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REUNIÓ DE LA JUNTA DE PERSONAL AMB LA 
DIRECCIÓ DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 
 
Dimarts passat, dia 16 de maig, va tenir lloc la reunió dels membres de la Junta de Personal del 
Servei Català de Trànsit amb la Direcció, a l’edifici de Santa Caterina, seu de l’Administració de la 
Generalitat a Girona. 

Aquesta és la segona reunió entre delegats de personal i Direcció del Servei Català de Trànsit 
que, a petició sindical, es desenvolupa en un servei territorial, fet que valorem molt positivament 
CCOO perquè permet una aproximació personal dels agents socials i dels càrrecs i caps als 
treballadors i a les treballadores que presten els seus serveis fora de la localitat de Barcelona. 

Quan als temes que es van abordar a la reunió, destaquem els següents:  

 

1. Augment de nivell del personal subaltern amb lloc de treball a Barcelona, de nivell 10 a 
12. 
Som coneixedors que, com a integrants de la Junta de Personal, només tenim competències 
eminentment informatives, el que no ens impedeix d’efectuar les propostes oportunes a la Direcció 
per tal que aquesta les elevi a les instàncies corresponents.  

Aquesta proposta, en particular, va lligada a una reivindicació que CCOO vam recollir en el nostre 
programa d’eleccions sindicals de personal funcionari del 2015, en què demanàvem un salari 
digne per als funcionaris públics, en cap cas inferior als 1.200 euros, excloent els triennis. 
Amb la requalificació de nivells de 10 a 12, els funcionaris subalterns passarien a cobrar de 
1.182,41 a 1.231,16 euros mensuals (sense considerar l’antiguitat). 

Malgrat les dues propostes de requalificació que ha presentat l’SCT a la Funció Pública, 
aquesta les ha desestimades, mentre, paral·lelament, i a tall d’exemple, apujava els nivells dels 
subalterns del Departament de Governació (tot queda en casa).  

CCOO volem recordar que, des de l’aprovació de l’EBEP, la Funció Pública ha intentat 
extingir la categoria de personal subaltern, sense preveure alhora la creació de les 
agrupacions professionals que l’han de substituir, i obviant que el nou sistema de grups i subgrups 
professionals parteix de la implantació generalitzada dels nous títols universitaris, cosa que 
requereix, en primer lloc, l’establiment de les equivalències d’aquests amb els antics, per tal de 
definir com queden els subgrups A1 i A2, de manera definitiva. 

Així mateix, s’ha dificultat la millora en la carrera professional horitzontal del personal subaltern, 
quan Funció Pública ha rebutjat propostes com la creació d’un lloc de treball de cap de subaltern 
(no es preveu tampoc concurs de trasllat). 
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2. Implementació de hardware i software als centres de treball de l’SCT. 
L’Administració ens informa, a petició de la Junta, que a l’octubre de 2016 el Departament 
d’Interior va demanar un canvi de tots els ordinadors i dels equips informàtics, que al Servei 
Català de Trànsit tindrà lloc, amb quasi total seguretat, el proper mes de juny. 

Atenent també al requeriment de la Junta, l’Administració està conforme a prioritzar la 
instal·lació dels ordinadors i equips destinats a prestar l’atenció al públic.  

L’entitat encarregada d’executar aquesta actuació és el CTTI, el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, una empresa pública adscrita actualment al Departament de la 
Presidència, i que té canalitza les demandes tecnològiques de tots els Departaments. Tenint en 
compte que és política del CTTI la substitució de tot el hardware per un de nou, l’Administració ja 
ha instat que es mantinguin les pantalles que tenim, de mides superiors a les que instal.la 
el CTTI.  
CCOO entenem que la contractació centralitzada del subministrament de material informàtic a 
través del CTTI dificulta en un Departament com el d’Interior, d’unes dimensions tan considerables 
a nivell de personal, centres de treball i disseminació geogràfica, l’adaptació a les últimes 
tecnologies, considerant que aquesta renovació es fa esglaonadament (la DGP ha estat la primera 
direcció general que s’ha beneficiat del canvi, esdevingut entre 2015-2016, perquè el seu 
hardware era el més obsolet). Aquest desfasament és més patent al software: el sistema operatiu 
que s’implementarà és el Windows 7, quan l’objectiu de Microsoft és operar sota un únic 
Windows, la versió 10 (afortunadament això encara no serà possible, pels greus problemes de 
funcionament detectats), i, probablement, el navegador que s’instal·larà en substitució de 
l’Explorer serà el Chrome, que tampoc és precisament la millor de les opcions que ofereix el 
mercat avui en dia.  

