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MESA SECTORIAL 27.01.2017 
 
MODIFICACIÓ DEL DECRET DE JORNADA I HORARIS 
 
Tal i com us informàvem a la nota informativa sobre la darrera Mesa Sectorial del 19 de desembre de 2016, 
es va acordar crear un grup de treball per tractar possibles modificacions del Decret de Jornada i Horaris 
que es reunirà el proper dilluns 13 de febrer de 2017. Per part de CCOO assistiran els companys Carlos 
Aguilar (carlosaguilar@ccoo.cat) i Josep Lluís Pérez (jolupe@ccoo.cat). 
 
CCOO exposem que el Departament de Justícia ha comunicat, via email, a alguns/es treballadors/res del 
departament que a partir del dia 1 de febrer el seu centre de treball s’obrirà a les 8h del matí. CCOO 
manifestem total desacord en les maneres de fer les coses ja que això esta totalment en contra de la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral. CCOO demanem que s'obri una negociació sobre aquest 
tema i proposem que els/les treballadors/res puguin acollir-se a l'horari del personal de l'Administració de 
Justícia en les mateixes condicions. L'Administració respon que s’està preparant una Instrucció que es 
penjarà a la web i on es comunicarà que els edificis continuaran obrint a les 7:30h. 
 
 
BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL INTERÍ DEL PAS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 
La Subdirectora General del Personal d’Administració i Serveis informa que actualment la borsa de treball 
del personal funcionari interí del Departament d’Ensenyament es regeix pel III Acord general sobre 
condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya i que tots els interins que han cessat passen a formar part d’un llistat. Funció 
Pública facilita aquest llistat de persones que han cessat i que han de donar raó de la seva disponibilitat 
geogràfica. La relació és de personal interí que ha prestat servei. Les persones que han superat alguna 
prova (Bloc II) estan totes col·locades. En cas que no hi hagi ningú disponible, s’acudeix al SOC. També 
informa que no és cert que s’estigui cessant el personal interí que no disposa del nivell C de català però que 
cal disposar d’aquesta titulació per poder ser nomenat, per la qual cosa el Departament està fent proves de 
català a través del seu òrgan de coordinació de política lingüística. 
 
Funció Pública ens comunica que el Departament d’Ensenyament té autorització per negociar una nova 
borsa de treball sota els criteris generals que regiran la futura borsa de selecció del personal interí de 
l’Administració de la Generalitat. Les responsables del Departament d’Ensenyament de la Mesa Sectorial 
informen que el projecte està molt avançat i que en breu convocaran els sindicats presents a la Mesa 
Sectorial per negociar-lo. Per part de CCOO comuniquem que les persones designades per aquesta futura 
negociació son la companya Susana Gallego i el company Josep Lluís Pérez. 
 
 
ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC DEL SERVEI DE PROVISIÓ I PREVISIÓ DE 
CONVOCATÒRIES DE CONCURSOS DE TRASLLATS I PROCESSOS SELECTIUS 
 
La Directora General de la funció pública ens informa que després d'uns quants mesos de feina per part del 
CTTI s'ha arribat a la conclusió que és preferible deixar el programari del servei de Provisió de Llocs tal qual 
està, sense fer cap modificació, i procedir a convocar els concursos de trasllats.  
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Els propers concursos contaran amb el suport del CTTI i s’aniran estudiant sobre la marxa les irregularitats 
que puguin sorgir en el procés per tal d'analitzar i ajudar a resoldre totes les incidències i modificar el 
programari en la mesura que calgui. CCOO manifestem la nostra total indignació pel fet d'haver perdut 
aquests mesos per arribar a la conclusió de deixar les coses tal qual estaven a l'inici. 
 
La Directora General es compromet a què el concurs de mèrits i capacitats del Cos d'Administratius es 
convoqui el proper mes d'abril de 2017 i la convocatòria de la promoció interna del Cos d'Administratius 
(C2 a C1) es publiqui pel mes de setembre o octubre de 2017. Igualment, ens informa que en quant 
s'aprovin els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest any 2017, es procedirà a la publicació 
de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017 que inclourà unes 2.000 a 3.000 places per a l'àmbit de la Mesa 
Sectorial de Negociació. Hores d'ara no poden confirmar el nombre exacte ni la distribució pels diferents 
cossos de la Generalitat, però ens avancen que tenen intenció de fer una convocatòria important de places 
del Cos Superior. CCOO insistim en què es tinguin en compte les necessitats de tots els Cossos de la 
Generalitat, especialment aquells que fa més temps que no disposen de processos de selecció ni 
concursos. 
 
 
TANCAMENT DE LA MODEL 
 
Les organitzacions sindicals  plantegem una sèrie de preguntes a Funció Publica sobre el futur del CP 
Homes i el CO1 de Barcelona i la futura construcció del centre de preventius i obert a la Zona Franca. 
També volem que es pronunciïn sobre el futur dels seus treballadors, el futur dels centres penitenciaris en 
l’àrea de Barcelona, la calendarització de la construcció dels nous centres, la manca de partides al 
pressupost de 2017 i l’ electoralisme i l’obscurantisme amb que s’està gestionant per part del Departament 
de Justícia. 
 
