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MESA SECTORIAL 18.09.2017 
 
 
COMPENSACIÓ DIES 24 I 31 DE DESEMBRE 
 
L’Administració ens comunica que, de manera immediata, s’inclouran a la borsa 
d’hores d’AP d’ATRI les 14 h corresponent als dies 24 i 31 de desembre 
d’enguany al ser diumenge ambdós dies. De igual manera que s’ha fet en 
anteriors ocasions, podran ser gaudides fins el 15 de gener de 2018 i, de manera 
extraordinària, fins el 31 de gener de 2018. 
 
 
SOBRECÀRREGA DE FEINA I REALITZACIÓ REITERADA DE TASQUES DE 
SUPERIOR CATEGORIA DEL PERSONAL DEL COS AUXILIAR I DEL COS 
ADMINISTRATIU DE LES OFICINES DE TREBALL (OT) DE LA GENERALITAT. 
 
CCOO denunciem que les tasques desenvolupades pel personal auxiliar de les 
oficines de treball són les mateixes que les del personal administratiu (per 
exemple, s’ha contractat personal administratiu per desenvolupar el programa de la 
Renda Garantida de Ciutadania que fa tasques similars a les del personal auxiliar 
de les oficines). A més, les tasques desenvolupades pel personal de diferents 
Cossos no són en absolut homogènies a totes les OT ni estan en relació amb el 
model d’oficina que té l’Administració, sinó que estan supeditades a la forma de 
treballar del/de la director/a corresponent i del número d’efectius que en depenen. 
 
També CCOO denunciem els greuges comparatius existents entre el personal que 
atén el públic, ja que els funcionaris de carrera i interins adscrits a places de la RLT 
a les OT cobren el complement d’atenció al públic, i el personal interí adscrit a 
programes no. Altres aspectes que CCOO posem a sobre de la taula són: la 
paralització de la borsa de treball per poder fer substitucions (hi ha oficines on 
actualment més de la meitat del seu personal està de baixa i no s’han cobert els 
seus llocs de treball), la manca de formació per al personal de les OT (per 
exemple, pel que respecta a la Renda Garantida de Ciutadania), la encara no 
finalització de l’avaluació de riscos psicosocials o el dret real a la carrera 
professional o la manca de l’adient programari informàtic de les OT (està obsolet). 
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El responsable de personal del Departament, present a la Mesa, reconeix que és 
molt difícil diferenciar on comença la feina de l’administratiu i acaba la de l’auxiliar, 
però que el SOC està fent un esforç per poder delimitar-les encara que això 
implicarà una futura redistribució d’efectius en funció de les necessitats existents a 
cada oficina. I que els/les administratius/ives nomenats pel programa de Renda 
Garantida de Ciutadania cobren menys que els auxiliars de les OT per la qual cosa 
a aquests auxiliars no els interessava assolir interinatges en aquestes condicions. 
Que des del SOC els interessa reestructurar bé les oficines i acabar amb aquests 
greuges. 
 
Pel que fa a les càrregues de treball, el SOC ha tingut altres prioritats abans de 
nodrir la borsa de treball atès que, fins fa poc, no es podien fer substitucions a 
causa de l’Acord de Govern de contenció de plantilles i de la falta de crèdit. Però 
que ja existeix el compromís d’omplir la borsa per poder fer substitucions. 
 
 
PERMÍS DE 4 H PER AL PERSONAL QUE TREBALLI EL PROPER DIUMENGE 
1 D’OCTUBRE PER TAL DE PODER EXERCIR EL SEU DRET DE VOT 
 
L’Administració ens comunica que la casuística d’aquest procés es tractarà en la 
propera Mesa General convocada el dijous 21 de setembre. 
 
No obstant, recorda que hi ha la Circular 5/2006, de participació del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que 
contempla que el personal que treballi aquell dia pugui disposar d’un permís de fins 
a 4 hores que es podrà justificar amb una declaració responsable del/la votant. 
 
 
SERVEI D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 
Es denuncia l’externalització d’alguns recursos directament relacionats amb el 
Servei d’Atenció a la Víctima com ara l’acompanyament de la víctima a judici. La 
responsable del Departament argumenta que aquests recursos no formen part de 
les funcions públiques d’administració assignades a l’esmentat servei i que la 
prioritat del Departament és millorar les dotacions d’aquestes oficines. 
Els sindicats argumentem que quan es consideri necessària aquesta funció 
d’acompanyament, hauria de ser desenvolupada per l’empleat/da públic/a 
coneixedor/a de l’expedient en qüestió, i ens oposem totalment a qualsevol 
privatització encoberta de serveis públics. 
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PROPOSTA D'ASSIGNACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC MÉS ALT A LES 
PLACES DE LA RLT QUE PODEN SER OCUPADES PER PERSONAL 
FUNCIONARI DE DOS GRUPS/SUBGRUPS DIFERENTS 
 
CCOO demanem que en aquestes places sigui assignat sempre el complement 
específic més alt dels dos grups/subgrups d'accés per evitar greuges comparatius 
atès que les mateixes tasques han de tenir assignats els mateixos complements 
específics. 
 
L’Administració exposa que recull la petició però que les propostes d’assignació 
d’un complement o un altre les fa el departament corresponent i que els dos 
complements són vàlids, per la qual cosa no es pot adoptar l’acord que sempre el 
complement específic assignat sigui el més alt. No obstant això, entén que són 
casos residuals que es poden tractar de manera específica cadascun d’ells. 
 
VOLUNTARIETAT DELS/LES FUNCIONARIS/ÀRIES A L’HORA DE GAUDIR DE 
LES HORES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE I/O DE LES 
COMPENSACIONS DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES. 
 
CCOO tornem a denunciar la problemàtica existent amb la conciliació quan la 
recuperació de les hores de flexibilitat horària recuperable, les obliguen a fer sense 
tenir en compte la voluntat del/a funcionari/ària. 
 
L’Administració considera que si aquestes hores estan supeditades a les 
necessitats del servei, el/la cap de la unitat corresponent pot determinar quan s’han 
de recuperar aquestes hores per part del personal al seu càrrec. 
 
CCOO entenem que aquesta actuació vulnera clarament la normativa atès que 
l’Administració fa servir aquestes hores per estalviar-se assignar hores 
extraordinàries i que aquest ús perjudica greument la flexibilitat horària que cada 
funcionari/ària efectua per poder conciliar adequadament la seva vida laboral i 
personal. Fins i tot s’estan donant casos d’obligar el/la treballador/a a fer 
recuperacions horàries quan encara no ha gaudit del permís. És per això que quan 
es produeixi aquest abús normatiu recomanarem i ajudarem al personal afectat a 
denunciar-ho davant altres instàncies. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

