
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 
 
 
 
 
 

INFORMA 
18.03.2015 036/15 
 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 765 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 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 

 MESA SECTORIAL 16.03.2015 
DUES NOVES RETALLADES I UN CAS D’INCOMPETÈNCIA 

 
 
Lamentablement, el Govern “dels millors” segueix amb el seu objectiu de retallar drets als 
empleats públics de la Generalitat de Catalunya i empitjorar encara més les seves condicions 
laborals i econòmiques, una actitud de menyspreu i maltractament d'aquest Govern de CIU, que 
molts empleats públics no oblidarem el proper dia 27 de setembre quan anem a votar. 
 
Ara, a més a més, s'ha intensificat la campanya per part dels representats de Funció Pública a la 
Mesa Sectorial (La Directora General de la Funció Pública i la seva acòlita acompanyant la 
Subdirectora General de Relacions Sindicals) , d’humiliar i maltractar verbalment els representats 
sindicals que assisteixen a les reunions de la mesa sectorial; són habituals les sortides de to, les 
“gracietes”, les desqualificacions, la retirada del torn de paraula, les interpretacions de qui són els 
temes que s'han de tractar en la mesa i quins no de forma unilateral, etc, etc, etc,. a la que cal 
afegir la seva NUL·LA voluntat de negociació i que l’únic que desitgen és que passi el temps, 
s'acabi la reunió i puguin dir que “han negociat” amb els representats sindicals. TOT PLEGAT 
MOLT LAMENTABLE, PENÓS, VERGONYÓS I FRUSTANT. 
 
Aquesta intensificació de la campanya de menyspreu és fruit del nerviosisme de la Directora i de 
la seva acòlita, ja que s’han adonat que les enquestes electorals no els són favorables i que abans 
de 5 mesos s’ acabarà el “xollo” del càrrec i de les prebendes que actualment tenen. 
 
Uns clars exemples d'aquest tarannà i incompetència de Funció Pública envers els seus empleats 
públics, són els tres primers temes que es van tractar en la reunió. 
 
 
1.- RETALLADA DE LA COMPENSACIÓ D'UN DISSABTE FESTIU. 
 
En l'any 2014, i atès que el dia 1 de novembre coincidia en dissabte, Funció Pública va compensar 
aquest fet amb un dia de lliure disposició, retribuït i no recuperable, l'autorització del qual restava 
subjecta a les necessitats de servei.  
 
Aquest any 2015, CCOO hem demanat que, atès que el dia 15 d'agost també és dóna el mateix 
supòsit de fet, s'apliqui el mateix criteri i es compensi amb un dia de lliure disposició. Cal esmentar 
que aquesta compensació ja ha estat aprovada pel Govern de l'Estat per als seus empleats 
públics (Resolución SEAP de 27 de febrero de 2015) i la resta d'administracions autonòmiques i 
locals també ho estan aplicant als seus empleats públics. És que fins i tot la pròpia Generalitat de 
Catalunya ho aplica al personal de l'Administració de Justícia a Catalunya. 
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La resposta de la Directora General de Funció Pública va ser que AQUEST ANY NO TINDREM 
AQUESTA COMPENSACIÓ I QUE JA QUE HAN DONAT MOLTES COSES...  
 

ÉS UNA ACTITUD IMPRESENTABLE, INJUSTA I LESIVA RESPECTE ELS DRETS DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE LA GENERALITAT. 

 
 
2.- APLICACIÓ DE LA RETALLADA 5% DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LA 
DEVOLUCIÓ D'AQUEST MES DE MARÇ DELS 44 DIES DE LA PAGA EXTRAÒRDINARIA DEL 
2012. 
 
El Govern de la Generalitat, amb una interpretació jurídica surrealista i il·legal, recuperà la 
retallada del 5% que va aplicar a l'any 2012 i que desprès va retirar quan el Govern de l'Estat va 
adoptar la mesura de retallar tota la paga extraordinària de desembre del 2012. Això tindrà com a 
conseqüència que molts companys i companyes cobraran aquest mes de març menys diners dels 
44 dies a que tenen dret atès que el Govern s’apropia d’un 5% de les retribucions de cada 
treballador/a corresponents a l’any 2012. 
 
Explicat breument, si  la part que no ens retornaran de la paga extra de 2012 no arriba al 5% 
del total de retribucions de cada treballador/a corresponents a l’any 2012, llavors la 
Generalitat aplicarà en nòmina un descompte a l’import d’aquests 44 dies que faci arribar a 
aquest 5%.  
 
