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MESA SECTORIAL 20.06.2016 
 
 
 PRÈVIA 
 CCOO plantegem una queixa formal atès que funció pública no ha acceptat incloure a l’ordre del dia de la Mesa Sectorial d’avui cap dels punts proposats per CCOO (Reestructuració pendent del 
Departament d’Empresa i Coneixement; concreció dels criteris de la compensació horària per assistència a cursos de formació; compensació dels dies festius de l’any 2016 que coincideixen en 
dissabte; gaudiment dels dies addicionals de vacances).   
Per altra banda, Funció Pública accepta que a la propera MSN es parli de la compensació de les hores extres del Cos de Bombers si comprova que aquest tema no s’ha tractat al Grup de Treball de Bombers. 
  INCOMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA “CERDAN” 
 Aquesta sentència ha donat la raó a un company del cos de bombers en relació a les hores 
utilitzades en les tasques i desplaçaments com a delegat de prevenció. La part social considera que aquesta sentència s’hauria de fer extensiva a tots/es els/les delegats/des de prevenció i 
denuncia que l’Administració està posant traves per a realitzar la seva tasca.  L’Administració considera que les sentències s’apliquen entre les parts i que no es farà extensiva 
a la resta de delegats/des que es troben en una situació similar. Tanmateix, avisa que, si hagués de fer-la extensiva en un futur, es plantejaria denunciar el pacte de drets sindicals pel qual es van 
concedir 15 hores als delegats de prevenció.   BUIDAMENT DE TASQUES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD DE SERVEIS PENITENCIARIS 
 Es denuncia la impossibilitat de portar a aquesta Comissió molts dels temes que s’han anat portant en els darrers anys.  
 Funció Pública parla d’una “reordenació dels òrgans de representació sindical”, atorgant a 
cadascun d’ells les funcions que li pertoquen (Mesa Sectorial de Negociació; Grup de Treball de serveis penitenciaris; Comissió de seguiment de l’Acord; Juntes de Personal).   
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 NEGOCIACIÓ AL GRUP RLT DE LES PLACES VACANTS A AMORTITZAR 
 
La part social sol·licita per enèsima vegada que siguin objecte de negociació les places que s’hagin d’amortitzar i que no estiguin ocupades per cap funcionari/ària, però l’Administració nega 
aquesta possibilitat en base a la STS de 9 d’abril de 2014.   EFECTIVITAT EN EL GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES PER RAÓ D’ANTIGUITAT 
 Funció Pública informa que el Decret Llei que permetrà la modificació normativa necessària per 
poder gaudir d’aquests dies estarà aprovat i publicat abans de l’1 de juliol.  CCOO plantegem la possibilitat que excepcionalment es puguin gaudir de forma aïllada, com ara 
es pot fer amb 7 dels 22 dies de vacances, per evitar problemes a les unitats i als treballadors/es. 
L’Administració estudiarà la proposta si detecta l’existència de problemes en els Departaments.  
 NEGOCIACIÓ DE LA BORSA DEL PERSONAL INTERÍ 
 
La part social va presentar per escrit una proposta de borsa de treball. Funció Pública diu que la proposta es massa “genèrica” i ens demana que desenvolupem els diferents punts de l’esmentada 
proposta. Funció Pública es compromet a estudiar dita proposta manifestant la seva voluntat d’intentar arribar a un acord amb la part social.  
 TORN OBERT DE PARAULES 
 Es sol·licita a l’Administració un compromís per reforçar les unitats de selecció i provisió de llocs 
de treball per estar col·lapsades. Funció Pública és coneixedora de la situació d’aquestes unitats i ho tindrà en compte. 
  La part social tornem a incidir sobre les irregularitats que continua cometent la funció pública pel 
que fa a la durada de les comissions de servei i encàrrecs en funció.  
 Procediment sobre la incorporació de Tècnics habilitats de la DG de la Inspecció de Treball, i 
quina vinculació hi ha amb l’Institut de Seguretat i Salut Laboral. Donat que aquest punt s’ha comentat en el dia d’avui, funció pública es compromet a incloure aquest punt a l’ordre del dia de la propera Mesa Sectorial, malgrat avança que el procés de selecció i les condicions dels 
treballadors/es ja es troba desenvolupat en un Decret.  
  CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !!! 


