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REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DEL 14.07.2014  
 
 

 

Els punts de l’ordre del dia nº 8, 9, 10, 13 i 14 es posposen per a la propera 
sectorial, atès el canvi de la data de la reunió que ha impossibilitat que 
determinades persones puguin estar  presents a la reunió d’avui. 
Igualment, es posposa l’aprovació del Reglament de la Mesa Sectorial. 
 
NEGOCIACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL DEL COS D’AGENTS RURALS 
 
La vigència de l´ actual Acord finalitza el dia 20 de juliol de 2014.  
El gener es va obrir un període per arribar a un nou Acord. Es va convocar 
un grup de treball durant els dies previs a la Setmana Santa.  
Hi ha hagut 6 reunions fins ara: a la darrera no hi va haver quòrum. 
L’Administració mantindrà, per Acord de Govern, les condicions de jornada i 
horari, amb caràcter provisional, a partir del 21 de juliol i fins que s’assoleixi 
un acord o bé per decret s’estableixin les condicions de jornada. 
Contingut (no se’ns passa el document; CCOO demana que consti en acta):  

Es mantenen els següents punts de l’Acord vigent: 
- Art. 3, menys 3.6 
- Art. 4 (pausa) 
- Art. 5 (necessitats de servei; garantia de prestació de serveis públics) 
- Art. 7.1.1 i 7.1.2 i 7.1.4 i 7.1.5 
- Art. 7.3.2 (recuperació d’hores) 
- Art. 7.4, art. 7.5 
- Art. 8 (reducció de jornada) 
- Art. 9: compactació de jornada i alletament 
- Art. 10: reducció de jornada per conciliació de la vida familiar i laboral 

 
A partir de l´art: 10, s’aplicarà la normativa general.  
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CCOO demana la pròrroga de tot l’articulat durant els 2-3 mesos que 
segurament duraran les negociacions fins arribar a un acord. L’Administració 
contesta que, d’acord amb l’EBEP, finalitzada la vigència d’un acord, el 
Govern podrà establir les condicions de treball. De totes maneres, el 
Departament continua amb la voluntat de negociar i d’establir les condicions 
de treball amb caràcter provisional.  
 
CCOO entén que hi ha cessió de drets o de condicions laborals sense que 
existeixi una compensació en altres aspectes, i per tant, una pèrdua 
d’equilibri entre drets i deures dels/de les treballadors/es.  
 
L’Administració deixa ben clar que NO vol prorrogar l’acord, que vol regular 
unes noves condicions de treball per al personal del cos d’agents rurals.  
 
PÒLISSA D’ASSEGURANCES DEL PERSONAL DEL COS D’AGENT S 
RURALS 
 
L’article 16 de l’Acord regula la cobertura d’assegurances. L’administració no 
vol que, en decaure l’acord, els membres quedin en iguals condicions que un 
funcionari que no estigui en condicions laborals semblants. 
  
L’Administració vol homologar les quantitats d’assegurança a altres cossos 
operatius de la Generalitat (homologació a mossos, bombers i penitenciaris). 
50.000 euros per mort i 75.000 euros en casos d’invalidesa per accident. 
 
CCOO pregunta quant s’estalvia l’administració amb aquesta rebaixa.  Les 
pòlisses caduquen el 31 de desembre, així que no hi ha raó per adoptar 
aquest acord amb la immediatesa que ho ha fet l’administració. Cal entendre 
això com una retallada.  
 
CCOO critica que l’any passat es va produir un accident laboral mortal i que 
l’Administració no s’ha posat encara en contacte amb els familiars de la 
víctima. CCOO considera que l’estalvi en salut significa que l’Administració 
està insultant el seu personal. Que una vídua cobri 50.000 euros en lloc de 
60.000 euros en concepte de mort d’un treballador d’agents rurals és ridícul i 
insultant. 
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El Govern decidirà si es manté la cobertura de 60000 euros fins al mes de 
desembre, per a cas de mort, i de 120000 en cas d’invalidesa. 
CCOO considerem que l´Administració ha tingut una actitud de xantatge, en 
“cedir” encobertament en el punt 2 perquè no es discuteixin les condicions 
del punt 1.  
 
