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MESA SECTORIAL 14.12.2015 
 
 
ESBORRANY CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU COS D’INTERVENCIÓ (SUBGRUP A1) 
 
L’Administració ens informa que està prevista la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir 10 places del 
cos d’intervenció (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya i que en la propera reunió del grup de selecció 
es fixaran les particularitats d’aquesta futura convocatòria. Us mantindrem informats. 
 
 
PROJECTE DECRET SELECCIÓ I PROVISIÓ EN L’ÀMBIT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
 
L’Administració vol tractar aquest tema i, en canvi, no facilita a la part social l’esborrany del projecte. Com es 
pot parlar sense disposar d’informació? Aquest és un vici que ja cansa.... 
 
S’acorda que es realitzarà una mesa sectorial extraordinària per tractar aquest tema demà dijous. 
 
 
NEGOCIACIÓ MODIFICACIONS RLT 
 
Els sindicats de la mesa no estem d’acord amb el funcionament del grup de treball de la relació de llocs de 
treball atès que, entre d’altres qüestions, l’administració no facilita la informació amb la necessària antelació. 
És per això que ens reservem el dret a efectuar les accions judicials necessàries per impugnar les 
modificacions a la RLT que considerem que no estan ajustades a dret. 
 
 
PROBLEMES TÈCNICS ATRI 
 
L’Administració reconeix que darrerament està generant molts problemes l’ús d’ATRI i ens comuniquen que 
estan treballant en poder-los solucionar el més aviat possible. 
 
 
ÚS PARTIDISTA DE L’ATRI 
 
Denunciem l’ús autoritari que el “Govern dels millors” fa d’un instrument com ATRI: publicant la seva postura 
en una negociació i negant a la part social la publicació de les seves; fins i tot afegint informacions que no 
s’han facilitat en l’àmbit negociador corresponent. És per això que ens hem reunit amb el Síndic de Greuges 
i el seu equip de col·laboradors per presentar queixa sobre la utilització partidària que fa el Govern del portal 
Atri, per mala fe, falta de transparència i incompliment de terminis en el procés de negociació. 
 

 
CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


