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MESA SECTORIAL 19.02.2018 
 
Us resumim, tot seguit, els temes més destacables tractats a la reunió de la Mesa Sectorial d’ahir. 
 
Revisió de l'horari especial del personal d'Administració a les Comissaries de MMEE 
 
Aquesta és una reivindicació històrica, els sindicats no trobem justificat que els treballadors i treballadores 
de Comissaries de Mossos d’Esquadra hagin de tenir un horari especial que els obligui a treballar 
obligatòriament una tarda rotatòria. A l'avaluació de riscos psicosocials del col·lectiu, a l'apartat de 
comentaris, un dels indicadors que va sortir va ser aquest que, a més, és contradictori amb la conciliació de 
la vida familiar. Es proposa que disposin d’un horari normal i recordem a l'Administració que el Decret de 
Jornada i Horaris obre la porta a la flexibilització en els horaris laborals.  
 
CCOO sol·licitem que s’estudiïn les càrregues de treball per determinar quines són les places que podrien 
tenir assignat un horari normal i quines haurien de tenir horari especial. Es posa de manifest que, en certes 
Comissaries, el personal  administratiu de suport està fent tasques més enllà del que els correspon. Funció 
Pública proposa negociar aquestes qüestions directament amb el Departament d’Interior. Us anirem 
informant puntualment de l’evolució d’aquesta negociació. 
 
 
Borsa de treball del personal d’administració i tècnic 
 
CCOO demanem que es reuneixi de nou el grup de treball, atès que l’accés a la funció pública s’ha de 
fonamentar en criteris objectius i transparents. A més,  de la posada en funcionament de la borsa de treball 
del personal d'administració i tècnic en depenen d’altres, com la borsa del PAS d'Ensenyament. S'acorda la 
reactivació del grup de treball que es reunirà el proper dimecres 28 de febrer d’enguany. 
 
 
Retallada dels drets de prestació social al Departament d’Interior (tancament del servei de menjador) 
 
CCOO exposem que l'empresa de vending i catering SERUNION, que ha vingut oferint aquest servei a la 
seu central del Departament d'Interior, ha manifestat que, atesa la falta de rendibilitat, no oferirà més el 
servei de cafeteria i menjador. Malgrat les 400 signatures de treballadors i treballadores que demanen 
aquest servei de menjador, el Departament no vol treure cap més licitació; el concurs de vending sí que està 
adjudicat, però no així el de menjador.  
 
La part social vam fer un escrit a la Direcció de Serveis demanant explicacions però no hem obtingut 
resposta. Exigim el restabliment del servei i denunciem que el Departament es preocupi més de la 
rendibilitat que del seu personal. No obstant això, el Departament conclou dient que no farà cap més licitació 
malgrat les demandes dels treballadors i treballadores. Continuarem lluitant pel restabliment d’aquest servei. 
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