Atribució Temporal de Funcions Personal Subaltern d e Centres 
Educatius del Departament d´ Ensenyament. 
 
La responsable del Departament d’Ensenyament comenta que hi ha 40 
centres amb prioritat, bé per ser centres nous o perquè es considera que han 
de tenir dues persones en lloc d’una. El criteri és vigent quant a determinar 
les necessitats de personal a cada centre de treball: la ràtio d’alumnes del 
centre.  
 
Aquestes necessitats es cobriran mitjançant la fórmula de Atribució Temporal 
de Funcions, públicació dels llocs al portal  ATRI, grup E nivell 12, amb 
identificació de centres i funcions. Per funcionàries i funcionaris de carrera  
interines, interins,  mentre no ocupin llocs essencials, de reforç o 
substitucions, del 15 de setembre de 2014 fins a 31 d’agost de 2015. Amb les 
condicions del personal PAS de Centres Educatius, tot això es presentarà 
mitjançant Acord de Govern.  
 
CCOO demana que consti l’horari del centre de treball, amb exactitud. 
L’horari nocturn ja gairebé no es dóna, excepte en els casos de cicles 
formatius (informa l’administració).  
 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA: ESCALA D’INSPECCIÓ TÈCNICA 
 
A finals de setembre o principis d’octubre està previst que surti la 
convocatòria d’aquestes places. La negociació es portarà a terme a la Mesa 
Sectorial de Negociació.  
 
Fase de concurs: màxima puntuació possible (segons normativa vigent).  
4 proves, obligatòries i eliminatòries: 
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- Català 
- 1a prova: 2 exercicis. 1 test de 40 preguntes amb 4 respostes. Les 

errònies descompten 0,25. Temari publicat al mes de gener, dia 22, al 
DOGC, annex 1 (temes 24, 25, 26, 29, 30, 33, 37, 38, 40 a 45, 52, 53, 69, 
73 a 77, 83, 85 a 92, 94 a 99). De 0 a 10 punts. 2 qüestions breus a 
respondre. De 0 a 5 punts. 

- 2a prova: cas pràctic. De 0 a 40 punts. Tributs propis i tributs cedits. 
- 3a prova: català 
- 4a prova: prova oral de 3 temes trets a l’atzar. Mínim 36, màxim 60 

minuts. Es pot preparar un petit guió. 45 punts 
- Es valorarà antiguitat, idiomes, ACTIC, formació, docència, màsters, etc. 

En total, 100 punts + 50 del Concurs = 150 punts 
Poden participar-hi funcionaris subgrup A1 de tots els cossos de 
l’ Administració de la Generalitat, 20 places previstes, però no està encara 
concretat. Els sindicats demanen a l’Administració la “lògica” en virtut de la 
qual els candidats amb accés a la Generalitat mitjançant oposicions de 
l’àmbit econòmic o que treballen o han treballat en Departaments que no els 
han aportat experiència en l’àmbit indicat són tractats de la mateixa manera 
que funcionaris que ja treballen a l’Agència Tributària dins del cos superior 
tècnic, que és un cos exclusiu; no perquè no hi puguin participar els 
funcionaris d’administració general, sinó perquè sembla convenient que 
tinguin algun tipus de mèrit afegit en virtut de la relació amb el lloc de treball i 
les tasques desenvolupades. 
 
Atesa la imminent aprovació de la Llei de reordenació de cossos i escales de 
l’ Agència Tributària, cal considerar la inclusió d’aquest cos especial en el cos 
general superior d’administració. També s’hauria de contemplar la totalitat del 
sistema fiscal, no només tributs propis i cedits.  
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PROBLEMÀTICA DE L´HORARI BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES  

 (DEPT. CULTURA)  
 
Cos de diplomats bibliotecaris. Problemàtiques sempiternes: 
- Mai se’ls ha reconegut horaris especials, fins fa poc 
- No tenen complement d’atenció al públic  
- Complement mínim de nivell 18 
- Treball un dissabte sí, un altre no. 
- Jornada d’estiu de 23 de juny a 23 de setembre 
- Allargament de l´horari fins 8 de la tarda, sense cobrar un euro més. 
- Horari especial molt més penós que a altres departaments, com el cas 

d’Interior a comissaries. Es demana una pujada de nivell, amb un 
complement específic determinat. L’Administració demana a CCOO que 
es concreti aquesta proposta per a una propera reunió. 

