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REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DEL 19.05.2014
1.- SITUACIÓ ACTUAL DEL TRASLLAT DE DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES A LA
CIUTAT DE BARCELONA.
La Direcció General de Patrimoni ens informa que la Generalitat de Catalunya té actualment a la
ciutat de Barcelona 125 edificis de propietat, que ara mateix hi ha 21 immobles venuts i que ha
ingressat la quantitat de 331 milions d’euros.

La DG de Patrimoni ens informa que actualment hi ha pendent de venda 13 immobles que estan
ocupats per serveis administratius de la Generalitat de Catalunya i es venen
mitjançant subhasta pública en un únic lot, indivisible, que hi ha previst adjudicar
durant el mes de juliol, amb un posterior arrendament a favor de la Generalitat de
Catalunya. El preu global del lot en primera subhasta és de 215.197.734,60 €.
Immobles amb un període màxim d’arrendament de 5 anys :
1. Carrer de Casp, 24-26
2. Gran Via de les Corts Catalanes, 639
3. Carrer de Pamplona, 113

4. Avinguda Meridiana, 38
5. Carrer de Pere IV, 134-146
6. Carrer d’Ausias Marc, 36-40
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Immobles amb un període màxim d’arrendament de 20 anys:
7. Via Laietana, 2
8. Passeig del Taulat, 266-270
9. Carrer de Girona, 20
10. La Rambla, 8 i part de l’edifici de La Rambla 6 - Passatge de la Banca, 2-4
11. Passeig de Sant Joan, 39-41 i carrer de la Diputació, 355
12. Passeig de Sant Joan, 45, locals 1 i 2
13. Carrer de la Diputació, 353
El primer gran trasllat serà el Departament d’Economia i Coneixement (Part d’Economia), i per això
durant el mes de juny es portarà a terme un concurs públic. El trasllat es produiria a mitjans del
2016, no abans. Es busca un immoble mínim de 20.000 metres quadrats, hauria de ser a la ciutat
de Barcelona o zona molt limítrofa (Àrea Metropolitana BCN) i amb un edifici de no més de 10
anys d’antiguitat o, si és superior, amb reforma integral. La DG de Patrimoni no descarta que
també es traslladi part d’un altre Departament.
CCOO reiterem el nostre posicionament totalment contrari a la venda d’aquests edificis, ja que
suposa una nova especulació urbanística i demostra la política erràtica que ha tingut la Generalitat
de Catalunya en la gestió del seu patrimoni immobiliari, ja que ha passat de comprar edificis a
vendre’ls (ràpid i barat) tots els seus edificis administratius a la ciutat de Barcelona, per tal
d’aconseguir uns diners ara i passar a pagar uns elevats lloguers, garantits durant molt anys.
CCOO demanem informació detallada, edifici per edifici, sobre la seva propietat i la durada del
contracte de lloguer, sobretot els que son inferiors a 5 anys i el calendari de trasllats.
Des de CCOO creiem que els treballadors i treballadores han de ser coneixedors d’aquest canvis
per tal de planificar la seva vida personal i familiar en funció d’aquest nou centre de treball, a més,
manifestem que aquests fets tenen una afectació directa en les peticions que els treballadors i
treballadores poden fer en els concursos de trasllats que hi ha previst realitzar, ja que ho faran a
cegues, sense saber a quina adreça aniran a parar.
CCOO demanem informació sobre la venda del Palau Robert i Torre Muñoz a la Borsa de
Barcelona, així com informació del contracte de lloguer signat amb el Bisbat de Barcelona de
l’edifici del C/Rivadeneyra, 6, per ubicar la DG de la Funció Pública i la DG de Relacions
Institucionals del Departament de Governació.
Des de CCOO també hem demanat que s’inclogui en aquest procés de racionalització i
de trasllat les tres oficines de lloguer que actualment utilitzen els tres ex Presidents de
la Generalitat en el centre de Barcelona.
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Des de CCOO reiterem la nostra petició que es facin plans de mobilitat i que les noves
ubicacions siguin a la ciutat de Barcelona, es tingui en compte l’ accés amb transport
públic (metro BCN) dels treballadors i treballadores i dels ciutadans, així com espai de
menjadors.
2.- MODIFICACIONS D’HORARIS ESPECIALS PER PERMETRE LA FLEXIBILITAT QUE
PREVEU EL NOU DECRET DE JORNADA I HORARIS
Des de CCOO sol·licitem que el personal que disposa d’un horari especial i li sigui d’aplicació el
Decret, pugui també gaudir de la flexibilitat horària que hi preveu. Us recordem que resten
exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret el personal amb funcions docents, sanitàries,
assistencials, veterinàries i penitenciaries, que es regeixen per les seves normes, pactes o acords
específics. També està exclòs el personal al servei de l’Administració de Justícia, el personal
estatutari, el personal docent no universitari, el personal del cos de bombers, del cos d’agents
rurals i dels cos de mossos d’esquadra, així com la resta de col·lectius que presten serveis no
administratius i que per la seva especificitat tenen normes, pactes o acords específics.
