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MESA SECTORIAL 01.02.2016 
 
 
PROCESSOS DE PROVISIÓ. CONCURSOS DE TRASLLATS 
 
L’Administració ens lliura una relació dels concursos de trasllats dels diferents Cossos de la 
Generalitat (Generals i Específics) des de l’any 2005. Els sindicats denunciem que, a diferència de 
la resta d’Administracions, és vergonyós que la Generalitat de Catalunya no convoqui anualment 
concursos de provisió de llocs de treball incomplint flagrantment l’art. 61.1 del Decret Legislatiu 
1/97: “un cop l'any, com a mínim, es fan les corresponents convocatòries entre funcionaris per 
proveir els llocs vacants” (així com allò establert al III Acord de condicions de treball).  
 
L’Administració es compromet a facilitar un calendari amb les previsions de convocatòria dels 
diferents concursos de trasllats, promocions internes dels cossos generals i resta de processos 
selectius previstos a la darrera Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2015. 
 
L’Administració ens informa que durant aquest mes de febrer es convocarà el procés selectiu 
per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’Escala Bàsica (grup C, subgrup C2) i que, 
aproximadament sobre el mes d’abril de 2016 es convocarà el procés de promoció interna al 
Cos Superior (un cop resolt el concurs de trasllats de l’esmentat Cos). 
 
Així mateix, la previsió és realitzar el concurs de trasllats del cos d’administratius en paral·lel a 
la promoció interna al cos superior, i convocar la promoció interna al cos d’administratius una 
vegada finalitzat aquell. També en paral·lel, s’aniran realitzant concursos i processos selectius 
de cossos específics. 
 
Posteriorment, es realitzarà el concurs de trasllats d’auxiliars administratius i la corresponent 
promoció interna del cos subaltern al cos d’auxiliars, i, en paral·lel, altres concursos i 
promocions de cossos específics, així com futures ofertes d’ocupació pública. 
 
CCOO, davant d’algunes informacions que ens havien fet arribar els nostres afiliats respecte de 
l’ordre de les promocions internes, va preguntar específicament aquesta qüestió i Funció Pública 
va acceptar que l’ordre lògic era realitzar primer el concurs de trasllats del cos administratiu, atès 
que és el que fa més temps que es va realitzar. Això comporta la realització de la promoció interna 
d’auxiliars a administratius abans que la de subalterns a auxiliars.  
 
No obstant, la part social continua en la seva reivindicació d’accelerar i solapar els processos per 
tal de poder encetar tot allò que està pendent en un termini no superior a 12 mesos, reforçant si 
cal la plantilla de Funció Pública. L’Administració respon que està en estudi com poder millorar els 
terminis per aconseguir-ho i no descarta aquesta opció. 
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RECUPERACIÓ DELS DIES 24 I 31 DE DESEMBRE 
 
Atès que els dies 24 i 31 de desembre de 2016 cauen en dissabte, demanem a l’Administració que 
apliqui immediatament el que es disposa a l’art. 14.2 del Decret de Jornada i Horaris: “Els dies 24 i 
31 de desembre i la tarda del dia de Sant Jordi només s’han de mantenir els serveis essencials i 
tindran el caràcter de no recuperables; si coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la DG 
Funció Pública dictarà les instruccions oportunes per a la seva compensació horària”. 
 
Funció Pública ens comunica que s’actuarà igual que a l’any 2011 i que serà a partir del mes 
d’octubre quan els treballadors/es podran disposar de 14h addicionals de permís per assumptes 
personals.  
 
CCOO hem defensat amb vehemència que el gaudi de les hores des d’ara només comporta 
beneficis tant als treballadors com a les pròpies unitats, atès que si donessin més marge per 
poder-les demanar (tot l’any), la incidència en els serveis seria molt menor que si les atorguen, 
com vol Funció Pública, a partir de l’octubre de 2016. No hi ha hagut una resposta raonable per 
part de l’Administració davant dels arguments sòlids de la part social, i no ha acceptat 
incomprensiblement la nostra petició. 
 