L´ Administració diu que “Es gestionen les biblioteques provincials de Lleida, 
Tarragona i Girona. S’ha canviat un matí (dilluns) per una tarda, per prioritzar 
l’atenció al públic”. 
 
DECLARAR D’INTERÈS PÚBLIC EL DESENVOLUPAMENT D’UN A LTRE 
LLOC DE TREBALL DE CARÀCTER ASSISTENCIAL EN EL SECT OR 
PÚBLIC SANITARI O EN DETERMINATS SERVEIS SOCIALS PE R PART 
DEL PERSONAL D’INFERMERIA EN LÀMBIT D’AQUESTA MESA.   
 
Grup sanitari de bombers. 7 persones. Treball d’ambulància. Cobren 1320 
euros bruts. Amb aquest sou i sense una altra feina és difícil mantenir-se. 
S’ha demanat que ho puguin compatibilitzar amb altres feines, per tema 
econòmic i tècnic (reciclatge, formació, qualitat assistencial).  
L’Administració comenta que no és potestat de la Mesa, ni de Funció Pública, 
sinó que és del Govern. El Govern estableix l’interès públic de compatibilitzar 
aquests treballs en el sector públic. Compromís de FP i Departament de 
treballar ja.  
 
 
REESTRUCTURACIÓ VETERINARIS DEL DEPT. DE SALUT. 
L’adscripció és a la Secretaria General de Salut Pública, ja no pas a 
l’Agència; pel que respecta a les places, caldrà mirar si són d’àmbit comarcal 
o provincial, per veure una possible afectació.  
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TANCAMENT MES D’AGOST SSTT DEPT ENSENYAMENT. 
L’Administració considera, en base a jurisprudència de tribunals superiors de 
justícia, que l’Administració té la potestat de tancar els centres en períodes 
no productius. 
Afegeix l’Administració que hi ha un estudi que demostra, d’acord amb dades 
objectives, que no és eficient ni econòmic mantenir obert durant la setmana 
de l’11 d’agost. Per ser el primer any, s’ha decidit de fer el tancament a 4 
SSTT d’Ensenyament: Maresme, Vallès, Baix Llobregat i Consorci. 
 
ACLARIMENTS SOBRE LA INSTRUCCIÓ 2/2014 DE REINGRÉS AL 
SERVEI ACTIU DEL PERSONAL FUNCIONARI 
 
L’Administració informa que en el cas que es demani el reingrés mitjançant la 
petició d’accedir a una plaça d’ ATRI, implica que si no aconsegueix aquesta 
plaça, continua el procés de reingrés. 
L’Administració comenta que és un contrasentit només reingressar en un lloc 
concret. 
 
ESTAT DE LA SITUACIÓ DE LLOCS SINGULARS I DE COMAND AMENT. 
RELACIÓ DE PRIORITATS DE CONVOCATÒRIA PER DEPARTAME NTS 
 
Els sindicats tornem a demanar el llistat de llocs singulars i de comandament 
ocupats per funcionaris/es i interins/es, així com la previsió de convocatòria 
d’aquestes places. 
L’Administració es compromet a fer-nos arribar el llistat corresponent a totes 
les provisions corresponents al primer semestre de 2014. 
Els sindicats tornem a demanar llistat amb la totalitat d’aquestes places. 
 
DENEGACIÓ DE COMISSIONS DE SERVEI AL PERSONAL FUNCI ONARI 
QUAN GUANYA UNA PLAÇA A TRAVÉS D’ ATRI AL PERSONAL DEPT. 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Els cossos específics tenen més complicat poder accedir a una oferta  
d’ ATRI. Si el funcionari que ha escollit no pot optar a la plaça, això perjudica 
la seva promoció i carrera professional. 
El representant del Departament de Territori i Sostenibilitat informa que d’un 
total de 45 comissions de servei des de l’1 de gener, només s’ha denegat 
una. Plaça de direcció de qualitat ambiental. 
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Hi ha també un parell de comissions amb cultura que s’estan tramitant, no 
estan denegades i es resoldran favorablement, cap al mes d’octubre.  
 
