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MESA SECTORIAL 17.11.2014 
 
1.- CONCURSOS DE TRASLLATS. 
 
Funció Pública ens informa de les previsions de concursos de trasllats següents:  
 

- Concurs de trasllat del Cos Superior. 
  Esta previst que surti publicat a finals d’aquest mes de novembre. 
  

- Concurs de trasllat del Cos de Gestió. 
S’han presentat 21 reclamacions a les llistes provisionals. Està previst que a finals de novembre 
surtin les llistes definitives i que la publicació al DOGC tingui lloc la setmana del 12 de gener del 
2015, el motiu de l’endarreriment és evitar problemes amb les nòmines al mes de desembre.  
Cal recordar que els funcionaris cessaran en el llocs de treball que ocupen l’endemà de la publicació 
de la resolució del concurs de trasllat al DOGC. La pressa de possessió en la nova destinació es 
durà a terme l’endemà del cessament, llevat que s’acrediti documentalment un canvi de localitat de 
residència, cas en el qual es farà en el termini de 15 dies.  
 

NOTA IMPORTANT: Els funcionaris que tinguin previst participar en algun d’aquests concursos de trasllat 
cal que procedeixin a revisar i actualitzar la formació i la titulació que consta en el seu expedient d’ATRI. 
 
Funció Pública reitera la informació que els Departaments podran nomenar personal interí a aquelles 
persones que hagin estat cessades d’un lloc de treball del mateix departament i del mateix grup, com a 
conseqüència de la resolució d’un concurs de trasllat, en el termini d’un mes a partir de la data de 
cessament tal com estableix el III Acord General sobre condicions de treball i el punt 4.c) de l’Acord de 
Govern de 23.12.2013 sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments de personal interí.  
 
 
2.- PROMOCIÓ INTERNA 
 
Està previst que aquest any 2014, surtin publicades al DOGC les bases que han de regir aquest procés de 
promoció interna al Cos de Gestió (subgrup A2), encara que hores d’ara no han concretat la data de 
publicació de la corresponent convocatòria. Funció Pública encara no sap les places que convocarà. La 
darrera previsió és que el primer examen sigui a finals de març/principis d’abril, esperem la seva 
confirmació a la Mesa Sectorial Extraordinària del proper dilluns 24 de novembre. 
 
 
3.- OPOSICIONS DE TORN LLIURE i PROMOCIÓ INTERNA PER INCLOURE AL PROJECTE DE LLEI 
DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DEL 2015. 
 
CCOO hem fet una proposta d’oferta pública per tal que sigui incorporada al projecte de llei de pressupostos 
que està elaborant el Govern, així mateix, hem demanat al Govern que utilitzi totes les possibilitats que 
preveu la llei de pressupostos de l’Estat per convocar el màxim número de places i de cossos. Funció 
Pública ens comunica que estudiarà la nostra proposta i ens donarà resposta.  
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Pel que fa als cossos generals i específics hem demanat que es prioritzin els cossos amb un percentatge 
més alt de personal interí i que s’inclogui la promoció interna del cos A1 i al C2.  
 
Pel que fa als cossos específics hem fet la següent proposta.  

- Cos de Bombers: 200 places de bombers de nova entrada com a bombers del grup C. De promoció 
interna: 30 places de caporal, 20 de sergent, 10 d’oficial, 6 de sotsinspector i 3 d’inspector.  

- Cos d’Agents Rurals: 30 places de nova incorporació. De promoció interna: 28 places de 
sotsinspector. 

- Cossos Penitenciaris i àmbit penitenciari: Cos de tècnics d’especialistes de la Generalitat de 
Catalunya, grups de serveis penitenciaris i del Cos de diplomats de serveis penitenciaris (A2) per 
posar amb marxa el CP de Mas Enric. En l’àmbit de l’execució penal caldria deixar sense efecte la 
suspensió de les convocatòries del 2010 del cos titulació superior, psicologia: 110 places i de 
l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (amb llicenciatura de dret): 
46 places. També caldria preveure la convocatòria para el Cos d’educadors.  

