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MESA SECTORIAL 19.03.2018 
 
 
NEGOCIACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL DEL PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC 
PER L'ESTABLIMENT D'UN DIA DE PERMÍS ADDICIONAL PER LA COINCIDÈNCIA EN 
DISSABTE D'UN FESTIU NACIONAL NO RECUPERABLE I NO SUBSTITUÏBLE DURANT 
L'ANY 2018. 
 
Atès que aquest any 2018 dos dels 13 festius laborals cauen en dissabte i que de les 13 festes 
establertes n'hi ha una a triar entre el 2 d'abril i el 26 de desembre que té caràcter recuperable, 
CCOO sol·licitem que l’Administració estableixi una compensació ja que accions en el mateix 
sentit s'estan duent a terme a altres Administracions on ja s’ha decidit que el seu personal tingui 
dret al gaudi d'un dia de permís addicional per la coincidència en dissabte de festiu nacional no 
recuperable i no substituïble. La resta de sindicats s'adhereix a la proposta sol·licitant que aquest 
any 2018 no s'hagi de recuperar cap dia. 
 
L'Administració posposa el tema a la sectorial del mes de setembre, argumentant que aquesta 
possible recuperació del festiu del 8 de desembre es podrà valorar amb dades més reals quan 
estiguem més a prop de les dates en qüestió. 
 
 
CÀRREGUES DE TREBALL ALS SSTT DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 
Els sindicats CCOO, CATAC i UGT exposem que hem detectat el malestar profund que es viu als 
diferents Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament causat per un volum excessiu de 
feina, organitzativament impossible d'assumir, que ve determinat per, entre d'altres, la 
descentralització de tasques com la liquidació de les cotitzacions dels docents, la implantació de 
nous aplicatius informàtics i la falta de recursos humans i materials.  
 
Els tres sindicats hem fet una ronda d'assemblees pels SSTT, recollint signatures dels treballadors 
i treballadores que avalen una carta adreçada al Secretari General del Departament 
d'Ensenyament exposant aquesta problemàtica que es tradueix en angoixa i malestar de la 
plantilla que, a més a més, no es distingeix entre els diferents grups ni nivells. Es posen de 
manifest també a la Mesa Sectorial els problemes generats de no cobrir les baixes amb 
substitucions, i es demana que es prenguin mesures organitzatives, de personal i de salut laboral 
per part del Departament i de Funció Pública. El personal està fent feines de nivell superior a la 
categoria que tenen, es demana formació i promoció per a cobrir aquestes tasques de superior 
categoria. 
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A col·lació amb aquest tema, els sindicats posem de manifest que les ràtios del personal PAS de 
centres no se segueixen actualment i es demana a l'Administració quins criteris se segueixen per 
determinar el nombre de personal PAS amb què es dota els centres d'Ensenyament en funció del 
número d’alumnes. 
 
El problema, de manera general, haurà de ser tractat a nivell del Departament d'Ensenyament, per 
la qual cosa esperem que el Secretari General ens citi al més aviat possible. 
 
 
CARRERA PROFESSIONAL 
 
La part social posem de manifest que segons el Capítol II del Títol III de l'EBEP els funcionaris 
tenim dret a la carrera professional i a la promoció interna i aquest dret no s'ha desenvolupat 
encara. Dins la pròpia Generalitat hi ha sectors com el sanitari o els docents amb el sexennis, que 
desenvolupen la carrera administrativa, però falta el desenvolupament per a tots els treballadors i 
treballadores i fer efectiu el dret. És per això que sol·licitem el desenvolupament per llei d’aquest 
dret, tal i com ja tenen altres Comunitats Autònomes. 
 
L'Administració admet que es comencin a treballar propostes, és a dir, les bases prèvies a la 
negociació; tot i que, sense llei de pressupostos, no es pot fer encara un desenvolupament 
normatiu. 
 
 
TRASLLAT ZONA FRANCA 
 
CCOO exposem que s'estan finalitzant les obres de les oficines dels edificis administratius de la 
Zona Franca (la previsió de finalització és per aquest any 2018) i el trasllat es preveu per al 2019. 
Sol·licitem conèixer quines unitats seran les afectades pel trasllat, de cara a obrir un diàleg sobre 
quines unitats administratives seran traslladades, amb tots els problemes de transport que hi ha, 
atès que el metro encara no arriba, analitzar calendaris, afectació als concursos de trasllats, etc...  
 
L'Administració respon que fins que no hi hagi Govern no se sabrà quines unitats administratives 
aniran. Es portarà a la Mesa quan es tinguin respostes. 
 
 
PROPOSTA DEL DECRET D'ARMES DEL COS D'AGENTS RURALS 
 
Atès que la proposta del Decret d’Armes del Cos d’Agents Rurals ha estat enviada als sindicats 
avui mateix es demana temps per valorar la proposta i s’acorda que el document torni al grup de 
treball on es presentaran esmenes.  
 
CCOO tornem a demanar tenir accés a l’Informe del Grup d’Experts en Seguretat creat després 
dels assassinats, sense el coneixement del qual no se’ns pot demanar de fer una valoració sobre 
l‘esborrany del Reglament. Així i tot, i per no endarrerir més la tramitació del Decret, CCOO 
demanem la màxima celeritat en tot el que té a veure amb aplicar mesures de seguretat i 
autoprotecció al CAR. 
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