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 MESA SECTORIAL 01.07.2015
 
 
1.- PROMOCIÓ PROFESSIONAL 
 
Els sindicats manifestem que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) preveu diferents opcions 
per a la promoció professional dels funcionaris públics.  
 
L'Administració comenta que en el Pla de Reforma de l'Administració ja està previst la promoció 
professional dels funcionaris.  
 
Els sindicats sol·licitem la creació d'un grup de treball per a començar a tractar el 
desenvolupament de les diferents opcions de promoció professional. L'Administració no es 
compromet a fixar una data per a la creació d'aquest grup de treball i únicament parla de la 
"voluntat" de tirar endavant aquesta proposta... 
 
 
2.- NEGOCIACIÓ NOVA ESTRUCTURA DEL SOC 
 
Els sindicats comentem la preocupació de com afectarà als treballadors/es del SOC la propera 
modificació de l'estructura d'aquest organisme autònom. 
 
L'Administració informa que la reestructuració del SOC estava pendent des de fa vàries 
legislatures. Es necessita una estructura ben definida perquè el SOC funcioni correctament. És 
per això que l'Administració va constituir un grup de treball amb la participació dels representants 
dels treballadors donat que considera que per modificar l'estructura del SOC vol comptar amb la 
complicitat i suport dels treballadors/es. 
 
Els sindicats comentem que tota la informació que se'ns ha facilitat per part de l'Administració fins 
a la data d'avui és molt parcial, sense informació de com quedaran els llocs base, i difícilment es 
pot avaluar l'impacte d'aquesta reestructuració en les condicions de treball dels funcionaris del 
SOC. L'Administració es compromet a enviar tota la documentació i justificació de la 
reestructuració del SOC. 
 
 
3.- JUSTÍCIA JUVENIL I CENTRES DE MENORS 
 
La part social planteja la situació existent amb el col·lectiu de treballadores i treballadors de 
justícia juvenil i centres de menors depenents del Departament de Benestar i Família atès que no 
disposen d’un àmbit de negociació propi. 
 



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 

 
 
Aquest col·lectiu està integrat per treballadors/es tant funcionaris/àries com laborals amb unes 
condicions laborals molt específiques de penositat, perillositat, etc. que requereixen d’un 
tractament integral que aglutini tots els agents implicats. 
 
L’Administració respon que no es pot crear cap Grup de Treball de la Mesa Sectorial (com el de 
personal penitenciari o bombers) atès que aquesta només pot tractar temes que afectin el 
col·lectiu de funcionaris i interins i no de personal laboral però que no obstant es podria constituir 
puntualment per tractar algun tema puntual. 
 
 
4.- SEGONA ACTIVITAT 
 
Es planteja la necessitat de regular una segona activitat atesa l’actual elevada mitjana d’edat dels 
empleats/des públics/ques de la Generalitat. 
 
L’Administració respon que en cap cas es negociarà una segona activitat amb caràcter general 
però sí per determinats col·lectius de treballadors/es amb tasques específiques. 
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