 
 
4.- ACTUALITZACIÓ DE LA PREVISIÓ DE CONCURSOS ESPECÍFICS DE LLOCS DE 
COMANDAMENTS I LLOCS SINGULARS PER A L’ANY 2015 
 
Funció Pública ens actualitza la informació sobre les previsions per Departaments de la publicació de 
concursos específics per llocs de comandament i singulars per a l’any 2015: 
 
Rànquing  per  
Departament 

Departament 
OOAA 

Concurs  
Específic  

Lliure  
Designació  

TOTAL 

1 SOC 
DEMO  

155 
13 

17 
2 

172 
15 

2 ENSENYAMENT 79 2 81 

3 INTERIOR 56 5 61 

4 ECONOMIA 46 3 49 

5 TERRITORI 31 6 37 

6 JUSTICIA  17 19 36 

7 GOVERNACIÓ 27 7 34 

8 BENESTAR  30 2 32 

9 PRESIDENCIA 14 11 25 

10 CULTURA 10 15 25 

11 AGRICULTURA 20 5 25 

12 SALUT   14 
 
CCOO reiterem que considerem insuficients el número de places que sortiran a concurs públic al DOGC 
per cobrir definitivament els llocs de comandament i singular. Cal recordar que actualment hi ha més de 
1.982 llocs de treball de comandament i singulars nomenats de manera provisional, la qual cosa és un 
exemple del caòtic funcionament de la nostra Funció Pública i del grau d’incompetència, improvisació i 
il·legalitat en la gestió dels recursos humans. 
 
Des de CCOO reiterem la nostra petició que es compleixi la normativa vigent i, per tant, exigim que surtin a 
concurs públic tots els llocs de comandament i singulars que actualment porten coberts més de 6 mesos 
amb comissió de servei o encàrrec de funcions i que no tenen reserva de lloc de treball. 
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5.- GRUP DE TREBALL PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL INTERÍ, EN 
L’ÀMBIT DE PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC. 
 
Atesa la petició sindical, Funció Pública ens convoca a una reunió del grup de treball pel proper dia 4 de 
desembre. Us volem recordar que actualment l’únic col·lectiu de la Generalitat que no disposa d’una borsa 
de treball és el personal administratiu i tècnic. 
 
CCOO reiterem la nostra petició que hagi una borsa única, transparent i baremada, gestionada per Funció 
Pública, per tal que el nomenament de personal interí es faci de forma objectiva i s’evitin irregularitats, 
discriminacions i greuges comparatius. Així mateix expressem que considerem urgent i inajornable 
l’existència d’aquesta bossa per tal de regular la discrecionalitat que tenen ara els Departaments per 
nomenar el personal interí.  
 
 
6.- PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) DEL CENTRES EDUCATIUS.  
 
CCOO reiterem la nostra queixa sobre les modificacions horàries que pateixen el personal del PAS del 
centres educatius per tal de cobrir les vacants i baixes que es produeixen. El Departament reitera que les 
propostes de modificacions horàries han de ser elevades per part del Director del Centre al Director dels 
Serveis Territorials, qui acorda la determinació de l’horari especial concret que ha de fer el PAS. Així mateix, 
el Departament d’Ensenyament demana que se li comuniqui l’existència de modificacions horàries que no s’ 
ajustin a aquesta legalitat.  
 
Des de CCOO ens posem a la vostra disposició per qualsevol dubte, proposta, queixa o suggeriment. El 
nostre correu es genepas@ccoo.cat. 
 
 
7.-PROPOSTA D'ACORD DEL GOVERN SOBRE L'OCUPACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM 
DE PROVISIONALITAT DELS COSSOS TRIBUTARIS DE NOVA CREACIÓ D'ADSCRIPCIÓ EXCLUSIVA 
A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC). SITUACIÓ ACTUAL DEL PROCÉS PER A LA 
COBERTURA DE 24 LLOCS DEL COS TÈCNIC DE GESTORS TRIBUTARIS A L’ATC. 
 
CCOO havíem sol·licitat incloure en l’ordre del dia un punt per tal que Funció Pública ens expliques quina 
era la situació actual del procés per a la cobertura de 24 llocs del Cos Tècnic de Gestors Tributaris a 
l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), després que l’Administració de l’Estat denegués la comissió de 
serveis als treballadors de l’AEAT que havien obtingut una plaça en aquest procés.  
 
Casualment o no, a darrera hora, l’Administració inclou un nou punt a l’ordre del dia sota el títol “Proposta 
d'Acord del Govern sobre l'ocupació dels llocs de treball en règim de provisionalitat dels cossos tributaris de 
nova creació d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya” i planteja una “solució” al fracàs en 
el resultat de la convocatòria dels 24 llocs de treball, ja que nomes s’han pogut cobrir 5 llocs dels 24 
previstos (un 20% aproximadament). La distribució final de llocs d’aquest procés selectiu va ser: 

-   5 llocs assignats a funcionaris provinents de l’Administració de la Generalitat. 
- 17 llocs assignats a personal provinent de l’AEAT (Estat). 
-   2 llocs vacants. 

