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MESA SECTORIAL 24.11.2014 
 
 
1.- Promoció Interna al Cos de Gestió. 
 
Està previst que la convocatòria sigui d’aproximadament 150 places, que les bases siguin 
publicades al DOGC a principis de desembre de 2014 i la primera prova a principis d'abril 
de 2015. 
 
2.- Promoció interna al Cos Superior : L’Administració ens informa que la previsió per a 
convocar les bases de la convocatòria de la promoció interna al Cos Superior serà pel 
quart trimestre de 2015. 
 
3.- Concursos de trasllats. 
 
- Cos Superior: Està previst que les bases es publiquin al DOGC la primera setmana de 

desembre. Previsió de publicació de les llistes provisionals al mes de juliol i/o setembre. 
Llistes definitives al desembre del 2015. 

 
- Cos Auxiliar Administratiu: Primer semestre de 2015 
 
- Cos d’Enginyers Industrials: Llista definitiva, gener 2015. Publicació DOGC finals de 

gener. Total: 13 sol·licituds. 
 
CCOO reiterem la nostra petició de convocatòria de concursos de trasllats dels Cossos 
Específics, atès que fa molts anys que els funcionaris d'aquests Cossos tenen retallat el 
seu dret a la mobilitat i a la conciliació de la vida familiar i laboral. 
 
CCOO també reiterem  el compliment del compromís de convocar a finals del 2015 la 
promoció interna del Cos de Gestió al Cos Superior. 
 
 
4.- Interpretació del permís de trasllat , el d’hos pitalització i el permís per mort, 
accident o malaltia greu. 
 
Funció Pública ens facilita quina és la interpretació de mínims que els diferents Secretaris 
Generals dels Departaments de la Generalitat poden fer respecte aquests dos permisos: 
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- Permís per trasllat de domicili: 
 Si no comporta canvi de lloc de residència (localitat on viu el/la treballador/a), 1 dia. 
 Si comporta trasllat a una altra localitat, fins a 4 dies, d'acord amb els trams següents: 
  · Fins a 15 km: 1 dia.  · De 16 a 50 km: 2 dies.  · De 51 a 150 km: 3 dies. 
  · Superior a 150 km: 4 dies. 
- Permís per mort, accident o malaltia greu: 
 Si es tracta d'un familiar de 1rgrau: 
  - 3 dies hàbils si és a la mateixa localitat del lloc de treball. 
  - 5 dies hàbils si és en diferents localitats que la del lloc de treball. 
 
 Si es tracta d'un familiar de 2n grau: 
  - 2 dies hàbils si és  en la mateixa localitat del lloc de treball. 
  - 4 dies hàbils  si és en diferents localitat que la del lloc de treball. 
 
 La referència a la “localitat” s'ha d'entendre a la localitat del lloc de treball. 
 
- Permís per hospitalització: 

S'entendrà que hi ha hospitalització en qualsevol de les seves modalitats, quan així ho 
estableixi expressament el document del centre hospitalari. 
· 2 dies laborables si la hospitalització és en el mateix municipi del lloc de treball. 
· 4 dies laborables si la hospitalització és en un municipi diferent del lloc de treball. 

 
- Criteri de localitat 

Als efectes de concessió de permisos es considera que es tracta de la mateixa localitat 
en el cas dels municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de 
continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transports 
urbans col·lectius comuns. 

 
 
5.- Modificació de la relació de llocs de treball d el personal subaltern que treballa’¡ a 
l'edifici de Santa Caterina a Girona. 
 
Aquest és un tema que té els seus inicis al desembre de 2013, quan des de CCOO es va 
demanar una revisió dels llocs de treball del personal subaltern, atès que hi havia 
personal amb similars tasques i diferents nivells com a conseqüència de la integració en 
un sol edifici de Santa Caterina dels diferents Serveis Territorials. 
 
En el mes de setembre de 2014, en una altra mesa sectorial, la Subdirectora de Recursos 
Humans del Departament de Presidència es va comprometre a lliurar a Funció  Pública les 
propostes de modificació, amb els criteris que la Gerència de Santa Caterina havia fet 
arribar al Departament. 
 
Tot i el temps transcorregut, i segons ens informa la Directora General de la Funció 
Pública, el Departament de Presidència encara no ha fet arribar la proposta de modificació 
a Funció Pública. INDIGNANT!!!!!.  
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La Mesa Sectorial, davant l'actitud del Departament de la  Presidència, acorda per 
unanimitat sol·licitar formalment al Departament de Presidència que lliuri aquesta 
documentació i incloure un punt en l’ordre del dia sobre aquest tema a la propera Mesa 
Sectorial. 
 
6.- Acord de Govern per l'obertura del Centre Penit enciari Mas d'Enric i del Centre 
Obert de Tarragona. 
 
El Departament de Justícia ens lliura una proposta de mesures de racionalització 
relacionades amb la obertura, el darrer trimestre del 2015, del Centre Penitenciari Mas 
d'Enric i la modificació de la destinació i la denominació del Centre Penitenciari de 
Tarragona que passarà a ser un Centre Obert. 
 
Les diverses mesures inclouen el trasllat de dependències i la realització de convocatòries 
de provisió de llocs limitat al personal que presta els seus serveis al CP de Tarragona. 
 
CCOO sol·licitem que es modifiqui la proposta d’Acord de Govern i es doti el Centre 
Penitenciari Obert de Tarragona amb 32 llocs de treball de genèric/a de medi obert (GMO) 
i amb 8 llocs de treball de Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert (CRIMO). 
 
7.- Negociació d'un nou acord sobre les condicions laborals del funcionament de la 
sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa  de Catalunya (CECAT) i de 
l'operativa territorial de protecció civil. 
 
El darrer acord que regulava les condicions de treball d'aquests empleats públics es va 
signar el 16 de març del 2012 i l'acord establia una vigència de dos anys i també establia 
que, un cop transcorregut aquest període, s'hauran de revisar els termes i aprovar un nou 
Acord. 
 
La Mesa Sectorial acorda la creació d'un grup de treball per tal iniciar les negociacions per 
l'establiment d'un nou acord que reguli les condicions laborals d'aquest col·lectiu. 
 
 

  LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA DELS  SERVEIS PÚBLICS 
NO S’ATURA 

 
US FEM UN CRIDA  A  LA MOBILITZACIÓ I A LA DENÚNCIA  DE QUALSEVOL 

IRREGULARITAT QUE FACI AQUEST GOVERN 
 

VINE, PARTICIPA, LLUITA CONTRA LES RETALLADES. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


