problemàtica existent en aquells centres de treball que no disposen de 
rellotge de marcatge i on només es pot “fitxar” a través d’ATRI. Aquest sistema requereix 
més temps i s’agreuja quan es produeixen problemes de connexió a la xarxa o problemes 
amb els equips informàtics. 
 
L’Administració contesta que no posarà rellotges de marcatge a tots els centres. La part 
social sol·licita que, almenys, es posin en aquells centres amb un determinat número de 
treballadors com ara el Complex Egara del Departament d’Interior. 
 
 
Bases de la convocatòria de promoció interna per l’accés al Cos de Gestió 
 
L’Administració informa que actualment s’està elaborant un esborrany de les bases amb 
l’Escola d’Administració Pública i que tan aviat com sigui possible es convocarà el grup de 
treball de selecció, dependent de la Mesa Sectorial, on es tractaran aquestes bases per 
posteriorment aprovar-les. 
 
 
Llocs singulars i de càrrec 
 
Els sindicats tornem a insistir en el tema que els llocs singulars i de càrrec actualment 
coberts de manera provisional (1.887 llocs) han de ser coberts d’acord amb els sistemes 
de provisió corresponents. 
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L’Administració respon que a l’any 2013 es van cobrir 376 llocs i que aquest any està 
previst que es cobreixin 544 llocs dels quals 163 ja estan en curs. Tots els sindicats 
tornem a exigir que es regularitzi la situació d’aquests llocs al més aviat possible. 
 
 
Informació respecte de la cobertura per funcionaris de l’Administració de l’Estat de 
24 llocs de treball de nivells 24-26 a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
 
L’Administració, mitjançant la representant del Departament d’Economia i Coneixement, 
ens comunica que s’ha publicat avui la convocatòria del concurs per a la provisió 
d’aquestes 24 places.  
 
La publicació s’ha realitzat al portal ATRI i a les pàgines web de l’ATC i del departament 
d’Economia i Coneixement. El termini de presentació de sol·licituds va del 15 al 28 
d’abril ambdós inclosos.  
 
Aquesta convocatòria està oberta als funcionaris de la Generalitat del grup A subgrup A2 
(antic grup B) i a funcionaris d’altres administracions (estatal i locals) del mateix subgrup 
A2. Com a requisit previ a més de ser funcionari del subgrup A2 es demana coneixements 
de català (certificat de nivell de suficiència C1 o equivalent). Si no es disposa del certificat 
es farà una prova d’aquest nivell. 
 
El procés de selecció constarà de 3 fases eliminatòries: en la primera es valorarà el 
currículum. En la segona es realitzarà una prova sobre dret tributari general i la tercera, 
que sembla ser potestativa, consistirà en una entrevista personal.  
 
Un cop superades aquestes fases les persones seleccionades rebran un curs de 
formació. 
 
L’Administració també assenyala que la forma d’ocupació dels llocs de treball serà en 
comissió de serveis prèvia habilitació temporal emesa per la directora de l’ATC (habilitació 
no necessària pel personal funcionari del Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado) i que 
les places d’origen del personal que s’incorpori no s’amortitzaran. 
 
Si analitzem la convocatòria podem veure que els nivells oferts son prou elevats. Així, les 
24 places es distribueixen en 10 tipus de llocs de treball diferents i 4 nivells retributius: 3 
llocs de nivell 26.2, 5 llocs de nivell 26.1, 8 llocs de nivell 24.3 i 8 llocs de nivell 24.1. 
 
La part social demanem als representants de l’Administració diverses qüestions al 
respecte. Així, a la pregunta de per què no es fa servir el sistema ordinari d’oposició la 
resposta és que la llei de pressupostos no ho permet. Ara bé, no resta clar quin es el 
motiu pel qual no es fa el mateix procediment que en la convocatòria del cos de gestió 
general amb promoció interna que s’efectuarà al quart trimestre de 2014 amb un 
procediment regular.  
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Cal dir que l’Administració no explica les possibles raons d’urgència que obliguen a 
realitzar aquest procés que cal qualificar com a mínim d’”extraordinari” ja que no es gens 
ordinari. També al·lega l’Administració que com que es tracta de llocs específics (i no llocs 
base) no es pot fer un concurs-oposició.  
 
Per la part sindical es manifesta el greuge comparatiu que suposa aquesta convocatòria 
per a tots aquells funcionaris interins amb la reducció del 15% de les seves retribucions. 
 
Tampoc dóna una resposta a la situació en què restarà el personal incorporat a la 
finalització del termini de durada de la comissió de serveis... però es va insinuar que la 
futura llei d’ordenació de cossos i escales de l’ATC (prevista en la llei de mesures de 
2014) podria donar una solució (és a dir, provisió de llocs de treballs definitius per “decret 
llei”). 
 
Des de CCOO assenyalem que aquest procés elimina en la pràctica qualsevol possibilitat 
de carrera administrativa en l’ATC i es demana per què enlloc de pretendre “importar” 
personal d’altres administracions no s’ha fet un procés de selecció intern en la pròpia 
Generalitat i s’ha enviat a les persones seleccionades a realitzar la formació adequada en 
les altres administracions. La resposta obtinguda es que això suposaria un cost 
addicional, com si el portar personal d’altres Administracions no ho fos, considerant a més 
que en la pròpia convocatòria es preveu la necessitat de realitzar un curs de formació a 
les persones seleccionades “per facilitar la seva adaptació al lloc de treball”. 
 
Tampoc sembla clar que el personal que vingui d’altres administracions tingui 
l’experiència que haurien d’acreditar uns nivells retributius tan elevats, ja que molt 
probablement les persones que tenen gran experiència i coneixements en altres 
administracions ja tenen uns nivells alts i no hi ha cap incentiu pel canvi. 
 
Finalment, CCOO vetllarem com a organització sindical perquè els principis de publicitat, 
concurrència, igualtat, capacitat i mèrit siguin respectats en totes les fases d’aquesta 
“extraordinaria” convocatòria. 
 
 
 
Torn obert 
 
Els membres de la Mesa Sectorial ens emplacem a una futura reunió monogràfica 
després de Setmana Santa on tractar l’aplicació de les recents modificacions del Decret 
de Jornada i Horaris. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