CCOO valorem negativament aquesta disfunció causada per la centralització en la contractació 
dels equips informàtics, una política errònia més de la Generalitat, que, en comptes d’agilitzar la 
renovació de la tecnologia sembla que posi pals a les rodes. 

Quant a altres màquines que utilitzem també en el nostre dia a dia, la Junta ha demanat uns 
escàners per digitalitzar els documents que integren els expedients sancionadors més 
funcionals i moderns, per no haver d’introduir el paper full per full, a mà. CCOO insistim que a 
les oficines disposem de màquines multifuncionals que també escanegen i que caldria configurar 
de manera que s’integrin en el sistema de digitalització i bolcat al PSN. 

Finalment, la fotocopiadora de la 2a planta, d’Ingressos, serà segurament substituïda per una 
altra de nova, en una demostració més de l’avenç tecnològic de la Generalitat, que permet el 
manteniment de màquines de les quals l’empresa fabricant no té tòners ja en estoc. 

 
3. Programari del Servei Català de Trànsit. 
Quant a l’ús del Gestiona per a proves esportives, el problema és que és un programa massa 
rígid i admet poques modificacions. Transitòriament, la solució és comunicar als caps de Seguretat 
Viària que es facin plantilles noves i ajustades, en el seu contingut, a la legalitat vigent. 

El mòdul de caixa del PSN incorpora un seguit de taxes que es troben duplicades, triplicades, 
etc. L’Administració ha demanat que s’actualitzi i que les taxes que restin al mòdul siguin 
homogènies per a tots els serveis territorials.  

També s’ha contemplat la possibilitat de modificar el sistema de pagament a TPV, amb connexió 
de xarxa, o potenciar l’acció de l’Oficina de Tràmits Virtuals. 
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4. Informació estadística sobre la plantilla de personal de l’SCT. 
L’1 de gener de 2016, el Servei Català de Trànsit tenia una plantilla de 248 funcionaris/àries, que 
va baixar a 242 l’1 de gener de 2017. En aquest mes de maig de 2017, som un total de 244 
funcionaris/àries. 
Hi ha una previsió de cobrir 3 places durant aquest any. L’Administració ens informa que 
determinades places vacants han de quedar bloquejades perquè, amb les retribucions 
corresponents, s’abonen els salaris dels substituts i dels reforços. Així ha passat a Premsa i al 
CIVICAT.  

Malgrat que demanem que se’ns informi prèviament de les propostes de modificació de llocs de 
treball de personal funcionari de l’SCT, l’Administració ens remet al protocol vigent, el que Funció 
Pública va pactar amb les organitzacions sindicals, que consisteix a “negociar” els informes de 
requalificació de llocs que presenten els diversos Departaments a la Funció Pública, en el si d’un 
grup de treball específic per a aquest propòsit, integrat per representants de FP i dels sindicats. 

En encàrrec de funcions, actualment hi ha ocupats 12 llocs de treball, 3 dels quals estan 
reservats a funcionaris, i que estan proveïts de forma provisional des de 2014, 2016 i 2017, 
respectivament, i 9 no reservats, ocupats des de 2016. En comissió de serveis, hi ha 27 llocs 
base i 15 llocs singulars, 3 reservats i 12 que no ho estan. Al segon semestre de 2017 es preveu 
començar els processos per a la provisió de les places ocupades temporalment des de 2016. 

