
federació serveis a la ciutadania 

 
 
 

INFORMA 
  
24.04.2017   054/2017 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

MESA SECTORIAL 24.04.2017 
 
 
Enquesta sobre espais de treball 
 
Tal i com informàvem a l’apartat de torn obert de paraules de la nota 013/2017 de la Mesa 
Sectorial del 27.01.2017, la Direcció General de Patrimoni ha enviat per correu electrònic 
una enquesta sobre espais de treball a 8.662 treballadors/es dels diferents edificis 
departamentals de la ciutat de Barcelona. La representant de la DG Patrimoni ens informa 
que s’han rebut 5.794 respostes que s’han d’estudiar, per part d’una empresa externa, per 
elaborar un diagnòstic al mes de juny d’enguany. Alguns dels resultats més destacables 
han estat els següents: 

• La mitjana d’edat és molt elevada: 48 anys (70% dones i 30% homes). 
• El 72% dels/de les entrevistats/des no utilitzen dispositius mòbils a la seva feina. 
• La valoració global dels espais de treball és baixa: un 5,5 sobre 10. 
• Existeix poca diversitat d’espais que permetin treballar en diferents àmbits. 
• Com a mancances principals dels espais de treball tenim la temperatura, la manca 

de llum i la manca d’espais adequats per concentrar-se. 

CCOO tornem a preguntar quina és la finalitat d’aquesta enquesta i perquè s’ha contractat 
una empresa externa per desenvolupar-la. L’Administració respon que han estimat oportú 
elaborar un catàleg d’espais de treball perquè avui dia el treball als serveis públics ha 
evolucionat i que els espais actuals, existents des de fa anys, potser no son els adequats i 
que l’empresa contractada està especialitzada en aquest tipus de projectes.  
 
Restem a l’espera de les conclusions que ens presentaran al juny i estarem molt atents a 
allò que l’Administració vulgui fer amb aquests resultats. 
 
 
Oferta d’Ocupació Pública, Selecció i Provisió. 
 
CCOO sol·licitem una reunió immediata del Grup de Treball de Selecció per tractar la 
Oferta d’Ocupació Pública de 7.721 places amb què el Govern de la Generalitat, sense 
consultar absolutament amb cap agent social, va omplir-se la boca a diferents mitjans de 
comunicació i que reproduïm tot seguit. 
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Així mateix, demanem també que es tractin al Grup de Treball de Selecció altres temes 
tan importants com la calendarització dels diferents processos de selecció (promocions 
internes) i provisió (concursos de trasllats) previstos i com afectaran les diferents 
convocatòries de l’Oferta d’Ocupació Pública aprovada pel Govern.  
 
Finalment, demanem tractar també de manera immediata la consolidació i estabilització 
del treball temporal a l’Administració de la Generalitat. Funció Pública respon que es 
tractarà en el Grup de Treball de la Mesa General que també es convocarà de manera 
imminent. Per acabar, Funció Pública confirma que el procés de promoció interna del 
Cos Administratiu que està previst convocar l’octubre de 2017, és independent a la 
Oferta d’Ocupació Pública del Cos d’Administratius. 
 
 
Afectació de les condicions de treball per als empleats públics de les darreres 
instruccions de Funció Pública 
 
Els sindicats denunciem que s’hagin publicat, sense ser ni tan sols informades prèviament 
a la Mesa Sectorial, les Instruccions de Funció Pública següents: 
• Instrucció 1/2017, per la qual s’estableixen els criteris de recuperació dels dies festius 

considerats recuperables en el calendari oficial de festes laborals. 
• Instrucció 2/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en 

el servei actiu al personal funcionari i interí de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
• Instrucció 3/2017, sobre flexibilitat horària del personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat com a conseqüència d’episodis ambientals de contaminació o d’altres situacions 
d’emergència derivades de plans de protecció civil 

Funció Pública respon que aquests temes ja s’havien tractat en diferents àmbits i els 
sindicats denunciem que sempre s’apliqui la política de fets consumats en relació amb la 
negociació de les condicions laborals de les treballadores i treballadors públics catalans. 
 
 
Proposta de bases de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de 
l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de 
Catalunya (A1), psicologia. 
 
La representant del Departament de Justícia informa que atès que no s’ha arribat a cap 
acord en les reunions del grup de treball de l’àmbit penitenciari, de manera imminent es 
publicaran les bases d’aquesta convocatòria on tant l’entrevista com el curs tindran un 
caràcter eliminatori. CCOO denunciem que això trenca amb el principi de bona fe en les 
negociacions: l’Administració no admet cap de les propostes sindicals al grup de treball i 
després, de manera unilateral, aprova i tira endavant els processos seguint únicament els 
seus criteris.... LAMENTABLE!!! 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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