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  MESA SECTORIAL 17.07.2017 
 
 
COMPENSACIÓ DIES 24 I 31 DE DESEMBRE 
 
Aquest any els dies 24 i 31 de desembre cauen en diumenge, i tal com 
estableixen el III Acord general sobre condicions de treball i el Decret 
295/2006, si coincideixen en dissabte, diumenge o festiu, la Mesa Sectorial 
de Negociació determinarà el sistema de compensació. CCOO ja vam 
demanar a principis d’any que s’incrementessin les hores d’assumptes 
personals però l’Administració no vol aplicar-les ara sinó a partir de 
setembre, després de la reunió de la Mesa Sectorial del proper 18.09.2017. 
  
 
PERSONAL FUNCIONARI ADSCRIT A EMPRESES PÚBLIQUES 
 
Els sindicats denunciem la situació laboral de les funcionàries i funcionaris de 
la Generalitat adscrits al servei d’Empreses Públiques i Consorcis. És 
personal que ha volgut mantenir la seva condició de funcionari/ària i que veu 
com la seva situació laboral i administrativa difereix notablement de la de la 
resta de funcionaris/àries de l’Administració Institucional de la Generalitat 
atès que molts d’aquests llocs de treball no es reflecteixen a les Relacions de 
Llocs de Treball i també hi ha discrepàncies sobre la seva representació als 
diferents Comitès de Seguretat i Salut. 
 
L’Administració respon que els drets d’aquests/es funcionaris/àries són els 
mateixos que els de la resta de personal funcionari de l’Administració 
Institucional de la Generalitat (adscrit als diferents Departaments) i que la 
seva representació recau en les diferents Juntes de Personal i en la Paritària 
de Riscos Laborals.  
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CONDICIONS LABORALS BOMBERS/ES VOLUNTARIS/ÀRIES 
 
Els sindicats denunciem que existeix una relació laboral encoberta i un frau 
de llei amb els bombers voluntaris atès que la seva activitat no es pot 
considerar altruista si existeixen compensacions econòmiques a càrrec dels 
pressupostos públics. A més, no existeix cap tipus de control administratiu 
sobre les seves titulacions i experiència (per exemple, per a conduir vehicles 
pesants). Demanem que si existeixen necessitats de personal en aquest 
àmbit, es facin ofertes d’ocupació pública d’acord amb la legalitat vigent i 
s’incrementin els llocs de treball de bombers/es funcionaris/àries. 
 
 
TORN OBERT 
 
CCOO sol·licitarem la celebració d’una Mesa Sectorial Extraordinària per 
tractar sobre la implementació de la renda garantida de ciutadania que 
s’implantarà el proper 15 de setembre atès que hi ha molts dubtes per 
resoldre: personal que la gestionarà, atenció a la ciutadania, dependències 
administratives encarregades...  
 
Es demana la possibilitat que els permisos per mort d’un familiar puguin ser 
justificats mitjançant una declaració responsable. Funció Pública respon que 
abans de donar una contestació ho consultarà amb l’assessoria jurídica. 
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