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MESA SECTORIAL 16.04.2018
RESULTATS DE LA PROVA PILOT PER AVALUAR LES
COMPETÈNCIES, EL RENDIMENT I L’ASSOLIMENT DE RESULTATS DE
L’EAPC I DE LA INTERVENCIÓ DE LA GENERALITAT
A la Mesa Sectorial celebrada el passat 20.03.2017, la Directora General de
la Funció Pública ens informà que l’Administració endegava un Pla Pilot
sobre l’avaluació de l’acompliment a l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya (també a Intervenció de la Generalitat i al MNAC), en total afecta
una plantilla de 249 treballadors/es (59 a l’EAPC, 83 a Intervenció i 99 al
MNAC). CCOO sol·licitem informació sobre l’estat d’aquest Pla.
La responsable d’Avaluació de Recursos Humans de la Direcció General de
Modernització i Innovació de l’Administració ens informa que tenen previst
finalitzar els treballs a principis de maig, quan es reunirà la Comissió
d’Avaluació per fer els estudis corresponents i les conclusions les quals es
plasmaran a un informe que es traslladarà als sindicats de la Mesa en el
termini aproximat d’un mes.

COMPENSACIÓ DE LES ABSÈNCIES LABORALS DERIVADES
D’EPISODIS AMBIENTALS, SITUACIONS D’EMERGÈNCIA O RETARDS
AL TRANSPORT PÚBLIC
CCOO esposem que és injust que el personal hagi de recuperar el temps no
treballat a conseqüència d’episodis ambientals (per exemple, neu,
contaminació, etc.), situacions d’emergència derivades de plans de protecció
civil o retards al transport públic, atès que la plantilla no té cap culpa
d’aquests retards.
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Funció Pública argumenta que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic no
contempla aquest supòsit de compensació que es podria considerar com un
nou permís retribuït de caràcter no recuperable i que, al ser normativa
bàsica, no es pot regular des de l’Administració de la Generalitat. És per això
que CCOO plantejarem aquesta qüestió a les meses de negociació de
l’Administració General de l’Estat.

PROMOCIÓ INTERNA DEL SUBGRUP C1 AL SUBGRUP A1
CCOO exposem que la Disposició Transitòria tercera de l’EBEP estableix
que els funcionaris del subgrup C1 que tinguin la titulació exigida podran
promocionar al Grup A, la qual cosa no impedeix que la promoció interna des
del subgrup C1 es pugui fer al subgrup A1.
Funció Pública respon que aquest no és un tema clar a nivell judicial ja que
existeixen pronunciaments en un sentit i en un altre i que el posicionament
actual de la Direcció General de la Funció Pública en aquest sentit és que no
és possible la promoció interna del subgrup C1 al subgrup A1 atès que l’art.
18.2 de l’EBEP estableix explícitament com a condició per accedir a la
promoció interna que els/les funcionaris/àries han de tenir una antiguitat
d’almenys 2 anys de servei actiu al subgrup inferior. Encara que quan es
comenci a tractar el corresponent desenvolupament normatiu d’aquest art. 18
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat el tema es pugui tornar a
reconsiderar en el seu conjunt.

SOC. BORSA DE TREBALL I APLICACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA
S’acorda celebrar, en un termini aproximat de 15 dies, una Mesa Sectorial
Extraordinària per tractar específicament els temes de la borsa de treball per
la cobertura temporal de llocs adscrits a les OTG i de la problemàtica laboral
derivada de l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania.
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