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MESA SECTORIAL 28.11.2016 
 
PROTOCOL UNIFICAT CONTRA AGRESSIONS 
 
L’1 de març d’enguany es va constituir un grup de treball depenent de la Comissió Paritària Sectorial de 
Prevenció de Riscos Laborals per al Personal d’Administració, Tècnic i Laboral per tal d’elaborar un 
document amb el contingut mínim que haurien de tenir els procediments de prevenció i actuació davant de 
situacions de violència externa. El 20 d’octubre aquest grup va elaborar el document “Contingut mínim que 
haurien de tenir els procediments de prevenció i actuació davant de situacions de violència externa” que es 
va ratificar ahir per part de la Mesa Sectorial. 
 
 
GAUDIMENT DELS DIES ADDICIONALS DE VACANCES 
 
CCOO i la resta de sindicats presents a la Mesa vam tornar a manifestar la necessitat que els dies 
addicionals de vacances per antiguitat es puguin gaudir durant l’any natural de la seva meritació i no a l’any 
següent. Funció Pública contesta que no ho poden acceptar atès que aniria en contra tant del III Acord de 
condicions de treball de funcionaris com del VIè Conveni Únic del personal laboral. Des de CCOO iniciarem 
tots els tràmits necessaris per poder revertir aquesta situació. 
 
A més a més, es denuncia per part dels sindicats que el Departament de Justícia, durant aquest any 2016 i 
fent una interpretació equivocada de la normativa referent a aquests dies addicionals de vacances, obliga el 
personal de règim interior de serveis penitenciaris que treballa en torns a transformar en hores aquests dies 
addicionals. Malauradament, Funció Pública recolza aquesta decisió que vulnera clarament els drets 
d’aquest personal. CCOO efectuarem al respecte les actuacions que considerem oportunes per restituir 
aquest dret al personal afectat. 
 
 
OFERTA A L’ATRI DE LLOCS DE COSSOS GENERALS AMB REQUISITS DE COSSOS ESPECIALS 
 
Hem constatat que algunes de les darreres places ofertades pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies com a places del Cos de Gestió, en la seva descripció contenen funcions específiques del Cos de 
Treball Social, afegit a què alguns del aspectes a valorar clarament formen part dels coneixements i la 
formació específica en treball social. Aquestes dades exemplifiquen un fet que CCOO venim denunciant: la 
cada vegada més escassa representació, visibilitat i pes dels i de les professionals del treball social en un 
Departament que té com a principals funcions liderar les polítiques socials, la planificació i gestió de serveis, 
prestacions de l’àmbit de la protecció social. 
 
La confusió i barreja de funcions que es produeix en algunes de les places de gestió, que inclouen sense 
cap mena de dubtes funcions de treball social (emissió d’informes, validació d’informes socials, 
assessorament a professionals dels serveis socials bàsics, exigència de demanda de coneixements de 
serveis socials,...) va quedar palès ahir. Per tal d’abordar aquesta disfunció es va acordar amb el 
representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una trobada per analitzar-ho i treballar-ho 
conjuntament amb els representants sindicals. 
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PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ. PROGRAMA INFORMÀTIC. 
 
CCOO reclamem el calendari actualitzat de la previsió de processos selectius i Funció Pública ens lliura una 
relació incomplerta on no figuren ni els concursos ni les promocions internes ni els cossos generals. 
 

 
 
A més a més, el programari informàtic obsolet amb el qual es gestionen els diferents processos de provisió 
de llocs no ha estat encara subsanat per part del CTTI. És un tema que porta mesos arrossegant-se i al que 
no es posa solució, generant perjudicis greus a la promoció professional del personal. CCOO denunciem 
que aquesta situació és ja insostenible. 
 
 
EXTRALIMITACIÓ EN LES TASQUES DEL PERSONAL SUBALTERN DEL PAS 
 
Sembla ser que en alguns Instituts de Lleida van ordenar el personal subaltern que estigués localitzable 
durant els caps de setmana per si s’activa l’alarma de robatori comunicar-ho als Mossos d’Esquadra. Queda 
clar que aquestes no son funcions del personal subaltern i responsables del Departament d’Ensenyament 
ho comunicaran immediatament als equips directius dels centres educatius afectats. 
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HORARIS BIBLIOTECA PÚBLICA DE GIRONA 
 
El personal que presta serveis en aquest centre es veu obligat a fer torns per tal de cobrir el servei els 
dissabtes per la tarda. Les representants del Departament de Cultura argumenta que han arribat a acords 
amb cadascun dels membres de la seva plantilla, tota amb horari especial, per dur a terme aquesta tasca i 
que en cap cas es superarà la jornada prevista al Decret de Jornada i Horaris i que en breu faran arribar les 
resolucions horàries al personal afectat. A més a més, no pensen compensar-los de cap manera ni tampoc 
tenen previst requalificar els llocs de treball pel que respecta a nivells o complement específic. 
 
Els sindicats denunciem que aquests acords individuals amb els/les treballadors/es afectats/des no es 
poden considerar “negociats” atès que es troben en situació d’indefensió al no haver pogut comptar amb els 
seus representants sindicals.  
 
 
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
 
Els sindicats també denunciem que s’està modificant la Relació de Llocs de Treball de l’ATC a costa de 
suprimir llocs de treball d’altres departaments sense comptar amb els sindicats. L’Administració al·lega que 
al tractar-se de places vacants no es obligatori la seva negociació, però això no vol dir que no es puguin 
negociar, segons CCOO pensem que s’haurien d’acordar aquestes places amb els sindicats donada la seva 
importància.  
 
A més els sindicats manifestem que les modificacions de RLT de l’ATC des de 2014 no han passat per la 
Mesa Sectorial per la seva negociació. L’Administració es compromet a que tots els canvis de RLT 
s’incorporin al grup de treball de RLT de la Mesa a partir d’ara. Tota aquesta informació es vehicularà 
mitjançant el President/a i Secretari/a de la Junta de Personal de l’ATC. 
 
 
 
TORN OBERT 
 
L’Administració proposa que el dia festiu recuperable corresponent a l’any 2017 (hi ha 13 festius entre 
estatals i autonòmic i ens corresponen només 12 per la qual cosa s’hauria de treballar en un festiu) sigui el 
24 de juny, dissabte, per la qual cosa la incidència serà mínima entre el personal de la Generalitat que, 
majoritàriament, no treballa els dissabtes. 
 
L’Administració ens comunica que la publicació de la RLT actualitzada serà al febrer de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