Funció Pública respon que no hi ha cap problema per tal que els treballadors i
treballadores amb horari especial i que li sigui d’aplicació el Decret puguin gaudir de la
flexibilitat horària que preveu l’article 8 (de 9 a 14h obligatori i la resta de 7.30 a 9h i de 14 a
19h) o la flexibilitat que preveu l’article 9 (30 minuts de flexibilitat en l’horari obligatori de 9 a 14
hores, per al personal amb fills menors de 12 anys o que tinguin al seu càrrec un familiar fins al
primer grau de consanguinitat i afinitat, amb discapacitat legalment reconeguda, o d’1 hora per al
personal que tingui la condició legal de discapacitat), però que han de ser els Secretaris
Generals de cada Departament qui ha d’autoritzar expressament, al seu personal en
horari especial, aquesta flexibilitat. Així mateix, Funció Pública recorda que els horaris que es
pugin establir han de garantir sempre el bon funcionament i una prestació adequada dels serveis
públics.
Des de CCOO ja hem iniciat les converses amb diverses Direccions de Serveis dels Departaments
per tal arribar a acords que permetin a col·lectius de personal amb tasques similars i amb horari
especial no estar exclosos de l’aplicació del Decret, i puguin gaudir de la flexibilitat horària que
preveu el nou Decret.
CCOO ja vam plantejar, en una reunió amb la Directora de Serveis del Departament d’Interior, la
problemàtica concreta del personal de suport administratiu de la Direcció General de la Policia
(DGP) que té horari especial determinat per un acord amb la Mesa Sectorial i que, per tant, caldria
modificar aquest acord per adaptar-lo a la flexibilitat que preveu el nou Decret. El Departament
d’Interior respon que està estudiant la possibilitat d’incloure la flexibilitat a una part del personal
que treballa a la DGP però que caldria mantenir com a obligatòria una tarda rotatòria com fins ara.
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3.-RECUPERACIÓ DEL DIA FESTIU 6 DE GENER DEL 2014. INSTRUCCIÓ 1/2014.
CCOO i la resta de sindicats manifestem la nostra indignació i rebuig per la publicació d’aquesta
Instrucció que suposa un acarnissament més de Funció Pública envers els empleats públics.
Des de CCOO considerem totalment innecessària aquesta instrucció i pensem que hi ha altres
possibilitats per tal de donar compliment al calendari oficial de festes laborals del 2014, com ara
compensar el dia 6 de gener amb el 6 de desembre que també cau en dissabte, així com el dia 1
de novembre.
Estem davant d’una actuació de Funció Pública idèntica a la que utilitzen els “trileros”. Et dono un
dia de festa (1 de novembre) i et faig recuperar el dia 6 de gener. UNA VERGONYA i una
demostració més de la improvisació i de la incompetència dels gestors actuals de la
Funció Pública.
Des de CCOO insistim que havia un acord tàcit amb Funció Pública per no recuperar aquest dia,
com ho demostra que el calendari laboral del 2014 es va publicar a l’agost del 2013 i la instrucció
es va publicar 8 mesos més tard, aprofitant el dia 15 abril que era un dijous sant abans del període
de vacances de Setmana Santa.
CCOO hem exigit a Funció Pública saber, abans del dia 15 de desembre d’aquest any, el calendari
laboral del proper any 2015 i a més volem que els dies 15 d’agost i 26 de desembre del 2015, que
cauen en dissabte, es compensin amb 14 hores d’assumptes personals.
4.- CRITERIS UNIFICATS EN LA CONCESSIÓ DE PERMISOS.
Des de CCOO exposem que, en determinats permisos, l’aplicació que es realitza és diferent
segons els Departaments. Aquestes diferències inclouen també la documentació acreditativa que
cal aportar. Des de CCOO hem demanat una reunió amb Funció Pública per parlar d’aquest tema i
que s’abordi amb una visió d’adoptar la interpretació més favorable per als empleats públics.
Funció Pública es compromet a coordinar aquest tema amb els subdirectors de personal i a
convocar una reunió amb les organitzacions sindicals per tractar els criteris d’aplicació dels
permisos.
5.- BASES CONVOCATÒRIES I TEMARIS DE LA PROMOCIÓ INTERNA DEL COS
ADMINISTRATIU AL COS DE GESTIÓ.