 
Segons les bases de la convocatòria totes les places s’ocupaven en comissió de serveis. Així, a finals del 
mes d’agost, l’AEAT va enviar un escrit a l’ATC denegant les comissions de serveis del seu personal per 
“necessitats del servei”. Amb efectes 1/10/2014, la Directora de l’ATC va efectuar les habilitacions 
necessàries per exercir les funcions pròpies del Cos Tècnic de Gestors Tributaris i l’adscripció provisional 
als llocs obtinguts a les 5 persones procedents de l’Administració de la Generalitat. Per tant, de les 24 
places resten 19 per cobrir, i a més a més aquestes 5 persones procedents de la Generalitat que han 
ocupat les places no realitzen les funcions previstes en aquests llocs sinó que continuen fent les mateixes 
tasques que abans; això sí, cobrant el nou sou. 
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Ara l’Administració proposa que, mitjançant un Acord de Govern, es puguin ocupar els 19 llocs deserts de 
manera provisional (fins al moment que es facin els processos selectius d’oposició o concurs-oposició amb 
torn d’accés lliure i de promoció interna) per la via del nomenament de funcionaris interins. A més, aquests 
interins no estarien subjectes a la reducció del 15% de jornada i sou que pateixen la resta d’interins. 
 
CCOO demanem saber quin serà el perfil de les persones que es podran presentar a aquesta “selecció 
d’interins”: només els interins que estan actualment a l’ATC?, la resta d’interins de la Generalitat?, personal 
d’altres Administracions?, qualsevol persona?. La resposta de l’Administració és que encara no ho sap. 
CCOO també demanem saber amb quins criteris es seleccionaran aquests futurs interins. L’Administració 
respon que tampoc ho sap.  
 
¿Com pot ser que es vulgui endegar un procés per ocupar uns llocs de treball significativament 
importants i no es tingui previst qui es podrà presentar ni quins criteris s’utilitzaran per seleccionar 
el personal?. És possible que no ens ho vulguin dir i sí tinguin la resposta a les nostres qüestions. Una altra 
cosa resultaria molt preocupant... Tot plegat un toc més d’opacitat al llarg d’aquest procés selectiu. 
 
Cal assenyalar que quan es van convocar aquestes 24 places que afavorien clarament la incorporació del 
personal de l’AEAT (“anem a buscar el talent fora...”) amb el conseqüent menyspreu del personal propi de la 
Generalitat, l’argument de l’Administració va ser que era per cobrir amb urgència les necessitats derivades 
de l’assumpció per part de l’ATC de les competències de recaptació executiva (cedides fins ara a l’AEAT). 
La realitat és que de les 24 places nomes el 50% corresponen a llocs vinculats a tasques de recaptació. 
L’altre meitat son per tasques de gestió i inspecció. Aleshores, ¿per què és tan urgent cobrir aquestes 
places?. CCOO hem proposat i defensem que es seleccioni personal propi de la Generalitat i es 
procedeixi a la seva formació per poder desenvolupar les funcions previstes en aquests 24 llocs de treball. 
D’altra banda, la forma d’ocupació del lloc de treball es la comissió de serveis i això te una limitació temporal 
(1 any, prorrogable a un altre més).  
 
Des de CCOO considerem que una suposada urgència no és cap excusa pel nomenament d’interins sense 
disposar de criteris públics, clars i transparents. I que aquest sistema d’ocupació de llocs de treball (potser 
hauríem de dir “oKupació”) que ara es diu provisional pot esdevenir fàcilment definitiu. Cal recordar que les 
futures convocatòries d’oposicions per aquests Cos de Gestors Tributaris estan pendents de l’aprovació 
d’una futura llei de cossos i escales de l’ATC que no sembla que s’hagi de produir a curt termini.  
 
Així, i un cop més per la via dels fets consumats, s’haurà “col·locat” a les persones que a algú l’interessi 
obviant el més mínim rigor. No ens sembla que sigui aquesta la manera de prestigiar l’ATC i crear una 
“estructura d’Estat” sòlida. 
 
 
8.- PLA DE RACIONALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ D’ESPAIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
PROBLEMÀTICA DE LA SEU ATC AL CARRER FONTANELLA. 
 
CCOO vàrem demanar a l’Administració informació sobre el tema del trasllat de la seu de l’ATC del carrer 
Fontanella de Barcelona. La situació es escandalosa per diversos motius: 
- L’any passat (2013) la Generalitat va vendre l’edifici del carrer Fontanella i, al mateix temps, va subscriure 

un contracte de lloguer per 20 anys, ja que la voluntat era restar al mateix lloc. 
- Ara, un any després, sembla que hi ha un important comerciant que vol instal·lar la seva botiga en aquest 

edifici i l’ATC ha de marxar. I la destinació és la perifèria de Barcelona (potser la Zona Franca). 
 
