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MESA SECTORIAL 20.03.2017 
 
 
Tancament del centre penitenciari CP Homes Barcelona 
 
La Directora General agraeix a ambdues parts, sindicats i Departament de Justícia, l’esforç per tal d’arribar a 
un Acord en relació al mandat del Parlament de Catalunya pel tancament del CP Homes Barcelona. El 
representant de l’ICS informa que han arribat a un Acord en el seu àmbit per tal de reubicar al personal 
estatutari, el personal laboral i una única funcionària que es quedarà a Barcelona ciutat. 
 
La Subdirectora General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament de Justícia informa del 
motius que han portat al tancament del CPHB i explica els eixos sobre els quals s’ha basat la negociació. La 
principal premissa ha estat mantenir tots els llocs de treball i que tot el personal amb destinació definitiva al 
CP Homes Barcelona obtingui un altre lloc de les mateixes característiques en el nou centre de destinació. 
 
Per a qualsevol informació en relació amb l’Acord sobre les afectacions al personal derivades del tancament 
del Centre Penitenciari Homes de Barcelona us podeu adreçar al correu de l’Agrupació de Personal 
Penitenciari de CCOO (genepresons@ccoo.cat). 
 
 
Negociació del nou Acord de condicions de treball del personal del cos de bombers de la Generalitat 
 
A proposta de l’Administració es sol·licita el tràmit d’autorització de la Mesa Sectorial de Negociació per tal 
que el grup de treball de Bombers iniciï les negociacions d’un nou Acord de Bombers. 
 
Per a qualsevol qüestió relacionada amb l’esmentat Acord podeu contactar amb l’Agrupació de Bombers de 
CCOO (genebombers@ccoo.cat). 
 
 
Aprovació del Programa per posar en funcionament la seu corporativa de Tortosa de l’Administració 
de la Generalitat a Terres de l’Ebre 
 
La representant del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda informa de l’aplicació del “Pla de 
racionalització i optimització d’espais” de l’any 2013 l’objectiu del qual és posar en comú tots els serveis 
territorials, tal com s’ha fet a Girona amb l’edifici de Santa Caterina. Actualment n’hi ha dos edificis en 
construcció, un Tortosa i un altre a Manresa. 
 
De les aproximadament 200 persones que presten serveis a Tortosa, 35 continuaran treballant al Palau 
Abària i la resta seran destinats al nou edifici en construcció. Segons ens indiquen, el lliurament de l’obra 
està previst per al dia 15 d’abril de 2017 i el personal començarà a prestar serveis a l’esmentat edifici a 
partir del mes de juny de 2017. 
 
Des de CCOO hem demanat que s’informi a les Juntes de Personal afectades per aquests canvis i que ens 
informin per escrit amb el màxim detall possible de la previsió dels canvis d’adscripció. 
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Sistema d’incorporació del personal interí al Cos d’Agents Rurals 
 
CCOO demanem a l’Administració una millora de l’eficiència en la incorporació del personal interí al Cos 
d’Agents Rurals que permeti una ràpida incorporació del personal interí així com que aquest personal realitzi 
prèviament la formació bàsica. Igualment, CCOO instem a l’Administració per tal que aclareixi quines són les 
tasques del Cos d’Agents Rurals que poden ser desenvolupades pel personal interí i quines no. 
 
El responsable de l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO torna a preguntar sobre l’estat de tramitació de la 
declaració del Cos d’Agents Rurals com a servei públic essencial. 
 
 
Obligatorietat de realitzar concursos de trasllats dels llocs provisionals. Perjudici del personal en 
adscripció provisional per a la consolidació de grau. 
 
CCOO tornem a demanar a l’Administració que acceleri la convocatòria dels diferents concursos generals 
de provisió de llocs, així com dels concursos específics i la provisió dels llocs de lliure designació. Insistim 
en el perjudici dels/de les funcionaris/àries en adscripció provisional de forma involuntària que no poden 
concursar malgrat el DL 1/1997 estableix l’obligatorietat que com a mínim un cop l’any s’han de fer les 
corresponents convocatòries entre funcionaris/àries per tal de proveir els llocs vacants. 
 
L’Administració diu que l’únic que pot fer és impulsar les convocatòries de provisió de llocs per tal que les 
persones interessades puguin participar i obtenir destinació definitiva. 
 
 
Consideració com a accident de treball els accidents soferts durant la pausa de la jornada de treball. 
 
CCOO comentem que la Mútua Asepeyo no vol considerar com a accidents de treball els accidents soferts 
durant la pausa de la jornada de treball. 
 
L’Administració diu que aquest tema ja s’ha tractat a la Comissió Paritària de Salut Laboral i que hi ha 
alguna sentència com la del TSJ del País Basc que sí que considera els accidents durant la pausa de la 
jornada com a accident de treball però que la majoria de sentències tant dels Tribunals Superiors de Justícia 
com del Tribunal Suprem avalen el criteri d’Asepeyo en el sentit que no es dona el “nexe causal” per poder 
parlar d’accident de treball. 
 
La part social manifestem que no estem d’acord amb aquesta interpretació i Funció Pública diu que també 
és partidària que aquests accidents tinguin la consideració d’accidents de treball. L’Administració es 
compromet a lliurar-nos l’informe d’Asepeyo en relació amb el criteri d’accident durant la pausa d’esmorzar. 
 
 
Torn obert de paraules 
 
La Directora General de la Funció Pública ens informa que l’Administració vol endegar un Pla Pilot sobre 
l’avaluació de l’acompliment a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i que ens enviaran la 
documentació de què disposen per tal de tractar aquest tema a la propera Mesa Sectorial de Negociació 
amb la idea d’impulsar un grup de treball sobre l’avaluació de l’acompliment. 
 
Els sindicats manifestem que és complicat arribar a un sistema objectiu de l’avaluació de l’acompliment dels 
empleats públics i que abans d’obrir nous àmbits de negociació caldria recuperar els drets arrabassats en 
els darrers anys. 
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