Funció Pública convocarà en aquest mes de maig el grup de selecció, que depèn de la Mesa
Sectorial, per tractar amb els sindicats el temari, tipologia de les proves, calendari, etc. Funció
Pública ens comunica que l’ordre d’elecció dels aspirants en les proves és a partir de la lletra M.
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6.- CALENDARI DE CONCURSOS DE TRASLLATS DELS COSSOS ESPECÍFICS.
CCOO demanem establir un calendari dels concursos per als cossos específics. La suma total de
funcionaris d’aquests cossos és molt elevada i fa molt temps que no es fan concursos de trasllat.
Funció Pública exposa que aquest any esta centrada en organitzar els concursos de trasllats de
cossos específics que porten associada una promoció interna segons la llei de pressupostos de
2014.
També Funció Pública es compromet a instar el Departament de Justícia per tal que porti a terme
els concursos de trasllat dels cossos que són de la seva competència.
7.-CONCURSOS ESPECÍFICS PER A LLOCS SINGULARS I DE COMANDAMENT.
CCOO i la resta de sindicats reiterem la necessitat que es convoquin els llocs que estan ocupats
provisionalment sense reserva i que excedeixen els 6 mesos.
Demanem que els llocs de comandament i singulars que quedin vacants per jubilació (per tant hi
ha una previsió de quan succeirà el fet) siguin proveïts de forma definitiva amb la corresponent
convocatòria pública al DOGC. Funció Pública exposa que també és una prioritat cobrir
definitivament aquest llocs de treball, però que les unitats de personal dels Departaments també
pateixen limitacions de personal i de càrregues de feina que fan difícil augmentar el nombre de
llocs que surtin per a la seva provisió definitiva.
Funció Pública ens comunica que, entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2014, s’han convocat 194
llocs de treball.
8.- PROGRAMA DE CAMPANYA FORESTAL CONTRA INCENDIS.
El passat 9 de maig es va publicar a ATRI la convocatòria de 18 places del cos Auxiliar
Administratiu nivell 10, per cobrir durant 4 mesos les necessitats de la campanya forestal del
Departament d’Interior, mitjançant una assignació temporal de funcions (ATF). Únicament s’ha
presentat un candidat.
Des de CCOO hem reiterat la necessitat que aquests llocs tinguin un nivell més alt (16) per tal
d’incentivar, de forma voluntària, a les persones que tinguin els requisits. Així mateix, demanem
que no s’apliqui la segona fase d’assignació forçosa.
Funció Pública ens comunica que no s’aplicarà la segona fase d’assignació forçosa i que aquest 17
llocs vacants es cobriran mitjançant nomenament de personal interí temporal (4 mesos).
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9.- APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADICIONAL 10A DE L’EBEP EN RELACIÓ A LA
CONSOLIDACIÓ DEL GRAU PERSONAL.
Una vegada més, els sindicats reclamem a l’Administració l’aplicació de la Disposició Addicional
desena de l’EBEP. Aquesta disposició estableix textualment que: “la carrera professional dels

funcionaris de carrera s’inicia en el grau, nivell, categoria, esglaó i altres conceptes anàlegs
corresponents a la plaça inicialment assignada al funcionari després de superar el procés
selectiu corresponent, que tenen la consideració de mínims. A partir d’aquells, s’han de produir els
ascensos que siguin procedents segons la modalitat de carrera aplicable a cada àmbit”.
Malgrat que els sindicats hem tornat a insistir que aquesta disposició no està afectada per la
disposició final quarta de l’EBEP i, per tant, és d’aplicació obligatòria com a legislació bàsica de
l’Estat, l’Administració ha fet referència a alguns pronunciaments judicials que justificarien el
posicionament per part de Funció Pública.
Tenint en compte que hi han diferents pronunciaments judicials en sentit contrari i que altres
Administracions Públiques, com ara l’Administració General de l’Estat i diverses Comunitats
Autònomes, ja fa temps que estan aplicant el que disposa la disposició addicional desena de
l’EBEP, hem demanat a Funció Pública que apliqui aquesta disposició al personal funcionari de la
Generalitat de Catalunya.
10.- CIRCULAR DE 15 DE MAIG DE 2014, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ,
EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS, SOBRE EL PERMISOS DEL PERSONAL DEL COS
DE BOMBERS PER EXERCIR EL DRET DE VOT EL PROPER 25 DE MAIG.
Des de CCOO exposem el nostre total rebuig i oposició al redactat de l’esmentada Circular que no
permet al personal del Cos de Bombers que treballa en aquesta jornada i que exerceix el seu dret
de vot en el mateix municipi on esta ubicat el parc de bombers, a fer ús del permís 4 hores per
exercir el seu dret a votar.
CCOO impugnarà davant la Junta Electoral aquesta circular.

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
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