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MESA SECTORIAL 23.05.2016 
 
MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA 
 
Els sindicats demanem informació sobre els llocs de treball de l’Administració de la Generalitat on 
treballadors d’altres administracions poden accedir atès que, si no hi ha convenis de reciprocitat, els 
funcionaris de la Generalitat veuen afectada la seva carrera professional. Funció Pública contesta que ens 
facilitaran aquestes dades properament. CCOO proposem impulsar un Acord de mobilitat entre les 
administracions públiques catalanes; proposta que estudiarà Funció Pública. 
 
TANCAMENT DELS SSTT ENSENYAMENT A L’AGOST 
 
Tornem a denunciar que si es tanquen centres de treball alguns dies del mes d’agost, concretament la major 
part dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, els treballadors i les treballadores 
afectats/des no podran gaudir de les seves vacances de manera continuada. A més a més, no s’ha 
comunicat aquest tancament amb la necessària antelació. 
 
Funció Pública respon que aquest afer no és objecte de negociació atès que és organitzatiu però que es 
tractaran els casos puntuals que puguin sorgir. Ens informen que aquest any quedaran afectats pel 
tancament tots els SSTT del Departament d’Ensenyament, excepte el de Girona i el de Lleida. 
 
GRUPS DE TREBALL 
 
CCOO exigim que es convoqui al més aviat possible el Grup de Treball del Departament de Salut així com 
que es reactivin les reunions de la resta de Grups. Concretament, aquest divendres 27 de maig es reunirà, 
després de quasi bé un any, el Grup de Borsa de Treball de personal d’administració i tècnic. Properament 
es convocarà el Grup de Selecció i Provisió per tractar els processos pendents i l’oferta d’ocupació pública. 
 
FORMACIÓ RELACIONADA AMB EL LLOC DE TREBALL 
 
En resposta a les reivindicacions plantejades, Funció Pública informa que el temps de desplaçament en la 
formació relacionada amb el lloc de treball serà compensat, és a dir, que no s’haurà de recuperar. 
 
TORN OBERT 
 
CCOO denunciem que no s’han publicat els resultats de la convocatòria de l’ATC de gener de gestors 
tributaris. L’examen es va fer el 25 d’abril i encara no s’han publicat les notes. Funció Pública ens respon 
que ho preguntaran. 
 
CCOO preguntem si tenim la possibilitat de consultar l’històric de convocatòries d’ofertes de treball 
publicades a ATRI. Funció Pública ens respon que ho preguntaran. 
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