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MESA SECTORIAL 18.06.2018 
 
Us resumim, tots seguit, els temes tractats en la reunió d’avui de la Mesa Sectorial de negociació del 
personal d’administració i tècnic. 
 
 
Concurs de trasllats d’Administratius 
 
Com sabeu, dijous de la setmana passada es van publicar les llistes provisionals de les destinacions de la 
convocatòria FP/001/2017 del concurs de trasllats del Cos Administratiu / Escala Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La Subdirectora General de Gestió de Personal del Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública ens comunica que la presa de possessió està prevista per al mes d’octubre d’enguany. 
 
 
Processos selectius (oposicions) i de provisió (concursos) 
 
Funció Pública es compromet a convocar el Grup de Treball de Selecció i Provisió, dependent de la Mesa 
Sectorial, per al proper 12 de juliol de 2018 amb la intenció d’abordar tots els temes pendents (Oposicions 
Cos Superior i Cos Administratiu, processos PESCO (derivats del Pla d’Estabilització i Consolidació de 
Plantilles), etc.... hi ha molta feina per fer. 
 
 
Borsa de treball per a la cobertura temporal de llocs adscrits a les oficines de treball del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 
 
S’acorda aprovar el darrer document negociat entre els sindicats i la representació del SOC que podeu 
consultar prement aquest enllaç. 
 
Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment podeu posar-vos en contacte amb els/les delegats/des de 
CCOO al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
 
Criteris per al reconeixement de la llicència matrimonial per a parelles de fet. 
 
Funció Pública ha deixat clar que per la justificació d’aquest permís és vàlida la presentació del certificat 
d’incripció al Registre de Parelles Estables de Catalunya. 
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