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MESA SECTORIAL 19.10.2015 
 
 
El dia 20 d’octubre de 2015 va tenir lloc la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal 
Administratiu i Tècnic. Els punts tractats han estat els següents: 
 
 
1. CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR 20 PLACES DEL COS SUPERIOR 

D’INSPECTORS TRIBUTARIS (Subgrup A1) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 

L’Administració informa que té previst realitzar una convocatòria de 20 places amb les característiques 
següents:  
- Es distribueixen en 10 pel torn lliure i altres 10 pel torn de promoció interna. 

 
- Aquesta promoció interna pot ser horitzontal (de membres del subrgrup A1: cos superior general de 

la Generalitat, cos d’intervenció de la Generalitat, cos de lletrats de la Generalitat i membres de 
l’escala de tècnica tributària) i també vertical (de membres del subgrup A2: cos tècnic de gestors 
tributaris de la Generalitat i membres del subgrup A2 d’altres administracions amb funcions 
coincidents amb les dels gestors tributaris). 

 
- Les vacants de cada torn es poden acumular entre elles. 

 
- Com que es vigent l’article 5.1 del Decret 2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula el règim de 

personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya, 
l'accés als cossos i escales d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya es duu a 
terme mitjançant els sistemes selectius d'oposició, per al torn lliure, i concurs-oposició, per al torn 
de promoció interna. 
 

- El temari és el que es va publicar al DOGC núm. 6545 de data 22/01/2014. 
 

- L’inici de les proves es farà 3 mesos després de la convocatòria i aquesta és imminent: està previst 
que es publiqui a finals d’octubre o primers de novembre. Així, els exàmens començarien a finals 
de gener o primers de febrer de 2016.  
 

Des de CCOO demanem si es mantindran les notes per aquelles persones que hagin participat en 
convocatòries anteriors. La representant del Departament d’Economia ens manifesta que ara legalment 
no és possible.  
 
També des de CCOO proposem que hagin convocatòries regulars com aquesta cada dos o tres anys i 
que les convocatòries dels dos processos selectius exclusius per l’accés dels membres de l’escala al 
cos superior d’inspecció (previstes a la disposició transitòria vuitena de la Llei 7/2007 de l’ATC) estiguin 
intercalades en el temps amb les convocatòries regulars, per tal de facilitar l’accés dels membres de 
l’escala tècnica tributària.  
 
Els representants de l’Administració manifesten el seu acord amb aquesta proposta de CCOO. 
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2. TRASLLAT DE LES DEPENDÈNCIES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. 
 
Respecte de les diverses peticions efectuades pels sindicats i els treballadors, l’Administració ens 
informa que: 
 
- Les places d’aparcament seran gratuïtes durant el temps de durada del contracte de lloguer de 

l’edifici T (10 anys fixes més 10 anys prorrogables). Aquestes places estaran distribuïdes en 130 per 
a automòbils i 26 per a motos. 

- S’està estudiant habilitar un aparcament de bicicletes a l’interior de l’edifici T. 
- S’amplia l’horari del bus llançadora amb viatges d’anada de 7,00 a 9,00 hores del matí (de 7 a 8 

cada 15 minuts i de 8 a 9 cada 30 minuts) i sortides de Pça. Catalunya i amb una parada a Pça. 
Espanya, i viatges de tornada de 14,15 hores fins 16,45 (un viatge cada 30 minuts). 

- CCOO sol·licitem que l’ATC ens faciliti l’estudi de mobilitat que ha realitzat per tal de poder valorar si 
el recorregut de la llançadora és millorable. RRHH de l’ATC manifesten que ens l’entregaran. 

- S’iniciarà l’estudi de les possibilitats de realitzar teletreball en funció de les tasques dels llocs. 
- No està previst (i no contemplen la petició feta per CCOO) d’un espai amb dutxes ni per fer exercici 

físic (tal com existeix per als treballadors de les oficines de l’edifici del costat de l’empresa AGBAR). 
- Aquesta setmana es publicarà una enquesta sobre el servei de càtering i/o cafeteria. CCOO i altres 

sindicats demanem participar en l’elaboració de les preguntes. Tot i tenir una resposta afirmativa de 
l’Administració, la realitat és que al mateix temps que s’està fent aquesta reunió es publica en la 
intranet de l’ATC l’enquesta... (atesa, segons l’Àrea de RRHH, una “manca de coordinació”). 

Tot i que l’Administració manifesta que no és objecte d’aquesta Mesa Sectorial de Negociació, des de 
CCOO insistim en la nostra proposta d’una moratòria en el trasllat de l’ATC fins a l’any 2019, tal 
com hem sol·licitat al conseller d’Economia i Coneixement en escrit de data 23/09/2015 i que 
encara no han tingut resposta. Us adjuntem còpia de l’escrit amb les motivacions que 
justifiquen més que sobradament aquesta pròrroga o moratòria en el trasllat. 
 
També volem manifestar que CCOO ens oposem totalment a aquest trasllat i que la pròrroga 
fins al 2019 permetria valorar si realment el trasllat suposa un estalvi econòmic, el cobrir una 
suposada necessitat d’espai i una millora en les condicions dels treballadors, tal com va 
afirmar, sense cap prova, la conselleria d’Economia en el moment de la signatura del contracte 
de lloguer de l’edifici del Passeig de la Zona Franca 46 (edifici T).  

 
 

3. CONVOCATÒRIA DEL GRUP DE TREBALL DE NEGOCIACIÓ DE LA 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 suficient antelació als representants dels treballadors. Sembla que aquesta 
vegada , en paraules de la Directora General de la Funció Pública, el compromís és més ferm...  
 
