
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
 
22.09.2015   095/2015 

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

C/ Joan Maragall 35, 5è - 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 21.09.2015 
 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES: 

 
A petició de CCOO, l’Administració es compromet a convocar immediatament la Mesa 
General de Negociació per tractar l’aplicació de les possibilitats d’actuació de la Generalitat que 
li concedeix el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre; envers a la devolució de la paga 
extra de l’any 2012 als treballadors públics i la recuperació dels dies addicionals de 
vacances i per antiguitat.     
 
Funció Pública tanca la porta als legítims representants dels treballadors públics a negociar 
un calendari de concursos de trasllats, promocions i ofertes públiques. No obstant, s’ha 
aconseguit que informin de les seves previsions en una propera convocatòria del Grup de 
Treball de Selecció. 

 
 

  
1. NEGOCIACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS PEL TRASLLAT DE TREBALLADORS 

PÚBLICS A LA ZONA FRANCA. 
 
El dia 9 de setembre de 2015, el Departament d’Economia i Finances va publicar una nota 
informativa, sense cap avís previ als representants dels treballadors, on s’anunciava el trasllat 
d’entre 2.500 i 3.000 treballadors públics entre el febrer de 2016 i l’any 2019. 
 
CCOO hem defensat amb vehemència que l’Administració adopti una moratòria de 3 anys 
pels primers trasllats (Agència Tributària de Catalunya), per tal de poder negociar les 
condicions laborals en el nou centre de treball, ateses les circumstàncies concurrents i els 
problemes de transport públic de la zona. 
 
L’Administració nega la possibilitat de la moratòria perquè ja ha llogat el nou edifici de 
l’Agència Tributària de Catalunya, i no sembla que els importi gaire els problemes de 
transport, als que diuen que trobaran solucions, ni el fet que s’hagi de compartir fins l’any 
2019 l’edifici amb una farmacèutica. 
 
En qualsevol cas, s’ha convocat una Mesa Sectorial Extraordinària el dia 5 d’octubre per 
tractar d’aquest tema. 
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2. PREVISIÓ DE CONVOCATÒRIA DEL GRUP BORSA DE TREBALL. 
 
 
Funció Pública es compromet a convocar el Grup Borsa de Treball en un termini no 
superior a 15 dies, comunicant-lo amb la suficient antelació als representants dels 
treballadors. 
 
 
 
 

3. 6è. DIA D’ASSUMPTES PERSONALS. 
 
Funció Pública pren la paraula per aclarir el tema del 6è dia d’assumptes personals. EN 
APLICACIÓ DIRECTA DE LA LEGISLACIÓ ESTATAL BÀSICA QUE REGULA L’ESTATUT 
BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC, ens informa que el sisè dia és d’aplicació des d’aquest 
moment, independentment que es pugui o no sol·licitar per l’ATRI. 
 
El traspàs a hores del sisè dia d’assumptes personals és de 8 hores i 20 minuts. Això 
significa que el personal administratiu i tècnic disposa d’un total de 57 hores per l’any 
2015. 
 
A petició de CCOO, Funció Pública confirma que al Cos d’Agents Rurals se li aplicarà 
aquest dia de la mateixa manera i que, per tant, disposaran de 50 hores d’assumptes 
personals per l’any 2015 . 

 
 
 

En definitiva, i com succeeix darrerament a totes les reunions 
de la MSN, pocs acords i, el que és pitjor, poca voluntat 

negociadora de l’Administració que ha vetat diversos punts de 
l’ordre del dia sol·licitats pels sindicats. A VEURE SI DESPRÉS 

DE LES ELECCIONS DEL 27S HI HA MÉS SORT...!! 
  
 
 
 
  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