Aquesta interpretació és una vulneració de l'Acord de la Mesa General del dia 27 de gener de 
2015 i és contrària a les manifestacions de la consellera Joana Ortega al Parlament de Catalunya. 
A més a més fa impossible el retorn de la totalitat de la paga extra del 2012 als empleats públics 
de la Generalitat de Catalunya si es produeix el retorn de la resta de la paga per part del Govern 
de l'Estat. 
 
Estem davant un altre cas de mentides d'aquest Govern, que diu una cosa als mitjans de 
comunicació i al Parlament, i aplica un altra a la realitat. Des de CCOO interposarem el 
corresponent recurs davant d'aquesta nova retallada de salari per als empleats públics i posem els 
serveis jurídics de CCOO a disposició dels nostres afiliats i afiliades per tal que presentin les 
corresponents reclamacions, si resulten afectats per aquesta nova retallada. 
 
 
3.- SITUACIÓ JURÍDICA DELS FUNCIONARIS/ÀRIES QUE VAN APROVAR L'OPOSICIÓ AL 
COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Convocatòria número 167). 
 
CCOO sol·licitem informació sobre la situació jurídica dels companys i companyes afectats pel 
recurs que va presentar un opositor al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el qual 
va dictar la Sentència 817/2013 on estima parcialment la petició de la persona recurrent en el 
sentit que retrotrau les actuacions al moment anterior a la realització de la quarta prova (cas 
pràctic) ja que el Tribunal examinador va vulnerar el principi d'igualtat, lligat a la falta de 
transparència i certesa en decidir puntuar diferents les respostes de l'examen, sense que aquest 
fet fos comunicat prèviament als opositors. Aquesta sentència va ser impugnada per la Generalitat 
de Catalunya al Tribunal Suprem i aquest en la Sentència 4491/2014  ha desestimat el recurs i 
confirmat la sentència del TSJC. 
 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2015/DOCUMENTS/036c%20-%20STTA%20817-2013%20TSJC%20OPOS%20COS%20SUPERIOR%202009.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2015/DOCUMENTS/036b%20-%20sentencia%20TS%20opos%20superior%204491-2014.pdf


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 

Funció Pública ens informa que el Tribunal de la convocatòria s'ha reunit diversos cops i que està 
estudiant les possibles sortides legals a la situació generada i que aquells empleats públics 
afectats que desitgin més informació es poden adreçar a l'Oficina de Convocatòries (C. Ausiàs 
Marc, 35, 08010 Barcelona). CCOO posem els serveis jurídics a disposició dels companys/es 
afiliats/des afectats per aquesta problemàtica. 
 
 
4.- CURS PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ DEL COS TÈCNIC DE GESTORS 
TRIBUTARIS. 
 
L’Administració informa que vol crear 40 places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris. Aquestes 
places (que tot i tractar-se de llocs base disposaran d’un nivell 20 o 22) s’inclouran properament a 
la Relació de llocs de treball (RLT) de l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Per tal de cobrir de manera urgent aquests llocs, l’Administració vol fer-ho amb personal interí i, 
per això, prepara un curs formatiu per seleccionar aquest personal. Les característiques principals 
del curs seran: 
- El curs estarà obert tant als funcionaris/àries i/o interins/es de la Generalitat com a personal 

extern. 
- El nombre màxim de places serà de 40. En funció del nombre de candidats/es es faria un “test 

pre-selectiu” on es valorarà l’experiència en l’àmbit tributari i altres mèrits: formació, titulació i 
idiomes. 

- La durada del curs serà de 6 setmanes (entre 70 i 80 hores lectives aproximadament) i 
s’organitzarà en 2 torns de 12 hores setmanals a escollir: 
 · Torn “entre setmana”: 3 tardes de 4 hores cadascuna. 
 · Torn “cap de setmana”: divendres tarda (4 hores) i dissabte intensiu (4 hores matí i 4 hores 

tarda). 
- El curs es publicarà a ATRI i a les webs del Departament d’Economia i Coneixement i de l’ATC. 
- Inici del curs al mes de maig/juny. Finalització al juliol de 2015. 
- Organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
- El curs versarà sobre el temari del cos tècnic de gestors tributaris publicat al DOGC aquest mes 

de març.  
 