Pel que fa al percentatge d’interinitat, hi ha 77 interins/es sobre una plantilla total de 
funcionaris/àries de 244. Això suposa un índex d’interinitat a l’SCT del 31,5 %. Els reforços són 
actualment 6, que es concentren a l’Assessoria Jurídica, i que han estat nomenats per un període 
de 6 mesos, a l’empara de l’article 10 de l’EBEP. 

 
5. Afectacions per al personal del Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat de l’SCT per 
la formalització del Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i el Servei Català de 
Trànsit per a la recaptació en període executiu de les sancions de multa imposades pel 
Servei Català de Trànsit en l'àmbit de les seves competències. 
Com sabeu, el 2 de febrer de 2017 es va signar el Conveni ATC-SCT per a la gestió per part 
del primer organisme de les sancions en via executiva. Així, se n’ha fet difusió mitjançant un 
correu electrònic en què la Subdirecció d’Administració i Serveis explicava l’assumpció de 
competències per part de l’ATC, en comptes de l’AEAT, i adjuntava els nous models de provisió 
de constrenyiment amb què es notificaran els procediments en via executiva. 

El Conveni estableix que a partir de l’1 de setembre d’enguany, com a més tard, l’SCT es 
limitarà a remetre a l'ATC, un cop finalitzat el període voluntari de pagament, els deutes no 
cobrats per les sancions de multes per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària. La potestat de resolució correspondrà, aleshores, a l’ATC, 
si bé la proposta de resolució la continuarà elaborant el Servei Català de Trànsit, per la qual 
cosa difícilment l’ATC resoldrà apartant-se del sentit indicat per la mateixa. 

Pel que respecta a la resolució de recursos de reposició que ja està gestionant l’SCT i que no 
podrà finalitzar abans de l’1 de setembre, per tal de no produir un conflicte de competències, 
almenys des d’un punt de vista normatiu, caldrà, amb la derogació del Decret 190/2001, de 10 de 
juliol, pel qual es regula el procediment de recaptació per via de constrenyiment de les sancions 
imposades pel Servei Català de Trànsit, establir una Disposició transitòria en el Conveni que 
permeti el manteniment, amb caràcter provisional, de l’habilitació de tresoreria que confereix a la 
sub-directora d’administració i serveis per signar les resolucions corresponents. 
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L’Administració anuncia que s’han produït reunions amb l’ATC amb caràcter periòdic, i una de les 
qüestions més preocupants, la informació que puguin demanar les persones interessades a 
l’SCT, s’ha resolt amb el compromís de l’Agència d’enviar al Servei les digitalitzacions de la 
notificació de la provisió de constrenyiment, dels recursos i de les resolucions estimatòries 
(quant a les desestimatòries encara no s’ha arribat a un acord). Malgrat aquests serrells, la 
proposta de resolució la tindrem sempre al PSN i es podrà consultar. Com a contrapartida, l’ATC 
ha proposat que es puguin cobrar les multes també a les oficines del serveis territorials, quan les 
persones interessades presentin la notificació de la provisió de constrenyiment. A més d’aquestes 
qüestions sobre procediment, informació i pagament de les sancions en via executiva, la Junta 
s’ha interessat per la possibilitat que l’assumpció de competències per l’ATC suposi una minva de 
personal que gestiona recursos en via executiva. L’Administració ens aporta la tranquil·litat que és 
gairebé impossible que això passi, primer, perquè mantindrem les funcions relatives a l’emissió de 
la proposta de resolució dels recursos, i en segon lloc, perquè és més rendible mantenir aquesta 
situació que integrar part del personal en la seva plantilla.  

