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MESA SECTORIAL 19.09.2016 
 
 
PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ 
 
Tornem a denunciar l’incompliment que l’Administració de la Generalitat està fent de la normativa sobre la carrera professional dels seus empleats públics ja que no s’estan convocant concursos anuals tal i com estableix l’art. 61.2 del Decret Legislatiu 1/1997. A més a més això comporta 
també la tardança en les convocatòries de processos selectius.  
Aquesta qüestió ja es va plantejar anteriorment (aquest any a les Meses Sectorials de 2 de març i de 25 d’abril) i l’Administració continua responent que s’estan reforçant els recursos humans de 
les unitats administratives de provisió i de selecció i que s’està revisant per part del CTTI de manera prioritària el sistema informàtic que es fa servir per aquest processos. Que resten pendents d’una diagnosi que ja estarà feta abans de la propera Mesa Sectorial i que en funció dels 
resultats obtinguts s’actuarà per resoldre els problemes detectats.  Per CCOO aquesta resposta no és suficient i instem a l’Administració a trobar una solució 
immediata.  
 NEGOCIACIÓ DE LA BORSA DEL PERSONAL INTERÍ 
 Tots els sindicats presents a la Mesa vam presentar a Funció Pública per escrit una proposta consensuada de borsa de treball que no coincideix amb l’aportada per l’Administració en el Grup 
de Treball, Funció Pública diu que la estudiarà i la tractarem a la propera reunió del Grup.  
 TORN OBERT DE PARAULES 
 A la Mesa Sectorial del 5 de setembre d’enguany, l’Administració ens va confirmar que inclourien a 
ATRI, a la borsa d’hores d’Assumptes Propis, les 14 hores addicionals derivades de la compensació dels dies 24 i 31 de desembre d’enguany.  
Malauradament, alguns departaments estan fent interpretacions restrictives d’aquestes hores per la qual cosa CCOO ho denunciem a la Mesa. L’Administració contesta que estudiarà els casos i 
ens contestarà aquesta mateixa setmana.  
 CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !!! 


