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RESUM DE LA REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL 19.01.2015 
NOSALTRES TAMBÉ VOLEM COBRAR 

 
 
 
1.- PAGAMENT DELS 44 DIES DE LA PART MERITADA DE LA PAGA EXTRA DEL 2012.  
 
Des de CCOO reiterem la petició de pagament dels 44 dies de la part meritada de la paga extra 
del 2012 que ens van robar de forma injusta i il·legal. La Generalitat de Catalunya, juntament amb 
la Junta d’Andalusia, són les dues úniques administracions en tot l'Estat Espanyol que no han 
arribat amb un acord per retornar aquests diners als seus empleats públics. Els funcionaris de 
l'Administració General de l'Estat rebran en el nòmina del mes de gener aquest diners. 
 
Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya hem estat els empleats públics més 
castigats, retallats i maltractats de tot l'Estat i, tot i amb això, hem seguit exercint les nostres 
tasques amb professionalitat, responsabilitat i entrega com a servei públic que som dels ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya. En canvi el, Govern de la Generalitat respon malmetent la nostra 
dignitat amb una nova humiliació i menyspreu. 
 
Aquest dies s'estan negociant al Parlament de Catalunya els pressupostos de la Generalitat del 
2015, els quals fins ara no contemplen el pagament de la part meritada de la paga de 2012 que 
il·legalment ens van treure. CCOO ens estem reunint amb tots els Grups Parlamentaris 
demanant-los que es comprometin a votar a favor del cobrament de la part meritada. 
Gràcies a la nostra intervenció s’han presentat esmenes al Projecte de Llei de Mesures 
Fiscals, Financeres i Administratives en aquest sentit per part dels diferents grups. 
 
Tenim pocs dies! Des de CCOO us demanen que us mobilitzeu i feu difusió d'aquesta reivindicació 
a facebook, twitter (amb el hashtag #tambevolemcobrar), i a altres xarxes socials per tal de 
donar-nos suport per aconseguir aquest objectiu, per això hem elaborat aquest cartell i també les 
companyes i companys de la Federació d’Ensenyament de CCOO han fet un vídeo que podeu fer 
servir. 
 
 

Nosaltres també volem cobrar!: El que és nostre és 
nostre, i per això ho volem! Ja n’hi ha prou de ser els 

empleats públics més maltractats i discriminats. 
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2.- AFECTACIÓ A LES CONDICIONS RETRIBUTIVES DEL PERSONAL AMB MATERNITAT, 
RISC D'EMBARÀS, PATERNITAT I LACTÀNCIA. 
 
CCOO demanem que el personal interí que es trobava en situació de maternitat, risc durant 
l’embaràs, risc durant la lactància o paternitat al mesos anteriors a la recuperació del 15%, se’ls 
faci les modificacions adients per tal d’augmentar les seves prestacions, ja que del contrari 
continuarien cobrant com si encara estiguessin amb la retallada del 15% per part de la seguretat 
social o mútua. Demanem que es comuniqui immediatament a la Seguretat Social i a les Mútues 
el canvi de les seves retribucions així com el canvi de cotitzacions. L’Administració ens respon que 
ja va fer les comunicacions que pertocaven. 
 
 
3.- COMPENSACIÓ DELS DISSABTES FESTIUS DE L'ANY 2015. 
 
L’any 2014, atès que el dia 1 de novembre coincidia amb dissabte, es va compensar els empleats 
públics amb un dia de lliure disposició, retribuït i no recuperable. Com que aquest any 2015 
disposa de dos dissabtes festius (15 d'agost i el 26 de desembre), CCOO vam demanar que 
s'apliqués el mateix criteri i que, per tant, es compensessin els dos dies de lliure disposició. 
 
Funció Pública aplica una nova retallada i es nega a cap compensació, amb l'argument que 
“les circumstàncies han canviat”. Des de CCOO mostrem la nostra total indignació envers 
aquesta nova retallada als empleats públics i aquesta nova manca de respecte envers les 
nostres condicions laborals, i portarem aquest tema al Grups Parlamentaris per al seu 
coneixement. 
 
 
4.- CONVOCATÒRIA DEL GRUP DE TREBALL PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE 
TREBALL  
 
CCOO reiterem la sol·licitud de posada en marxa del grup de treball per a la creació d'una borsa 
de personal interí i evitar la discrecionalitat a l’hora de la recol·locació d’aquest personal. CCOO 
apostem per una borsa única, transparent i baremada que eviti les arbitrarietats dels 
Departaments. La creació d'aquesta borsa és urgent ja que properament hi ha prevista la 
convocatòria de més concursos de trasllats. 
 