Un cop més, a CCOO ens preocupa tanta urgència en uns processos de selecció complexos i que 
poden provocar situacions de greuge comparatiu no desitjables. Per això, des de CCOO exigirem 
la màxima transparència i neutralitat en tot aquest procés selectiu respectant els principis que 
regulen l’accés a la funció pública. 
 
CCOO considerem discriminatori que no es doti de personal interí de reforç altres “estructures 
d’estat” com les Oficines de Treball de la Generalitat o les Oficines d’Atenció a la Dependència i 
del PIRMI, actualment col·lapsades de feina i amb una manca de recursos humans evident. 
 
 
5. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA: 
 
Respecte el trasllat de la seu del C. Fontanella de Barcelona, segons l’Administració, a data 
d’avui no hi ha cap contracte signat amb la Generalitat per efectuar el trasllat a una nova seu i es 
continua buscant un edifici al districte Sants-Montjuïc.  
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CCOO sol·licitem informació sobre si hi ha cap informe jurídic que permeti signar directament el 
contracte d’arrendament sense concurs públic. L’Administració respon que la normativa de 
contractació ho permet en determinades situacions. És a dir, cap novetat... sí però no o no però sí.  
 
CCOO recordem als representants de l’Administració que portem set mesos amb aquesta situació 
d’indefinició que està perjudicant greument als treballadors de l’ATC, i per això preguntem si hi ha 
cap termini per decidir si es fa el trasllat o no. La resposta dels representants de l’Administració és 
un cop més: no ho sabem. CCOO demanem l’elaboració d’un pla de mobilitat per conèixer la 
problemàtica i els costos reals d’un trasllat a la Zona Franca abans de prendre una decisió.  
 
Respecte la situació dels cossos de tècnics tributaris, CCOO demanem a l’Administració si 
existeix un informe tècnic respecte si és possible la integració directa dels membres de l’Escala 
Tècnica Tributària en el futur Cos Superior d’Inspecció. L’Administració contesta que les funcions 
d’uns i altres són diferents i que per això no es pot realitzar la integració directa, i que l’informe 
justificatiu hauria de figurar entre la documentació que acompanya el projecte de llei de cossos 
d’adscripció exclusiva a l’ATC. En aquest cas, CCOO defensem els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat en l’accés a qualsevol lloc de la funció pública. 
 
En relació al personal administratiu i subaltern, l’Administració assenyala que en el projecte de llei 
esmentat anteriorment únicament es preveu la promoció interna pel personal administratiu que 
realitzi tasques de suport tributari i que no preveu res per al personal auxiliar i subaltern el projecte 
de llei no preveu res. Des de CCOO hem proposat i ho continuarem fent la incorporació de la 
figura de l’agent tributari com a mecanisme de millora i promoció professional d’aquest grups  
  
 
6.- IDENTIFICACIÓ DE LES PLACES I INFORMACIÓ A LES PERSONES AFECTADES PER LA 
PROMOCIÓ INTERNA AL COS DE GESTIÓ.  
 
CCOO sol·licitem que s’identifiquin, prèviament a la realització del primer exercici, quines son les 
places objecte de la promoció interna, per tal que l’opositor, sobretot als territoris de Lleida, 
Tarragona i Girona, valori si li val la pena presentar-se tenint en compte si hi ha places de la seva 
demarcació. Així mateix, també s’hauria d’informar al personal interí afectat de la possibilitat que la 
seva plaça sigui coberta. Funció Pública, en la seva habitual actitud, es nega a donar aquesta 
informació, per tal de poder fer tot els “xanxullos “ habituals amb les places i únicament es limita a 
informar que les dues places dels serveis de prevenció son a Barcelona.  
 
 
7.- SISTEMA PER COMPENSAR EL DESCOMPTE EN NÒMINA DE LA BAIXA LABORAL EN 
LA DATA POSTERIOR AL TANCAMENT DE NÒMINA.  
 
CCOO exposem la problemàtica que es dóna al descomptar en la nòmina tota una quinzena del 
mes anterior si la baixa es produeix un cop s’han tancat nòmines per regularitzar-ho al mes 
següent. CCOO denunciem que aquest descompte únicament es produeix en la Generalitat de 
Catalunya i que altres empreses privades i públiques ho gestionen de forma diferent. 
 