Lamentem que Funció Pública, amb les seves decisions, no faciliti més les condicions laborals 
dels empleats/des públics ja que no entenem perquè no es pot disposar des de ja d’aquestes 
hores. 
 
 
DESCOMPTES DE RETRIBUCIONS PER IT (BAIXES) 
 
CCOO sol·licitem que, tal i com s’ha fet en diferents Administracions Públiques, s’ampliïn els 
supòsits de millores de la prestació econòmica en cas d’incapacitat temporal del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. 
 
L’Administració ha recollit la petició i donarà trasllat de la mateixa a la Mesa General. 
 
 
FUNCIONAMENT DELS DIFERENTS GRUPS DE TREBALL DEPENDENTS DE LA MESA 
SECTORIAL 
 
Existeixen 5 grups de treball dependents de la Mesa Sectorial: el Grup de Selecció i Provisió, el 
Grup de Titulacions, el Grup Borsa d’Interins, el Grup de Reconeixement de l’Empleat Públic, i el 
Grup de Relacions de Llocs de Treball. Pendents de la posada en funcionament efectiva d’algun 
d’ells, la part social va abandonar el Grup de RLT’s pels motius exposats en passades notes 
informatives, i l’Administració demana la seva reactivació. 
 
CCOO i la resta dels sindicats comuniquem que només assistirem al grup de treball de la RLT si 
es donen els requisits següents: 
 
1. Una ampliació dels terminis per rebre les modificacions i la documentació a tractar en el Grup, 

atès que la pràctica habitual de l’Administració era enviar-la gairebé sense marge per a la seva 
preparació, havent-se convertit el Grup en un mer tràmit per a l’Administració. 
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2. La possibilitat de negociar o, com a mínim, tenir coneixement i informació, de les modificacions 
en les places vacants. Petició denegada reiteradament per l’Administració. 

 
3. Rebre informació de com queden les RLT’s una vegada passen per la Comissió Tècnica de la 

Funció Pública. 
 
L’Administració va demanar un recés i, sorprenentment, va acceptar les nostres peticions, 
ampliant els terminis d’enviament de la documentació en funció del nombre de modificacions, 
acceptant per primera vegada informar sobre les modificacions de les places vacants, i 
comprometent-se a informar als sindicats si la Comissió Tècnica de la Funció Pública introduïa 
alguna modificació respecte d’allò aprovat pel Grup de Treball. Comprovarem, en les properes 
reunions del grup, si l’Administració compleix amb la seva paraula. 
 
 
ALTRES ASPECTES DESTACABLES DE LA REUNIÓ 
 
L’Administració es va comprometre a informar, amb caràcter previ i amb la suficient antelació als 
interessats i als representants sindicals, les modificacions o les amortitzacions dels llocs de treball. 
 
Per altra banda, arrel de la Sentència 8/2014 de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es reactiva una petició realitzada 
reiteradament des de fa temps per CCOO i la resta de forces sindicals, sobre la inadequació de 
baixar el complement específic als treballadors/es que aproven una promoció interna especial i 
romanen al seu lloc d treball, atès que la mencionada sentència ho defensa amb uns arguments 
inapel·lables. L’Administració estudiarà la sentència i donarà una resposta a la propera Mesa 
Sectorial. 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
 
Funció Pública estudiarà la situació dels 16 aprovats sense plaça de la promoció interna del cos 
d’administratius al cos de gestió. 
 
En quant a aquells/es treballadors/es que hagin aprovat la promoció interna i estiguin realitzant un 
interinatge al cos superior, Funció Pública ens comunica que hauran de prendre possessió 
obligatòriament en el Cos de Gestió, Grup A2 (tal i com estableix la normativa), i mantenir-se en el 
Cos, com a mínim, durant el període possessori (encara que es pugui apurar aquesta presa de 
possessió), sens perjudici que posteriorment es puguin tornar a nomenar com interins/es del Cos 
Superior.  
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