Des de CCOO esperem que no torni a passar com el mes passat a la darrera Mesa Sectorial, que 
Funció Pública va dir que convocaria el grup en 15 dies i encara estem esperant... Agraïm sincerament 
a la Directora que aquesta vegada el compromís sigui més ferm...! 
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4. PLA D’INCENTIUS REMUNERABLES I NO REMUNERABLES PEL PERSONAL ADMINISTRATIU I 
TÈCNIC AL SERVEI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Amb la finalitat de recuperar l’orgull de ser treballadors públics, es proposa la possibilitat de treballar 
sobre un Pla d’incentius, alguns d’ells remunerables (com per exemple la instauració d’un premi 
extraordinari lligat a una determinada antiguitat) i altres no (com podria ser algun tipus de 
reconeixement públic pels serveis prestats). També es proposa la instauració del dia de l’empleat 
públic. Funció Pública recull el guant i mostra interès en la idea, que li sembla que s’ha de 
desenvolupar, i avança que es podria lligar a la possibilitat de recuperació del complement de 
productivitat en els pressupostos de 2016. 
 
CCOO considerem interessant la proposta sempre i quan no sigui utilitzada per part de 
l’Administració a canvi de no recuperar tots els drets perduts i que s’estan reclamant activament 
en els últims anys. Es decideix que es constituirà properament un Grup de Treball de 
Reconeixement del Treballador Públic, que tracti de manera individualitzada i separada de la resta 
de peticions el Pla d’incentius proposat. 
 
 

5. SOL·LICITUD D’UNIFICACIÓ DE TOTS ELS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DAVANT LES 
AGRESSIONS ALS/LES TREBALLADORS/ES PÚBLICS/QUES I DISSENY D’UN PLA INTEGRAL 
DE PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA AMB ELS EMPLEATS PÚBLICS. 

 
Davant les darreres agressions als empleats públics, i atesa la diversitat de protocols d’actuació davant 
d’aquestes situacions totalment reprotxables, es proposa l’establiment d’un Protocol Marc, que 
s’haurà de treballar en la propera Paritària de Riscos. Existeix unanimitat al respecte de declarar la 
tolerància zero davant d’aquestes situacions, i de buscar que existeixin uns paràmetres mínims 
d’actuació comuns. 

 
 
6. AVOCACIÓ AL PLE DE LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ DE LES FUNCIONS DEL GRUP 

DE TREBALL DE MODIFICACIONS DE LES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL (RLT’s). 
 

La part social de, forma unànime, manifesta el seu profund desacord amb la funcionalitat del Grup 
de Treball de Modificacions de les Relacions de Llocs de Treball, davant la manca de veritable 
actitud negociadora i de bona fe de l’Administració. 
 
Per a mostra un botó, l’Administració pot arribar a trigar un any en dur a terme les modificacions, i 
pretén que els sindicats estudiïn tota la documentació per acceptar les modificacions en terminis que 
sovint son inferiors a una setmana (en el darrer dia eren 500 fulls de documentació per preparar en tres 
dies...). Amb això es demostra que el veritable interès de l’Administració és convertir el Grup de 
Treball en un tràmit en el què els sindicats diguem a tot que si sense aixecar la veu... 
 
Davant la manca d’actitud dialogant de l’Administració, que abans de qualsevol negociació ja va 
amenaçar amb votar en contra de la dissolució del Grup de Treball i, segons la seva postura, molt 
discutible jurídicament, no permetre que el Ple de la Mesa Sectorial avoqui aquesta matèria per la 
presumpta obligació d’unanimitat de la Mesa per prendre aquesta decisió; la part social va sol·licitar un 
recés i va pactar oferir la continuïtat del Grup de Treball amb unes condicions que entenem que eren 
fàcilment assumibles per part de l’Administració: 

• Disposar de la documentació relativa a les modificacions de les RLT’s amb un mes d’antelació. 
• Ésser informats de qualsevol canvi en les RLT’s, encara que no modifiquessin les condicions 

de treball i no fossin objecte de negociació. 
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L’Administració no va acceptar el termini sol·licitat, i sí va acceptar facilitar la informació, però a les 
respectives Juntes de Personal. Va proposar un termini general de 7 dies, que es convertien en 10 dies 
o en 15 dies per modificacions especialment complexes. 
 
Des de CCOO vam suggerir la possibilitat d’establir un únic termini en 15 dies, amb el 
compromís de l’Administració de concedir un ajornament en els casos en què, justificadament, 
pel volum de modificacions a tractar, els 4 sindicats de forma unànime, ho demanéssim.  
 
Tampoc així es va aconseguir arribar a un acord, ni tan sols en un darrer intent de demanar la 
suspensió temporal del Grup fins arribar a un acord, de manera que l’Administració, unilateralment, 
va decidir mantenir el Grup de Treball i deixar als sindicats la decisió d’anar o no a les seves 
convocatòries... Visca la bona fe en les negociacions! 

 
 
7. TORN OBERT DE PARAULES. 

 
Funció Pública informa de la convocatòria del Grup de Selecció en la primera setmana del mes de 
novembre, amb l’objectiu de fixar un calendari de convocatòries de concursos i processos selectius 
pels propers mesos. 
 
Tanmateix, i a petició de la part social, convocarà properament als sindicats per a la constitució 
del Grup de Treball de Titulacions, creat mesos enrere. 

 
 
 
 

En definitiva, prop de 4 hores de “negociació”, i com succeeix 
darrerament en 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. 

 
En la darrera nota informativa desitjàvem que la celebració de les 

eleccions impliqués alguna mena de canvi en el tarannà de 
l’Administració respecte dels seus treballadors, però sembla que caldrà 

esperar...! 
  
 
 
 
 
  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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