Com és que els arguments que eren vàlids per fer un contracte de llarga durada (20 anys) al 2013, ja no ho 
siguin ara?. A l’ATC s’atén a un nombrós públic, que normalment son contribuents o representants dels 
mateixos i, per això es requereix una localització cèntrica i ben comunicada com l’actual. Com es possible 
que els interessos privats d’un tercer estiguin per sobre dels interessos públics de la Generalitat?. Com és 
que es va signar un contracte que permet aquesta situació?. Qualsevol de les respostes que esteu 
imaginant seria motiu suficient per deixar el seu càrrec. 
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Per això, ja en la mesa sectorial del mes passat CCOO vam demanar còpia del contracte d’arrendament de 
l’edifici de Fontanella. En aquell moment ens van dir que com era públic no hi havia cap problema en 
facilitar-nos el contracte. Com que havia passat un mes i no teníem noticies, la vam tornar a demanar en la 
present reunió apel·lant a la “transparència”. Ara, la resposta de l’Administració és que no ens el donava i 
que transparència no volia dir que tothom podia veure-ho tot !!!. Què hi ha (o què no)? en aquest contracte 
que no es pot mostrar?. No només els treballadors tenen dret a conèixer el seu contingut perquè ara 
amb una ubicació nova i no cèntrica es dificultarà la conciliació de la seva vida laboral i familiar, sinó 
que també els ciutadans tenen dret a saber perquè hauran d’invertir més temps, diners i molèsties 
en les seves actuacions amb l’ATC.  
 
  
9.-ASSIGNACIÓ DE LES HORES PER ASSUMPTES PERSONALS QUE CORRESPONEN 
PROPORCIONALMENT A LA JORNADA DELS VETERINARIS DEL DEPARTAMENT DE SALUT. 
 
El col·lectiu veterinari ha estat obligat, des de 2013, a treballar 76 hores anuals més que els treballadors que 
tenen jornada normal (ordinària) i des de CCOO reclamem, per aquest col·lectiu, l’augment proporcional de 
les hores d’assumptes personals. Funció Pública nega aquest dret en rodó dient que aquestes hores ja han 
estat pactades, que el personal veterinari fa jornada normal i que no estan disposats a fer cap canvi.  
 
CCOO reiterem que el col·lectiu veterinari se sent maltractat i totalment indefens davant aquesta 
Administració, que manté la discriminació al personal veterinari i, en canvi, al personal amb jornada de 
dedicació especial li concedeix dues hores i 10 minuts més d’assumptes personals. UNA VERGONYA. 
 
 
10.- PERSONAL TÈCNIC HABILITAT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL DE CATALUNYA 
  
Segons el Decret 12/2006, que desenvolupa un Reial Decret de l’any 2003, es regula el procediment 
d’habilitació per a l’exercici de les funcions de comprovació de seguretat i salut laboral a Catalunya i 
s’estableix que aquest procediment té un caràcter anual atès que va néixer com a solució transitòria fins a la 
creació del Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut Laboral inclosa dins de la Llei de l’Agència Catalana 
de la Inspecció de Treball. 
  
L’any 2011, arran del decret de reestructuració el Departament de l’EMO, s’anuncia que s’impulsaran els 
canvis legislatius corresponents per suprimir l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball sense 
desenvolupar la creació del cos de subinspecció. Així és, que des de 2003 fins a l’actualitat, el personal 
tècnic habilitat ha de passar un procediment d’habilitació anual que ha provocat que any rere any el nombre 
d’efectius hagi disminuït de manera que de les 75 persones previstes inicialment, després de diferents 
processos, ara només queden 21 a tot Catalunya per desenvolupar aquestes tasques de comprovació. 
  
Cal assenyalar que el personal tècnic habilitat en l’actualitat està format per persones amb més de 20 anys 
d’experiència professional en la matèria i que les actes d'infracció formalitzades arran dels seus informes 
tenen presumpció de certesa respecte dels fets que hi són reflectits. Aquesta situació suposa un greuge 
comparatiu amb la resta de personal funcionari que també disposen de la presumpció certesa i que no han 
de passar cada any per un procediment d’habilitació. 
  
Per tot això, des de CCOO demanem que s’acabi amb aquesta situació transitòria i, fins a la creació de 
l’anunciat Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut Laboral, s’elimini el procediment d’habilitació anual. 
  
 
La propera reunió extraordinària de la mesa sectorial esta prevista el proper dia 24 de novembre. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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