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MESA SECTORIAL 25.04.2016 
 
CONSOLIDACIÓ DE GRAU PERSONAL 
 
Durant l’anterior reunió de la Mesa General, Funció Pública es va comprometre a lliurar-nos una 
còpia de la normativa interna que regula diferents aspectes relatius a la consolidació de grau del 
personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat de Catalunya atès que CCOO 
entenem que la normativa catalana en matèria de consolidació de grau del personal funcionari és 
molt escassa i insuficient i que calia 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. 
 
Malauradament, Funció Pública s’ha limitat a lliurar-nos el document “Normativa i criteris 
d’aplicació a la consolidació de grau personal” que no resol en absolut les principals 
problemàtiques plantejades. CCOO continuarem insistint en resoldre aquest afer per les vies que 
considerem oportunes. 
 
 
FORMACIÓ 
 
CCOO també vam sol·licitar a l’anterior Mesa Sectorial 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.  
 
La Directora General de Funció Pública ens respon que els sindicats presents a la Mesa ens 
posem en contacte amb el Director de l’Escola d’Administració Pública per resoldre aquest tema i 
tractar d’altres com ara una major participació sindical en el disseny i execució dels diferents Plans 
Formatius departamentals executats per l’EAPC. 
 
Així mateix, CCOO denunciem que no tot el personal té el mateix accés a les accions formatives, 
ja sigui per la seva massa centralització en la ciutat de Barcelona o per la manca d’uns criteris 
homogenis de selecció i que, almenys, caldria compensar tot el temps invertit en assistir-hi, inclòs 
el emprat en els desplaçaments. Funció Pública ens respon que ens contestarà a la propera Mesa 
Sectorial. 
 
 
BORSA DE PERSONAL INTERÍ 
 
El grup de treball de selecció del personal interí es reunirà el proper 20 de maig de 2016. 
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VETERINARIS/ÀRIES 
 
Es denuncien algunes de les problemàtiques que afecten aquest col·lectiu: 
 

- Inexistència d’un procediment reglat per autoritzar i constatar les tasques que han 
d’efectuar moltes vegades fora de l’horari habitual i evitar d’aquesta manera que l’única 
ordre de servei sigui un acord verbal entre aquests treballadors i els diferents responsables 
de les unitats administratives on es troben adscrits. 
 

- El complement específic de part d’aquest col·lectiu no es correspon amb el que els hi 
pertoca legalment, concretament el dels veterinaris/àries adscrits/es a la Direcció General 
de Medi Natural. 
 

- Els/les veterinaris/àries interins del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, ja siguin per substitucions o reforços no disposen de molts drets laborals i 
retributius ja que els hi deneguen permisos i cobren les seves retribucions molt més tard 
que quan els hi pertocaria. 

No rebem contestacions adequades a aquests problemes ni per part de Funció Pública ni 
per part dels Departaments afectats (bàsicament Salut i Agricultura), per la qual cosa ens 
reservem el dret a efectuar les accions legals que considerem oportunes. Els companys 
Andreu Martí (amarti@ccoo.cat) i Toni Coromines (acoromines@ccoo.cat), als quals us podeu 
adreçar per qualsevol aportació, són els representats d’aquest col·lectiu per part de CCOO. 
 
 
UNIFICACIÓ DE SERVEIS GENERALS A GIRONA (Sta. Caterina) 
 
Funció Pública ens comunica que no te constància de cap futura reorganització ni unificació de 
serveis administratius a les dependències de la Generalitat a Girona, edifici Santa Caterina. 
 
 
RLT 
 
Divendres passat es va publicar a la web l’actualització de la Relació de Llocs de Treball. 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
 
A interpel·lació de la part social, Funció Pública manifesta que el nou aplicatiu informàtic per poder 
encetar de nou els concursos i les promocions internes segueix el seu curs, i que ja han plantejat 
les necessitats a l’empresa encarregada. 
 
 
   

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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