6 . Informació sobre les restriccions del trànsit a causa d’episodis de contaminació 
ambiental a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Possibles sancions i divulgació. 
Arran, entre altres aspectes, de les notícies aparegudes als mitjans de comunicació, així com de 
l’emissió per la DGT d’etiquetes per a vehicles ecològics, i fins i tot, de la Instrucció 3/2017, de 
Funció Pública, sobre flexibilitat horària del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, 
com a conseqüència d'episodis ambientals de contaminació o altres emergències derivades de 
plans de protecció civil, la Junta hem inquirit a l’Administració que ens informi de les possibles 
repercussions per al personal de l’SCT. La directora comunica que totes les actuacions resultants 
provenen de la Cimera de qualitat de l’aire, en què han participat la Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Autoritat Metropolitana del Transport, i que la principal afectació del programa 
mediambiental recaurà en Gestió del Trànsit. 
Recorda, també, que a la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària no està 
tipificat com a sanció el fet de circular, durant un episodi de restricció per causa de la contaminació 
ambiental, amb un vehicle que no compleix amb les condicions tècniques adequades, malgrat que 
la DGT està elaborant una revisió per tal d’incorporar a la normativa vigent una prohibició 
que comporti, en vulnerar-la, la corresponent infracció. Sobre si la infracció serà de trànsit o 
no, i per tant, si l’SCT assumirà o no la competència de sancionar, encara no hi ha res 
confirmat, però sembla ser que existeix un elevat índex de probabilitats que sigui així. 

La Junta també ha insistit que la informació a la ciutadania sigui la més acurada possible, 
tant dels dies en què es produeixen aquests episodis de contaminació, com de les possibles 
conseqüències de circular infringint les prohibicions que s’estableixin a la Llei, com de fer les 
campanyes informatives necessàries perquè els/les usuaris/usuàries de les vies tinguin clar en tot 
moment les qüestions precedents, en ares de facilitar també la tasca del personal de l’SCT.  

La directora ens avança que el mes de desembre de 2017, coincidint amb l’inici de l’hivern, 
tindran lloc les primeres restriccions de trànsit per puntes de contaminació. 

 

7. Formació del personal. 
La cap de Servei de Recursos Humans ens distribueix als delegats de personal un dossier amb 
els indicadors de formació corresponents a l’any 2016.  

Com a dada fonamental, la cap d’RRHH vol remarcar que els caps de servei no han denegat cap 
sol·licitud de formació; no obstant això, les denegacions són inevitables per l’allau de demandes 
per fer determinats cursos, fet que comporta l’exclusió de molts/es candidats/es.  
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CCOO extraiem les següents conclusions a partir de l’informe esmentat: 
• Per a una plantilla total, sumant el personal laboral, de 291 treballadors/es l’any 2016, cada 

treballador/a ha fet una mitjana de 10,75 hores de formació anuals, molt per sota de les 40 
hores de formació a què es té dret. 

• La mitjana de cursos per persona és de poc més d’1. 
• S’han concedit el 64,36% de les peticions de cursos. 
• El 83% dels cursos realitzats van ser presencials; per tant, els virtuals han quedat relegats a 

un segon pla.  
• Només el 51% de la plantilla va rebre formació durant l’any 2016, amb una mitjana de 2 

cursos per persona i 21 hores de formació. 
• Hi ha una clara divisió quant al percentatge de persones que van fer formació a l’SCT el 2016, 

per unitats, destacant els alts percentatges dels serveis territorials (menys el de Girona) i de la 
Subdirecció General de Serveis; els percentatges més baixos es troben a Gestió del Trànsit i a 
Suport i Comunicació.  
 

