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 MESA SECTORIAL 18.05.2015 
FLEXIBILITZACIÓ DE PLANTILLES? 

 
 
El Govern “dels millors” segueix amb el seu objectiu de vexar els empleats públics de la 
Generalitat de Catalunya. L’Acord de Govern de 12 de maig de 2015 sobre la flexibilització de la 
contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic busca només 
ENDOLLAR els seus acòlits abans de les eleccions autonòmiques del proper setembre. 
 
 
 
1.- BORSA DE TREBALL 
 
Com ja sabeu, al Govern “dels millors” no l’interessa que la seva Administració disposi d’una borsa 
de treball homogènia, transparent i justa ja què d’aquesta manera es veuria molt limitat a l’hora 
d’ENDOLLAR els seus amiguets i es veu que els hi corre pressa. D’aquesta manera, cada 
Departament decideix sota els seus propis criteris a qui contracta o nomena i a qui no. 
 
És per això que tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial, fent ús del dret que tenim, hem 
convocat una reunió extraordinària de la Mesa Sectorial pel proper dilluns 25 de maig per tractar 
monogràficament el tema de la creació d’una borsa de treball en l’àmbit del personal administratiu 
i tècnic. Una borsa de treball que hauria de ser única, transparent i baremada, amb criteris de 
selecció d’obligat seguiment per part de tots els Departaments de la Generalitat. 
 
Us anirem informant puntualment sobre l’evolució d’aquesta negociació. 
 
 
2.- ADEQUACIÓ DELS COSSOS DE FUNCIONARIS 
 
S’acorda constituir un grup de treball depenent de la Mesa Sectorial per tal de començar a 
negociar i debatre com s’haurien d’adequar els Cossos de Funcionaris a les noves titulacions tant 
Universitàries com de Formació Professional 
 
 
3.- SEGONA ACTIVITAT DEL COS D’AGENTS RURALS 
 
A diferència d’altres col·lectius com ara els membres del Cos de Bombers, de Mossos d’Esquadra 
o de personal penitenciari, el Cos d’Agents Rurals no disposa encara d’una regulació de la segona 
activitat, regulació que s’ha de fer per imperatiu legal des del 2003. 
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És per això que se li demana obrir aquesta negociació a la representant del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural present a la Mesa. La seva resposta 
és que no pensen parlar de segona activitat del Cos d’Agents Rurals almenys fins a la 
propera legislatura. CCOO continuarem insistint en aquest tema com venim fent des de fa anys. 
 
 
4.- PROMOCIÓ INTERNA AL COS DE GESTIÓ 
 
Els sindicats presents a la Mesa denunciem la dilació en el temps d’aquest tema. Avui s’ha 
publicat al DOGC la RESOLUCIÓ GRI/1012/2015, de 18 de maig, per la qual s'aprova la llista 
definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu exclusiu de 
promoció interna per proveir 154 places de l'escala de gestió d'administració general del cos de 
gestió d'administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la 
convocatòria 214). 
 
 
5.- CÀLCUL EFECTUAT PER AL RETORN DELS PRIMERS 44 DIES DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 
 
CCOO ja vam denunciar en el seu moment que aquest 5% que el Govern dels millors es quedava 
de les nostres retribucions de 2012 l’estaven calculant sobre el total de retribucions (inclosa la 
quantitat que no ens van abonar) i no sobre allò realment percebut.  
 
Ara resulta que era un problema “informàtic” i es refaran els càlculs per adequar-los al 5% del 
realment percebut... tot per no dir que va ser la seva avarícia i la seva mala fe envers les 
empleades i empleats públics de la Generalitat els motius pels quals ens van treure allò que no 
ens havien de treure i el cas és que tampoc ens saben dir de quina quantitat de diners 
incorrectament deduïts estem parlant. PATÈTIC... 
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