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MESA SECTORIAL 17.10.2016 
 
PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ. PROGRAMA INFORMÀTIC. 
 
La directora general de la Funció Pública ens informa que ha finalitzat l’anàlisi del 
programari informàtic amb el qual es gestionen els diferents processos de provisió de llocs 
(concursos de trasllats). Durant els propers dies estan previstes diverses reunions entre 
responsables del CTTI i de funció pública per tal d’acabar d’enllestir aquest programari. 
 
L’Administració no concreta el calendari dels propers processos de provisió de llocs, però 
es compromet a què la convocatòria del proper concurs de trasllats del Cos 
d’administratius es publiqui en el DOGC abans de finals d’any... sempre i quan el CTTI 
tingui el nou programari en marxa en el termini previst. 
 
CCOO sol·licitem que es mantingui la previsió de convocatòries dels diferents processos 
de provisió de llocs i dels processos selectius de promoció interna. Tanmateix, CCOO 
demanem que es puguin solapar els diferents processos, de tal manera que no calgui 
esperar a què s’hagin resolt els diferents concursos de trasllats per tal de convocar les 
promocions internes. Funció Pública contesta que un cop estigui en marxa el nou 
programari els processos seran molt més àgils i confirma que es podran solapar els 
diferents processos pendents. 
 
 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LA GENERALITAT 
 
La part social demanem que Funció Pública desenvolupi un pla de promoció professional 
adreçat al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La directora general 
de la Funció Pública respon que l’Administració ha fet diferents avenços en relació a la 
promoció professional, com per exemple les promocions internes exclusives, i que la 
situació actual a nivell polític no permet treballar en profunditat aquest tema. 
 
CCOO demanem que es desenvolupi la promoció interna horitzontal prevista a l’article 
16.2.d) de l’EBEP (la possibilitat d’accedir a cossos o escales del mateix subgrup 
professional) així com la possibilitat de promocionar directament dels cossos del subgrup 
C1 als cossos del subgrup A1, tal com han possibilitat recents pronunciaments judicials. 
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DIA RECUPERABLE DELS FESTIUS DE L’ANY 2017 
 
Funció Pública comenta que està parlant amb els diferents Departaments de la 
Generalitat per tal de presentar una proposta a la propera reunió de la Mesa Sectorial de 
Negociació amb relació a la recuperació del dia festiu de més, corresponent a l’any 2017. 
CCOO ja hem avançat que no acceptarem cap proposta que representi una pèrdua de 
drets del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL DE LA GENERALITAT PER A L’ANY 2016 
PER PLACES DEL COS DE BOMBERS 
 
La representant del Departament d’Interior informa que, per necessitats de personal –
ateses les jubilacions del Cos de Bombers-, en aquest Cos no es poden cobrir places amb 
funcionaris interins. És per això que cal realitzar una Oferta d’Ocupació Pública Parcial per 
cobrir 7 places d’Inspector/a i 18 places de Sotsinspector/a del Cos de Bombers. 
 
L’Administració ens informa que les bases de les convocatòries per cobrir 7 places 
d’Inspector/a i 18 places de Sotsinspector/a del Cos de Bombers es negociaran amb els 
sindicats a partir de la setmana vinent i que per l’any 2017 es realitzarà una oferta 
d’ocupació pública de 100 places de l’escala bàsica del Cos de Bombers. 
 
CCOO veiem encertat que el Departament d’Interior faci aquesta proposta i instem a la 
Funció Pública per tal que estudiï la possibilitat de realitzar una Oferta d’Ocupació Pública 
Parcial també per aquest any 2016 en altres cossos de la Generalitat amb les mateixes 
necessitats. 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
 
CCOO preguntem sobre les interpretacions restrictives d’alguns Departaments sobre les 
14 hores addicionals derivades de la compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 
2016. Funció Pública comenta que aquest tema es va produir per un càlcul erroni a ATRI i 
que ja està solucionat per tal que tothom pugui gaudir de les 14 hores de compensació 
(amb independència del temps treballat durant l’any 2016). 
 
CCOO demanem informació sobre l’Oferta d’Ocupació Pública prevista per a l’any 2017. 
Funció Pública comenta que el proper dimecres dia 19 d’octubre de 2016 està previst 
tractar-ho com un punt de l’ordre del dia de la reunió de la Mesa General de Negociació. 
 
CCOO preguntem sobre els efectes de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de la Llei 40/2015 de 
règim jurídic del sector públic; respecte del personal que presta els seus serveis als 
registres de la Generalitat de Catalunya els dissabtes, atès que la nova legislació preveu 
que els dissabtes són dies inhàbils.  
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Funció Pública ens confirma que estan estudiant els efectes de les esmentades lleis i que 
ens informaran al respecte a la major brevetat possible. 
 
CCOO preguntem sobre la previsió de convocatòria del procés selectiu del Cos de 
Psicòlegs de l’àmbit d’execució penal, així com la negociació de les bases corresponents. 
La responsable del Departament de Justícia ens informa que estan acabant d’enllestir 
l’esborrany de les bases de la convocatòria del procés selectiu del Cos de Psicòlegs, que 
seran negociades en el grup de treball de l’àmbit penitenciari. 
 
Igualment, ens informa de la previsió dels diferents processos selectius de l’àmbit 
d’execució penal: 
 

 Previsió 
convocatòria 

Previsió data primer 
examen 

 
Cos de Titulació Superior, 

Psicologia 
(àmbit execució penal) 

 

 
Desembre 2016 

 
Maig 2017 

 
Cos Superior 

d’Administració, amb 
titulació de dret (Juristes) 

(àmbit execució penal) 
 

 
 

Maig/Juny 2017 

 
 

Desembre 2017 

 
Cos de Diplomats, Treball 

Social 
(àmbit execució penal) 

 

 
Desembre 2017 

 
Juny 2018 

 
 
Finalment, Funció Pública ens confirma que a la nòmina del personal funcionari 
corresponent al mes de novembre de 2016 es percebrà el 20,77% corresponent a la 
paga extra de l’any 2012.  
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !!! 


