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MESA SECTORIAL 02.03.2016 
 
 
PROCESSOS SELECTIUS, PROMOCIONS INTERNES I CONCURSOS DE TRASLLATS 
 
Després de mesos pressionant des de CCOO i la resta de sindicats de la Mesa, Funció Pública 
ens lliura per fi un calendari orientatiu de convocatòries de concursos de mèrits i capacitats, de 
promocions internes exclusives i de l’oferta pública aprovada per a aquest any. 
 
No obstant, no podia ser que una bona notícia no vingués acompanyada d’una de dolenta, i és 
que resulta que el calendari resta condicionat a dues circumstàncies que no estan definitivament 
determinades en el temps: d’una banda, Funció Pública necessita realitzar una renovació dels 
seus mitjans materials (programes informàtics), i d’altra, una ampliació del seu equip per poder 
continuar amb garanties els processos.  
 
Així ens trobem que, tot i la bona voluntat expressada i de la consciència de la importància 
d’aquests temes pel personal, que la pròpia Directora comparteix en primera persona; la 
necessària resolució prèvia dels problemes indicats podria desembocar en un avançament dels 
terminis recollits o, en el pitjor dels casos, en un endarreriment. Confiem en que des de Funció 
Pública es posi tota la diligència necessària per aconseguir, si més no, complir amb el calendari 
orientatiu establert, que és el següent: 
 
Previsió de Concursos: 
 

 

Cossos Generals 
 

 

Inici 

ADMINISTRATIUS 2on. Semestre 2016  
AUXILIARS ADMINISTRATIUS  2on. Semestre 2017  

 

Cossos Específics 
 

 

Inici 
 

ENGINYERS AGRÒNOMS 1er. Semestre 2016  
ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS  2on. Semestre 2016  

METGES AVALUADORS  2on. Semestre 2016  
EDUCADORS SOCIALS  2on. Semestre 2016  

BOMBERS Departament d’Interior  
INSPECTORS TRIBUTARIS ATC 

GESTORS TRIBUTARIS ATC 
ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL  Departament de Justícia  
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Previsió de Processos de Selecció per Promoció inte rna exclusiva: 
 

Cossos Generals 
 

 

Inici 

SUPERIOR Abril 2016  
ADMINISTRATIUS 1er. Semestre 2017  

AUXILIARS ADMINISTRATIUS  2on. Semestre 2018  
 

Cossos Específics 
 

 

Inici 
 

ENGINYERS MINES 1er. Semestre 2016 
ENGINYERS AGRÒNOMS 2on. Semestre 2016  

 
Previsió de Processos de Selecció per Oferta d’Ocup ació Pública: 

ADVOCACIA  1er. Semestre 2016  
ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS  2on. Semestre 2016  

METGES AVALUADORS  1er. Semestre 2017  
EDUCADORS SOCIALS  2on. Semestre 2017  
GESTORS TRIBUTARIS 1er. Semestre 2016  

ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL  Pendent  
Departament Justícia TREBALL SOCIAL  

 
En qualsevol cas, des de CCOO tornem a denunciar 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. Funció Pública argumenta que no disposa de suficient 
personal ni dels mitjans materials necessaris per dur a terme aquests processos més ràpidament 
però que intentarà accelerar-los en la mesura del possible. 
 
Pel que respecta a la promoció interna al Cos de Gestió, l’acte d’adjudicació de places es 
realitzarà cap a mitjans d’aquest mes de març. 
 
RETARDS A L’ACCÉS AL LLOC DE TREBALL EN CASOS DE FO RÇA MAJOR 
 
A conseqüència dels problemes en la xarxa de Rodalies i en la xarxa de metro de Barcelona que 
es va produir el passat 9 de febrer d’enguany, moltes empleades i empleats van arribar amb retard 
al seu lloc de treball havent de recuperar aquest temps. Els sindicats demanem que aquests casos 
tinguin la consideració de “força major” per tal que ningú tingui que recuperar aquest temps. 
Malauradament l’Administració no vol equiparar aquestes situacions excepcionals a la “força 
major” en cap instrucció i es limita a dir que caldrà analitzar cada cas en particular i aclareix que 
en cap cas no s’imposaran sancions disciplinàries ni descomptes retributius sempre que es 
recuperi el temps de demora (només faltaria). 
 
PERSONAL AFECTAT PEL PROCÈS DE PROMOCIÓ INTERNA AL COS DE GESTIÓ 
 
CCOO sol·licitem que l’Administració ens lliuri una relació del personal afectat pel procés de 
promoció interna al Cos de Gestió. Preguntem si aquells aspirants que aprovin la promoció interna 
i estiguin adscrits a llocs de treball catalogats com a B-C a la RLT tindran la possibilitat de 
romandre en el seu lloc de treball, i també preguntem sobre la possible recol·locació del personal 
interí desplaçat. Funció Pública contesta que està treballant aquest tema i que properament es 
lliuraran als Departaments els criteris orientatius necessaris. 
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És a dir, que tampoc tenim una resposta clara i concreta, encara que Funció Pública es 
compromet a buscar solucions a les persones afectades. 
 
 
ADEQUACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC 
 
En relació amb la Sentència 8/2014 de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
TSJ que condemna la Generalitat a fixar un complement específic que no sigui inferior al que es 
percebia amb anterioritat a la superació de la promoció interna, Funció Pública respon que no 
aplicarà aquesta interpretació a tot el col·lectiu afectat atès que hi ha sentències contradictòries i 
no hi ha unificació de doctrina. Aquestes sentències contradictòries no se’ns han proporcionat; ni 
tan sols les seves referències. 
 
 
INCREMENT 10% ADDICIONAL PLACES PROMOCIÓ INTERNA AL  COS DE GESTIÓ 
 
L’Administració comunica que, atès que aquest increment no estava previst a les bases d’aquest 
procés selectiu, no incrementaran el número de places ofertes a la promoció interna al Cos de 
Gestió. No obstant això, s’inclourà aquest increment en futures convocatòries. 
 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE JORNADA I HO RARIS 
 
El dia 9 d’abril de 2014 va entrar en vigor el Decret 48/2014, de 8 d'abril, pel qual es modifica el 
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei 
de l'Administració de la Generalitat. 
 
Durant aquest temps, els sindicats hem anat recollint propostes i suggeriments de millora per part 
de les treballadores i treballadors de la Generalitat que volem tractar durant la reunió de la Mesa 
Sectorial. Funció Pública argumenta que fa molt poc temps que es va modificar el Decret de 
Jornada i Horaris i que no pensen fer cap canvi de moment encara que estan disposats a parlar 
d’aquest tema. 
 
CCOO considerem que la tècnica legislativa emprada per l’Administració de la Generalitat, quant a 
la regulació de la jornada i horari del funcionariat, no és la més adient ja que costa molt més 
modificar un Decret del Govern que emetre les corresponents Ordres, Circulars o Instruccions. 
 
CCOO elaborarem un document que reculli totes les propostes de modificació plantejades pels 
nostres delegats i afiliats així com de les treballadores i dels treballadors de la Generalitat i el 
lliurarem a Funció Pública. 
 
 
CALENDARI DE REUNIONS DELS GRUPS DE TREBALL 
 
Funció Pública es compromet a lliurar-nos a la propera reunió de la Mesa General un calendari de 
reunions dels diferents grups de treball dependents de la Mesa. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