La Subdirectora General de RRHH del Departament de Justícia respon exactament el mateix que ja va 
informar el Conseller. El discurs és clar i repetitiu: el Departament continua ocultant la informació als/les 
treballadors/es amb l’excusa de no haver pres cap decisió encara, tot i que ja s’han donat directrius clares 
sobre el tancament del centre. La subdirectora desmenteix aquestes informacions i matisa l'afirmació del 
conseller que “no s’acomiadaria cap treballador”: sembla ser, com ja vam pronosticar, que sí que 
continuaran produint-se rescissions de nomenaments de personal interí, de manera que cap lloc de treball 
del personal interí resta garantit. A poc a poc va sortint a la llum l'agenda oculta de l'Administració, 
demostrant que fins ara s'han dit moltes mentides. La decisió irresponsable de tancar el CP Homes i el CO1, 
abans de la construcció dels nous equipaments a Barcelona, suposarà el cop de gràcia al model penitenciari 
català.   
 
 
COBERTURA DELS NOUS LLOCS DE TREBALL DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
 
La Llei 9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya, per a 
l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència en el seu article 12.4 diu: “4. El 
departament competent en matèria de funció pública ha d’informar amb caràcter previ i no vinculant de les 
previsions màximes de plantilla, els recursos personals i el marc d’actuació en matèria de recursos humans i 
d’altres qüestions relatives a la política de recursos humans de l’Agència Tributària de Catalunya, que s’han 
d’incorporar al contracte programa.” 
 
Es demana a l’Administració que faciliti als sindicats copia d’aquest informe preceptiu que ha de fer Funció 
Pública en referència a la RLT publicada al DOGC el 13/01/2017. D’altra banda, també s’assenyala que el 
cos tècnic de gestors tributaris segons el mateix article 12.2 de la Llei 9/2015, tenen la consideració d’agents 
de l’autoritat i per tant, les places d’aquest cos només es poden ocupar per funcionaris i no per interins, com 
es produeix actualment. En tot cas, es podrien ocupar per funcionaris d’un altre cos amb una habilitació 
especial, però no per interins. L’Administració considera que ha actuat correctament, però des de CCOO 
manifestem el nostre desacord (NO existeixen mossos d’esquadra interins, per exemple). 
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També en relació amb aquest cos de gestors tributaris, la part social manifesta que l’Administració ha deixat 
participar en processos de promoció interna a funcionaris d’altres administracions que es trobaven en 
situació “d’excedència voluntària per interès particular “, el que sembla constituir una irregularitat. 
 
CCOO destaquem que en la RLT ara publicada s’han creat places d’Agent Notificador, però no s’ha creat un 
cos d’agents tributaris, tal com hem demanat CCOO reiteradament, inclús en seu parlamentària. En el seu 
moment, l’Administració va argumentar que aquest llocs de treball no eren necessaris en l’ATC i, per això, 
no es creava el Cos. Ara ens donen la raó creant aquestes places, però es neguen a crear un cos argüint el 
baix nombre de places (5). La opinió de CCOO és que hi ha un nombre insuficient d’agents notificadors, 
sobretot si considerem que, segons les previsions, aquest mateix any l’ATC passarà de 4 a 19 oficines i 
duplicarà com a mínim la seva càrrega de treball a l’assumir la gestió que actualment realitzen les oficines 
liquidadores a càrrec dels Registradors de la Propietat. 
 
També CCOO manifestem que en alguns processos de selecció de personal (promoció interna, selecció 
d’interins) en els darrers anys, i especialment en el cas del cos tècnic de gestors tributaris, s’han produït fets 
que van en contra de la transparència total que han de gaudir aquests processos: manca de publicació de 
llistes d’admesos i exclosos, manca de llistes d’aprovats i suspesos amb les puntuacions corresponents, i 
d’altres. Per evitar això, sol·licitem la participació dels sindicats en la negociació del procediment de selecció 
i accés del personal necessari per cobrir la gran quantitat de nous llocs de treball que apareixen en la RLT 
(849 llocs de personal funcionari i 20 de personal laboral), i proposem la creació d’un grup de treball 
específic en el marc de la Mesa Sectorial. L’Administració exposa que aprofitant que ja hi ha un grup de 
treball general sobre selecció i provisió de llocs de treball, es faran les reunions específiques que calguin 
d’aquest grup de treball sobre la selecció de personal a l’ATC. 
 
Finalment, CCOO també assenyalem que apareixen en la RLT 12 places d’administratiu tributari. Aquesta 
també es una nova categoria que suposa incorporar diferencies dins el cos administratiu, tant a nivell 
retributiu com a nivell d’especialització professional. Això va totalment en contra del que la Secretaria 
General d’Hisenda va manifestar als sindicats: que les places de les categories d’administratiu i auxiliar 
administratiu continuarien sent ocupades per persones dels cossos generals i que no era necessària uns 
especialització per aquests cossos. Ara es crea, de facto, un nou cos especialitzat dins de l’ATC. Això 
hauria d’estar prou justificat i acordat amb els sindicats. Els problemes de mobilitat interadministrativa que 
aquest fet planteja tampoc s’han valorat ni pactat amb els representants dels treballadors. 
 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
 
Funció Pública ens comunica que el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda està elaborant 
una nova estratègia dels espais de treball als edificis administratius amb l’objectiu de millorar el catàleg 
d’espais del futur edifici dels serveis administratius de la Generalitat a la Zona Franca. I que és per això que 
la Direcció General de Patrimoni farà una enquesta online sobre espais de treball durant la primera setmana 
del mes de febrer al personal administratiu que treballa a Barcelona ciutat. 
 
Funció Pública ens informa que en el DOGC del passat 25 de gener de 2017 (Núm. 7294) es va publicar la 
Resolució GAH/53/2017, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre 
d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017. El resultat d’aquest sorteig ha 
estat la lletra V. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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