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MESA SECTORIAL 21.03.2016 
 
CONCURSOS I PROMOCIONS INTERNES 
 
L’Administració ens comunica que la publicació de la resolució definitiva del concurs de trasllats 
del Cos Superior serà cap a finals d’aquest mes de març i que la publicació al DOGC de les 
destinacions definitives de la promoció interna al Cos de Gestió serà durant la setmana de l’11 
d’abril d’enguany.  
 
 
GRUP DE TREBALL DE NEGOCIACIÓ DELS COL·LECTIUS DE SALUT PÚBLICA 
 
Es constitueix el grup de treball dependent de la Mesa Sectorial on es negociaran les condicions 
de treball de diversos col·lectius i equips de Salut Pública (veterinaris, farmacèutics...). 
 
Per part de CCOO assistiran els companys Andreu Martí (amarti@ccoo.cat) i Toni Coromines 
(acoromines@ccoo.cat) als quals us podeu adreçar per qualsevol aportació. 
 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE JORNADA I HORARIS 
 
CCOO lliurem un document que recull totes les propostes de modificació plantejades pels nostres 
delegats i afiliats així com de les treballadores i dels treballadors de la Generalitat. Així mateix, 
també lliurem un document on CCOO denunciem la pèrdua de drets relatius a la conciliació de la 
vida laboral i familiar. Podeu consultar-los seguint aquest enllaç. 
 
L’Administració respon que no té intenció de modificar el Decret de Jornada i Horaris almenys 
durant aquest any atès que volen fer un anàlisi sobre la seva implantació. No obstant això, es 
constitueix un grup de treball per començar a tractar les propostes de modificació i per part de 
CCOO assistiran els companys Rubén Alejos (ralejos@ccoo.cat) i Josep Lluís Pérez 
(jolupe@ccoo.cat). 
 
  
CONSOLIDACIÓ DE GRAU PERSONAL 
 
CCOO posem de manifest que la normativa catalana en matèria de consolidació de grau del 
personal funcionari és molt escassa i insuficient, la qual cosa permet a l'Administració una 
interpretació molt discrecional a l'hora de resoldre les diferents sol·licituds de consolidació de grau. 
Considerem que cal aclarir alguns aspectes com per exemple l'aplicabilitat de la disposició 
addicional 9a del RDL 5/2015 (text refós de la llei de l'EBEP), consolidació de grau dels 
funcionaris/àries de carrera en destinació provisional, etc. 
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Funció Pública es compromet a lliurar-nos còpia de la circular que regula diferents aspectes 
relatius a la consolidació de grau del personal funcionari de carrera de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, la qual actualment no està publicada en el portal del Departament de 
Governació. 
 
 
COS D’AGENTS RURALS 
 
La responsable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació comunica que 
durant el mes de setembre d’enguany es constituirà un grup de treball per donar compliment a 
l’acord de la Mesa Sectorial i negociar les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de la 
Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019. 
 
 
TRASLLAT DE DEPENDÈNCIES DE LA GENERALITAT A LA ZONA FRANCA DE 
BARCELONA 
 
CCOO demanem informació actualitzada sobre aquest trasllat i l’Administració contesta que 
l’ocupació d’aquestes dependències, que seran lliurades a la Generalitat a finals de 2018, 
començarà cap a finals de 2019 i que encara no es disposa d’informació sobre les unitats 
administratives que es traslladaran.  
 
 
FORMACIÓ 
 
CCOO sol·licitem que les activitats formatives convocades pel sindicats tinguin la mateixa 
consideració que les convocades pels Departaments i per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya en el sentit que es pugui desenvolupar en horari laboral, a càrrec de les 40 h de 
formació anual de què disposa el personal o bé sigui compensada si aquesta formació es 
desenvolupa fora de l’horari laboral. L’Administració respon que estudiarà la nostra proposta i ens 
donarà resposta a la propera Mesa Sectorial. 
 
 
CONSIDERACIÓ COM A DEURE INEXCUSABLE L’ASSISTÈNCIA PRESENCIAL PER 
SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE NO TENIR ANTECEDENTS PENALS PER DELICTES 
SEXUALS 
 
L’Administració considera que, atès que existeixen diverses formes no presencials de sol·licitar 
aquest certificat per part dels/les treballadors/es que, per la seva feina, tenen contacte amb 
menors o discapacitats, aquesta assistència presencial no té la consideració de deure 
inexcusable, encara que s’estudiaran els casos puntuals amb causes justificades. 
 
Així mateix, es sol·licita sense èxit que el temps emprat pel personal entre les 08:00 i les 09:00h 
per fer-se les analítiques relacionades amb les revisions mèdiques laborals sigui considerat com 
de treball efectiu.  
 
   

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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