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 MESA SECTORIAL 16.02.2015 
 
 
1.- PROPOSTA D'INCREMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL COL·LECTIU DE 
MESTRES DE CEREMÒNIA I DE MESTRES DE CEREMÒNIA/CAMBRER DEL DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA. 
 
El Departament de Presidència ens informa de la proposta d'increment horari i de complement 
específic de 10 llocs singulars de cos subaltern de mestres de cerimònia (6 llocs) i mestres de 
cerimònia cambrer (4 llocs). En concret, la proposta és de realització de 18 hores més mensuals 
(216 hores més anuals) i un increment retributiu del complement específic de 2743,20 € any. 
 
Un cop consultats els/les treballadors/es afectats, CCOO donem el nostre acord amb la proposta i 
reiterem al Departament de Presidència l'obligació de treure a concurs de mèrits i capacitats 2 
d'aquests llocs de treball que ara estan ocupats per personal interí. 
 
 
2.- APLICACIÓ DE LES 25 HORES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE PER 
ASSUMPTES PERSONALS SENSE JUSTIFICACIÓ DE L'ARTICLE 14 DEL DECRET 48/2014 
AL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. 
 
CCOO reiterem que segons la normativa vigent és d'aplicació al personal PAS dels centres 
educatius la possibilitat de realitzar les 25 hores de flexibilitat horària recuperables per assumptes 
personals sense justificació i que alguns directors de centres es neguen a atorgar. 
 
El Departament d' Ensenyament està disposat a parlar d'aquest tema però dins d'una negociació 
global dels assumptes personals del personal PAS, atesa la singularitat de realitzar la seves 
funcions en centres educatius. 
 
 
3- CONVOCATÒRIA DEL GRUP DE TREBALL PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE 
TREBALL D'INTERINS 
 
CCOO tornem a reiterar la necessitat de convocar urgentment el grup de treball per la creació 
d'una borsa de personal interí i evitar la discrecionalitat en el seu nomenament. Des de CCOO 
apostem per una borsa única transparent i baremada que eviti arbitrarietats dels Departaments. 
 
La creació d'aquesta borsa cada cop es més urgent, ja que properament hi ha previst la 
convocatòria de més concursos de trasllats. 
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4.- PROBLEMATICA CONCURS DE TRASLLAT DEL COS DEL COS SUPERIOR. 
 
Des de CCOO demanen informació sobre quins son els motius pels quals no surten totes les 
places a concurs i concretament que no surti cap plaça de la Secretària d'Afers Exteriors del 
Departament de Presidència. 
 
Funció Pública ens respon que s’està duent a terme una “reorganització“ i una nova 
“reclassificació” de llocs de treball en aquesta unitat per la qual cosa es va considerar adient no 
treure les places a concurs de trasllat. 
 
Des de CCOO lamentem aquesta decisió ja que suposa establir greuges comparatius amb la resta 
de companyes i companys. 
 
 
5.- PROBLEMÀTICA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA PROMOCIÓ INTERNA DEL COS 
ADMINISTRATIU AL COS DE GESTIÓ. 
 
CCOO demanem que s’informi sobre les unitats i localitats on estan situades les places de la 
convocatòria de promoció interna del cos administratiu al cos de gestió, ja que aquesta informació 
pot fer que alguns dels possibles concursants no es presentin a la convocatòria atès que no surten 
places del seu territori o localitat. 
 
Funció Pública es compromet a facilitar aquesta informació properament. 
 
 
6.- PROPER CONCURS DE TRASLLAT DEL COS D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS. 
 
Funció Pública ens informa que el proper concurs de trasllats de cossos generals que es publicarà 
serà el del Cos Auxiliar Administratiu en el darrer trimestre d'aquest any. 
 
Des de CCOO fem una crida molt important al personal que té previst participar en aquest 
concurs de trasllat per tal que actualitzi i revisi tota la seva informació sobre titulacions i 
cursos de formació que consten a ATRI. 
 

 
 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 