CCOO fem autocrítica sobre la política de formació, en el cas del personal de l’SCT, competència 
del Departament d’Interior, en col·laboració amb els sindicats, si bé no ajuda el fet que bona part 
de les sol·licituds de cursos que proposem es deneguen sistemàticament per “manca de 
pressupost”. Cal fomentar l’especialització, garantir formació per a tothom en matèries bàsiques 
com les modificacions al procediment administratiu operades per les Lleis 39 i 40 de 2015, en el 
marc de l’Administració digital (signatura electrònica, certificats digitals, EACAT...). Així, per 
exemple, considerem necessari potenciar determinades àrees de formació contínua com les 
TIC, considerades un dels pilars formatius al DIGCOMP, el Marc per al desenvolupament i la 
comprensió de les competències digitals a Europa, conscienciant els/les treballadors/es de la seva 
importància, no només com a eina essencial per al desenvolupament de les tasques, sinó també 
en la possibilitat que les acreditacions ACTIC es valorin com a mèrits o s’estableixin com a 
requisits de participació en processos de provisió o selecció de personal, d’acord amb la 
D.A. 4a del Decret 89/2009, de 9 de juny, d’acreditació de les competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació.  

D’altra banda, s’insisteix que seria positiu que els serveis territorials reunissin el seu personal amb 
certa regularitat per aclarir dubtes sobre documents, explicar últimes novetats legislatives, etc. La 
cap de personal ens confirma que aquesta manera de procedir és habitual en el servei territorial 
de Barcelona, desconeixent si també s’extrapola als altres territorials. 

Quant a la partida pressupostària destinada a la formació del personal de l’SCT, en els 
darrers anys dotada de 25000 €, s’ha destinat al pagament d’alguns màsters i no s’ha gastat 
en la seva totalitat (habitualment, la despesa executada no ha superat els 12000 – 15000 €). 

8. Possibilitat de demanar un augment dels nivells dels llocs de personal auxiliar 
administratiu i personal administratiu, així com de llocs de responsables, de l’SCT.  
L’Administració considera, de partida, que aquesta proposta és irrealitzable, atès que la 
Funció Pública, com ja s’ha explicat a l’apartat 1, no contempla pujades de nivell 
generalitzades, sinó requalificacions de llocs de treball en atenció a informes que constaten més 
especialització, càrrega de treball, personal adscrit, responsabilitat i altres factors que incideixen 
en el complement específic dels funcionaris. A més, la cap de Servei de Recursos Humans ens 
informa que si l’SCT convoca alguna plaça que té complement d’atenció al públic, s’ha de 
certificar que el 75% de la jornada és atenció al públic, mentre que la sub-directora recorda 
que justificar una pujada retributiva amb el fet que es fan tasques no pròpies del grup sinó del grup 
superior, pot comportar que Funció Publica doni de baixa el lloc i creï un adequat a les funcions 
exercides. 
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Aquesta dificultat que les negociacions arribin a bon port s’incrementa encara més si observem, 
per exemple, i seguint les estadístiques indicades a l'Annex d'aquesta Nota, que el nivell dels 
auxiliars a gairebé tots els Departaments de la Generalitat, majoritàriament, és el 12, amb les 
excepcions de Justícia i Interior. En aquest últim cas (sense compatibilitzar el personal auxiliar 
administratiu de l’SCT) predomina el nivell 14, amb gairebé un 80% de places d’auxiliars amb 
aquest nivell, i només un 18% del nivell 12 i un 2% del 16.  

La sub-directora indica als sindicats que presentin una petició formal argumentada en relació a la 
pujada de nivells i l’SCT elevarà la petició a Funció Publica, per la qual cosa es demanarà opinió 
als treballadors. 

 

9. Tramitació i informació de les sancions imposades als titulars de vehicles amb matrícula 
estrangera. 
CCOO ens oposem a què la tramitació d’aquestes sancions s’hagi externalitzat en favor 
d‘una empresa privada, Nivi Gestiones, SL. Més quan a finals de l’any passat es va prorrogar el 
contracte de serveis per un període que comprèn fins al 31 de desembre de 2018. 

Mentre l’Administració creu que és un tema d’enviament de les notificacions, exclusivament, i que 
és equiparable al contracte que té a l’àmbit nacional per notificar les sancions de trànsit, CCOO 
recordem la voluntat de l’anterior director de l’SCT, ja manifestada a l’Ara digital l’any 2013, de 
recuperació del servei a l’àmbit públic en un futur. 