 
5.- PROBLEMÀTICA CONCURS DE TRASLLAT DEL COS DE GESTIÓ 
 
Funció Pública ens reitera que es podrà nomenar personal interí a aquelles persones que hagin 
estan cessades d'un lloc de treball del mateix departament i del mateix grup, com a conseqüència 
de la resolució del concurs de trasllat del Cos de Gestió, en el termini d'un mes a partir de la data 
del 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. Si hi ha alguna persona interina que hagi estat cessada i no ocupi un altre lloc de 
treball del mateix grup, cal que es posi en contacte amb el seu sindicat o amb Funció Pública. 
 
 



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
6.- CONCURSOS DE TRASLLAT DE COSSOS ESPECÍFICS. 
 
Funció Pública ens comunica que NO TÉ PREVIST durant l'any 2015 treure cap concurs de 
trasllat de cossos específics amb excepció del ja previstos del cos de enginyers superiors 
agrònoms i de mines. El motiu és que el servei responsable de gestionar aquests concursos està 
sota mínims de personal i no té capacitat per gestionar més convocatòries. Des de CCOO 
reiterem la nostra petició de realització de concursos de trasllats dels cossos específics atès que 
hi ha molts companys i companyes que volen participar i demanem que s'ampliï la plantilla de 
personal d'aquest servei. 
 
 
7.- CONCURS DE TRASLLAT DEL COS SUPERIOR. 
 
Segons ens informa Funció Pública, aquest concurs es publicarà al DOGC a finals d’aquest mes 
de gener. CCOO denunciem els retards en la publicació d'aquest concurs de trasllat.  
 
 
8.- PROMOCIÓ INTERNA DEL COS ADMINISTRATIU AL COS DE GESTIÓ. 
 
Us volem recordar que està previst que s’ofertin unes 150 places de promoció interna al Cos de 
Gestió. La previsió és que la convocatòria es publiqui al DOGC a finals del mes de gener. 
 
 
9.- PROMOCIÓ INTERNA DEL COS DE GESTIÓ AL COS SUPERIOR. 
 
L'Administració ens informa que el procés de promoció interna del Cos de Gestió al Cos Superior 
es portarà a terme quan finalitzi el concurs de trasllats del cos superior (previst pel darrer trimestre 
de 2015) i que en breu es convocarà als sindicats al grup de treball de selecció per tal de 
concretar els aspectes generals d’aquest procés de promoció interna (temari, proves, mèrits, etc.) 
 
 
10.- OFERTA PÚBLICA DEL 2015. 
 
CCOO reiterem que l'actual marc normatiu dels Pressupostos de l'Estat per a l'any 2015 ha de 
possibilitar que la Generalitat dugui a terme una oferta pública de llocs de treball de diferents 
cossos i grups. Funció Pública ens comunica que està estudiant de quins cossos es podria fer una 
oferta pública de llocs de treball. 
 
 
11.- CREACIÓ DEL COS D'AMBIENTÒLEGS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Tots els sindicats hem fet una proposa per al reconeixement d'aquesta nova titulació a la 
Generalitat de Catalunya, amb la petició de la creació d'aquest Cos. Funció Pública es nega amb 
l'argument que hi ha prevista una nova Llei de Funció Pública i que no vol crear una nova “ gàbia 
d'or”..., lamentable comentari en la línia habitual de menyspreu a la dignitat i a la bona feina 
dels companys/es ambientòlegs. 
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12.- LLOCS DE COMANDAMENTS I SINGULARS EN COMISSIÓ DE SERVEIS I ENCÀRRECS 
DE FUNCIONS. 
 
CCOO reiterem la petició que surtin a concurs públic (per cobrir de manera definitiva) tots els llocs 
de comandament i singulars que actualment estan coberts en comissió de serveis o encàrrecs de 
funcions i que no tenen reserva de plaça, amb l’objectiu que es compleixi la normativa vigent que 
estableix un termini màxim de 6 mesos per tal que es publiqui la convocatòria al DOGC. Funció 
Pública ens facilita informació sobre el grau de compliment de les previsions de 2014 publicades al 
DOGC dels concursos específics de llocs de comandaments i singular: 
  

Rànking 
PITJOR 
GESTIÓ 

Departament Previsió 
Convocatòria 

2014 

CONVOCATS 2014 DOGC  
 
CÀRRECS        SINGULARS       TOTAL 

Grau de 
compliment de 

la previsió 

1 Ensenyament 53 4 12 16 45,28% 

2 Agricultura 33 4 12 16 48,48% 

3 Presidència 21 2 10 12 57,14% 

4 Governació 54 5 29 34 62,96% 

5 Interior 80 42 28 70 87,50% 

6 Salut 13 3 9 12 92,31% 

7 Justícia 27 3 23 26 96,30% 

8 Cultura 9 6 3 9 100 % 

9 Territori 34 18 21 39 114,71% 

10 Benestar 35 22 19 41 117,14% 

11 Economia 44 9 47 56 127,27% 

12 Empresa i Ocupació 90 55 84 139 154,44% 

 TOTAL 493 177 391 478 96,95% 

  

 NOSALTRES TAMBÉ VOLEM COBRAR 

 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 I LLUITA CONTRA LES RETALLADES 