 
ÚS PARTICULAR DE VEHICLES OFICIALS A LA DG PREVENCI Ó, 
EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS I TAMBÉ DEL COS DE  
BOMBERS, PER PERSONAL EXTERN 
 
Es tracta d’una persona que no forma part del personal de l’Administració, i 
que, no obstant això, transporta treballadors/es del Departament.  
L’Administració considera que no és objecte de la Mesa de Negociació, 
perquè no afecta les condicions de treball dels empleats públics i emplaça als 
sindicats perquè comentin aquest tema en un altre àmbit. 
 
ACLARIMENTS SOBRE LA NOTA INFORMATIVA SOBRE 
RETRIBUCIONS NÒMINA MES DE JUNY PERCEBUDA PELS BOMB ERS 
 
Els bombers han tingut un increment de jornada laboral a partir del mes de 
juny de 2014 i no s’entén com no se’ls paga aquesta diferència en casos de 
baixa. 
 
L’Administració comenta que l’aplicació del decret de prestació econòmica en 
cas d’ IT és igual per a tots els col·lectius de la Generalitat. Es prenen com a 
referència les retribucions del mes anterior a aquell en què s’ha produït la 
baixa. 
 
CIRCULAR D´ABSÈNCIA PER INDISPOSICIONS DEL PERSONAL   DE 
BOMBERS 
 
Els sindicats manifesten el greuge comparatiu en relació amb la resta dels 
funcionaris, per exemple, comparats amb els MMEE, pel que fa a la 
documentació a aportar per part del funcionari indisposat.  
 
 
PORTAL ATRI: MANCA DE PUBLICITAT D’ALGUNS LLOCS 
 
Es reitera la creació d’un grup de treball per parlar d ela borsa de treball. És 
un tema que l’administració reconeix que resta pendent. 
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RATIFICACIÓ DEL PREACORD DE PRÒRROGA CONDICIONS 
LABORALS PERSONAL PENITENCIARI 
 
Preacord 20 de juny de 2014. Es demana la rectificació en mesa sectorial. 
Administració: Restaven dues esmenes pendents de la Comissió de 
Retribucions: 
1.- Pròrroga del complement de productivitat específic de presons. Afegir 
“subjecte a les disponibilitats pressupostàries dels successius exercicis”.  
2.- Concepte d’horari acumulat. 2 jornades de treball que es fan en un mateix 
dia. Problema de l’hora de menjar. Si va a compte o no de la jornada. 
Prèviament no hi havia més que un acord tàcit. 
Les parts estan totes d’acord en signar aquestes modificacions i així procedir 
a la ratificació definitiva de l’Acord. 
 
NOTA INFORMATIVA PUBLICADA A ATRI SOBRE LES 25 HORE S 
RECUPERABLES QUANT A LA MERITACIÓ PRÈVIA DE LES HOR ES 
ABANS DE GAUDIR-LES 
 
Punt 6è. El gaudiment i la recuperació es fa en els mateixos termes que els 
assumptes propis, amb un mínim de 30 minuts, amb prèvia autorització del 
cap de servei.  
 
 
ACLARIMENT DE L’ARTICLE 16 DEL DECRET DE JORNADA I HORARIS 
L’Administració manifesta que la regulació dels 22 dies hàbils de vacances 
estan regulats a l’EBEP i és normativa bàsica que no admet cap interpretació 
en un altre sentit.  
 
PERSONAL DOCENT QUE OCUPA PLACES D’ADMINISTRATIU A 
ENSENYAMENT 
 
L’Administració ens dóna dades demanades pels sindicats: 
Llocs de PAS de comandament i singulars de la RLT oberts a docents: 126 
Llocs efectivament ocupats de 126:102 
 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