Creiem que fins i tot es contradiu amb la Llei de trànsit i la normativa comunitària, que exigeixen 
recollir les dades sobre els vehicles als punts nacionals de contacte entre els Estats Membres de 
la UE, que en el cas d’Espanya, és la DGT. Aquest sistema, anomenat Eucaris, permet la 
comunicació immediata de les dades d’un vehicle, i ha començat a funcionar el febrer de 
2017. Prèviament, sembla que Nivi Gestiones obtenia aquesta dades d’una xarxa diplomàtica, 
cosa que genera dubtes quan a la legalitat en l’obtenció de dades que són de caràcter personal i 
objecte de tractament automatitzat. 

D’altra banda, el contracte amb Nivi Gestiones comporta que, si aquesta cobra una sanció, 
s’enduu un percentatge del 32% sobre l’import de la multa; el Servei Català de Trànsit pagarà a 
l’empresa, no obstant això, un màxim d’uns 800.000 euros, distribuïts entre els exercicis 2017 i 
2018. 

Però potser l’element més rellevant no són les notificacions ni la tramitació dels procediments 
sancionadors resultants de la incoació d’expedients per infraccions comeses amb vehicles de 
matrícula estrangera, sinó l’atenció telefònica als presumptes infractors i la traducció de tots 
els documents de l’expedient que se’ls ha d’enviar. Aquest aspecte és el que va impedir (i ho 
continua impedint, de facto) l’assumpció d’aquestes competències per l’SCT. En cap cas 
l’Administració s’ha plantejat disposar d’un quadre lingüístic i de traductors per dur a terme 
aquestes funcions, malgrat tenir a la plantilla treballadors/es que dominen idiomes, i que haurien 
pogut promocionar dins del mateix organisme.  

CCOO, en la defensa de l’ocupació pública, sempre exigirem que els llocs oferts s’ocupin per 
funcionaris/àries, que és la regla general, si no es pot, per laborals, i si tampoc, havent estudiat 
totes les solucions possibles, s’hauria de recórrer com a últim remei, a la contractació pública. 
S’ha demostrat que la gestió externa, en moltes ocasions, no és la més racional i eficient. 
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CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

DEPARTAMENT NIVELL NÚM. AUXILIARS PERCENTATGE 

PRESIDÈNCIA 
12 42 59% 
14 13 18,5% 
16 16 22,5% 
 71 100% 

VICEPRESIDÈNCIA, ECONOMIA I HISENDA 

10 5 4,25% 
12 82 70,00% 
14 29 24,75% 
16 1 0,5% 
 117 100% 

AFERS EXTERNS 
12 3 60,00% 
14 1 20,00% 
16 1 20,00% 
 5 100% 

GOVERNACIÓ 
12 26 51,00% 
14 19 37,25% 
16 6 11,75% 
 51 100% 

ENSENYAMENT 
12 346 11,00% 
14 2786 88,89% 
16 2 0,005% 
 3134 100% 

JUSTÍCIA 

12 163 52,75% 
13 113 36,55% 
14 33 10,68% 
16 1 0,32% 
 309 100% 

TREBALL 

12 408 54,55% 
14 323 43,20% 
16 16 2,15% 
18 1 0,15% 

 

 

 748 100% 

EMPRESA I CONEIXEMENT 

10 1 0,60% 
12 108 64,30% 
14 53 31,50% 
16 6 3,60% 
 168 100% 

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 

10 2 0,625% 
12 267 83,20% 
14 50 15,60% 
16 2 0,625% 
 321 100% 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
12 211 72,50% 
14 36 12,375% 
16 4 1,375% 
 291 100% 

CULTURA 
12 43 62,30% 
14 19 27,55% 
16 7 10,15% 
 69 100% 

SALUT 

12 195 73,00% 
14 61 22,85% 
16 10 3,75% 
18 1 0,37% 
 267 100% 
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