Des de Funció Pública es neguen a valorar la recerca de possibilitats tècniques per evitar aquesta 
problemàtica i remeten a manifestar de forma altiva, despectiva i arrogant que el treballador/a 
afectat demani una bestreta “exprés” al servei de personal... UN ALTRE COP, LAMENTABLE. 
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8.- INFORMACIÓ SOBRE LA COBERTURA D’ASSEGURANCES PER AL PERSONAL DE LA 
GENERALITAT EN CAS DE MORT I/O INVALIDESSA PER ACCIDENT.  
 
CCOO demanem que es doni més difusió a la informació sobre la pòlissa d’assegurança ja que 
molts treballadors públics desconeixen la seva existència. Així mateix, sol·licitem que es pengi a la 
web de l’empleat públic del Departament de Governació i que es posi un enllaç a la pagina dins de 
l’ATRI. 
 
En aquest sentit, us volem recordar que la Generalitat de Catalunya disposa, des de fa més de 15 
anys, d’una pòlissa d’assegurança per accidents amb seqüeles per al seu personal interí, 
funcionari, laboral, laboral eventual i personal de l’Administració de Justícia.  
 
Aquesta pòlissa cobreix la incapacitat i la mort ocorregudes durant les 24 hores del dia i tots els 
dies de l’any, és a dir, si l’accident ha estat en el temps de lleure o qualsevol altre àmbit de la vida 
privada, també està inclòs. La companyia asseguradora fa un estudi de les seqüeles de l’accident i 
els imports a cobrar són:  
- Fins a 40.000€ per incapacitat o invalidesa. 
- 20.000€ per mort de la persona treballadora.  
 
En el cas de cossos especials, aquesta quantitat es diferent. Podeu consultat les quantitats i els 
col·lectius en aquest enllaç. 
 
Si voleu més informació sobre aquesta pòlissa us heu de posar en contacte amb el Departament 
d’Economia o bé entrar a la Intranet del departament (només des d’ordinadors locals) o sol·licitar 
informació al servei de personal del vostre Departament.  
 
 
9.- TANCAMENT DE DIVERSOS SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT.  
 
El Departament d’Ensenyament ens comunica el tancament durant una setmana del mes d’agost 
(del 10 al 14) de tots els serveis territorials del Departament d’Ensenyament amb excepció de 
Lleida i Girona, per tal d’estalviar despeses de funcionament.  
 
CCOO exposem el nostre total rebuig a aquesta mesura que suposa un nou empitjorament del 
servei públic que es dona al ciutadans de Catalunya i un greuge comparatiu entre treballadors 
públics a l’hora d’escollir les seves vacances. 
 
 
10.- CALENDARI DELS CONCURSOS DE TRASLLATS DEL COS ESPECIAL D’ENGINYERS 
SUPERIORS DE MINES I DEL COS ESPECIAL D’ENGINYERS SUPERIORS AGRÒNOMS AIXÍ 
COM LES CORRESPONENTS PROMOCIONS INTERNES. 
 
CCOO sol·licitem informació sobre la previsió de publicació dels concursos de trasllats dels 
cossos especials d’enginyers superiors de mines i d’enginyers superiors agrònoms i la 
corresponent promoció interna posterior (inclòs en aquest cas el cos  d’enginyers tècnics 
industrials).  
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La resposta de Funció Pública és que no té cap previsió.  
 
Increïble però cert, i es limiten a donar-nos un fulls sobre les dades dels darrers processos 
selectius i concursos de trasllats convocats en els darrers anys..... no calen comentaris. 
 
 
11.- SITUACIÓ DELS TÈCNICS HABILITATS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’INSPECCIÓ DE 
TREBALL. 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació ens informa que en la propera reestructuració del 
Departament està previst que aquesta habilitació sigui de forma permanent i no com ara que es 
renova de forma anual. 
  
Actualment aquest Decret de reestructuració està en la fase final de la seva tramitació.  
 
 
12.- PROBLEMÀTICA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER JUSTICAR EL 
PERMIS PER MALALTIA GREU. 
 
CCOO denunciem el fet que molts serveis de personal demanen justificants que vulneren el dret a 
la privadesa de la informació mèdica i sol·licitem que el permís per malaltia greu es pugui justificar 
mitjançant una declaració responsable, ja que els metges van molt carregats de feina i es neguen 
a elaborar tota la documentació justificativa. 
 
Funció Pública torna a negar-se i a reiterar el seu posicionament: el permís s’ha de justificar 
mitjançant un document mèdic on digui que el pacient té una malaltia greu. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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