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DARRERES NOVETATS EN RELACIÓ AMB EL 
CONCURS D’ADMINISTRATIUS, LES RLTS I ELS 

COMPLEMENTS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 

 
 

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS ADMINISTRATIU 
 
Està previst que en la primera quinzena del mes de juny es publiqui la proposta 
provisional de resolució del concurs del Cos Administratiu a fi i efecte que els/les 
interessats/des puguin formular les observacions i/o reclamacions que considerin 
oportunes en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició 
pública d’aquesta proposta provisional de destinació del concurs de trasllat.  
 
La proposta definitiva i els corresponents canvis de destinació tindran lloc desprès del 
període de vacances. 
 
CCOO hem fet arribar a Funció Pública la nostra queixa sobre la lentitud en la tramitació 
d’aquest concurs de trasllats, recordant que el dia 31 de maig farà ja 1 any que es va 
publicar al DOGC la convocatòria. 
 
 

 
NOU TRÀMIT D’AUDIÈNCIA EN LA MODIFICACIÓ DE LES RELACIONS DE LLOCS 
DE TREBALL 

 
Atesa la proposta de CCOO, feta en el grup de treball de negociació de les modificacions 
de les relacions de llocs de treball, Funció Pública ha acceptat afegir un nou tràmit 
d’audiència a l’interessat/da, quan es modifiquin llocs de treball ocupats i/o reservats de 
la Relació de Llocs de Treball (RLT).  
 
Aquest tràmit d’audiència permetrà al/a la funcionari/ària afectat/da per una modificació fer 
(en el termini de 10 dies) les al·legacions que consideri oportunes sobre la modificació de 
la seva plaça. Aquest tràmit es realitzarà en els expedients de modificació de llocs de 
treball ocupats i/o reservats de la RLT que impliquin: 
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a) Amortització del lloc de treball. 

b) Modificació dels requisits d’ocupació del lloc que impliquin la remoció o perjudici de 

l’ocupant o de la persona que té la reserva del lloc. 

c) Canvi que comporti una disminució en les retribucions del lloc (minva del complement de 

destinació, minva del complement específic, supressió del complement d’atenció 

presencial, etc.). 

d) Modificació de jornada i/o horari del lloc de treball. 

CCOO posem els nostres serveis jurídics a disposició dels nostres afiliats i afiliades que 
necessitin assessorament per fer les al·legacions. 
 
 
COMPLEMENT D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 
CCOO també hem demanat, en el grup de treball de negociació de les RLT i davant els 
departaments corresponents, iniciar els expedients de modificació adients per tal 
d’identificar aquests llocs com a llocs d’atenció presencial i que, per tant, pugin percebre 
el complement corresponent atès que son llocs de treball que realitzen de forma 
continuada tasques d’informació i atenció al públic i aquestes tasques s’exerceixen en un 
espai físic que permet externament reconèixer funcions d’atenció presencial a la 
ciutadania que es dirigeix a aquestes oficines a realitzar una gestió administrativa o 
sol·licitar informació. 
  
Els col·lectius pels quals CCOO hem demanat la percepció del complement son:  

- El personal que realitza tasques d’atenció al públic a les oficines comarcals del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (reivindicació històrica 

de CCOO). 

- El personal administratiu que realitza tasques d’atenció al públic a les Oficines 

d’Atenció Ciutadana (OAC) de les comissaries dels Mossos d’Esquadra.  

- El personal subaltern que realitza tasques d’atenció al públic al nou centre 

corporatiu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre. 

Així mateix CCOO hem demanat incloure aquest punt en l’ordre del dia de la reunió de 
Mesa Sectorial de Negociació del Personal Administratiu i Tècnic del proper dilluns dia 28 
de maig per iniciar la negociació. 
  
Us mantindrem informats sobre les novetats d’aquestes modificacions de la Relació de 
Llocs de Treball.  
 

CCOO SEGUIREM RECLAMANT LA 
RECUPERACIÓ I MILLORA DELS 

NOSTRES DRETS 
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