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MESA SECTORIAL 20.01.2020 
 
Borsa de treball del PAS 
 
Es ratifica l’Acord de creació d’una borsa de treball per a la provisió amb personal funcionari interí 
de llocs de subaltern, auxiliar administratiu i administratiu en centres i serveis educatius del 
Departament d’Educació a què es va arribar en el grup de treball amb el Departament. 
 
Cal esmentar que el personal funcionari de carrera té legalment preferència a l’hora de sol·licitar 
places vacants dotades pressupostàriament, per la qual cosa pot adreçar-se als serveis territorials 
(o Consorci d’Educació de Barcelona) per demanar-les i aquests hauran de tenir en compte totes 
les peticions abans de fer ús de la Borsa de Treball del PAS. 
 
 
Districte Administratiu: teletreball i prevenció de riscos laborals. 
 
Es demana informació sobre la data d’inici del desenvolupament de la prestació de serveis 
mitjançant la modalitat de teletreball i de la impartició de la formació obligatòria per desenvolupar-
la. Els responsables de l’Administració contesten que aquesta formació online es desenvoluparà 
sempre entre l’autorització i la signatura del corresponent pla de treball d’aquest personal. Així 
mateix, Funció Pública informa que els supòsits on es podrà sol·licitar el teletreball s’amplien 
també a tasques com ara l’assistència a reunions fora del Districte o a determinades tasques 
puntuals. Aquest “teletreball ocasional” serà inclòs també en l’Acord de Govern que regularà 
aquesta matèria. 
 
Pel que respecta a la planificació de la prevenció de riscos laborals, CCOO sol·licitem que es 
convoquin els/les delegats/des de prevenció dels departaments que es traslladen per tal de fer 
una visita a les instal·lacions abans de l’inici de les activitats per col·laborar en la preceptiva 
Avaluació de Riscos. 
 
 
Permisos i Llicències per al personal interí que ocupa llocs estructurals. 
 
CCOO manifestem que aquesta discriminació és originada per la situació d'interinatge que patim, 
una temporalitat injustificada existent en el sector públic de la Generalitat, i té una solució clara 
que passa pel desenvolupament urgent i sense demora dels processos d'estabilització i 
consolidació que es deriven dels Acords per a la millora de l'ocupació pública subscrits per aquest 
sindicat. Cal accelerar els processos de negociació i desenvolupament dels processos selectius 
on anem defensant i acordant en molts àmbits, que es contempli la valoració del temps 
desenvolupat de manera temporal o interina. 
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A més, CCOO tornem a demanar que, de manera urgent, es convoqui el Grup de Treball de 
Selecció i Provisió (concursos i oposicions) per executar l'oferta d'ocupació pública dins el termini 
improrrogable de tres anys que finalitza el mes d'abril d’enguany. 
 
 

Nomenament de personal educador substitut per més d’una causa. 
 
CCOO sol·licitem que si un/a educador/a té un/a substitut/a que li fa, per exemple, el terç de 
reducció de jornada i el/la titular es posa de baixa laboral o agafa dies d’AP, la seva substitució 
pugui seguir sent efectuada per la mateixa persona. Per què no es pot fer una ampliació del 
nomenament en aquests casos? Ja que són una categoria de serveis essencials i hi ha dificultats 
per trobar substituts/es, no es podria excepcionar aquest col·lectiu d’igual manera que es va fer 
amb metges/ses i infermers/es? D’aquesta manera es solucionarien problemes existents 
actualment com ara l’esgotament ràpid de la Borsa de Treball, la negativa de candidats/es a 
segons quines substitucions curtes, o l’augment descomunal de referents pels menors (continues 
cares noves, dificultat per establir lligams amb els menors,  o de coordinació entre els/les 
professionals), a més de millorar les condicions retributives del personal substitut. 
 
Els representants de l’Administració es mostren disposats a tractar aquest tema en l’àmbit 
departamental encara que caldrà anar amb cura de complir la legislació actual. 
 
 
Indemnitzacions per raó de serveis 
 
CCOO sol·licitem informació sobre aquesta qüestió (plantejada a la mesa sectorial de novembre, 
vegeu la nostra nota informativa), sobre el termini de cobrament de les dietes de les Oficines 
d’Atenció a la Víctima, així com a altres col·lectius del Departament de Justícia. CCOO proposem 
l'avançament pel part del Departament de les targetes de transport necessàries a cada 
treballador/a i també proposem que els cotxes que disposa el departament siguin repartits als 
diferents Equips de Medi Obert (aprofitant el trasllats al districte administratiu i que no faran falta 
als serveis centrals). Funció Pública demana més temps per analitzar-ho i ens donaran resposta a 
la propera Mesa Sectorial. 
 
Convocatòries Oferta Pública 2017 
 
CCOO tornem a demanar que es convoquin els processos pendents aprovats per l’Oferta Pública 
de 2017 abans de la seva caducitat (per exemple, la convocatòria del Cos d'Agents Rurals, escala 
bàsica, agent de la Generalitat de Catalunya, 50 places). Funció Pública contesta que es 
convocaran abans de la seva caducitat i ens informa que, pel que respecta a la promoció interna 
d’Auxiliars a Administratius, la nota de la darrera prova es publicarà com a màxim la setmana que 
ve, que s’han rebut un total de 4.914 sol·licituds per les oposicions al Cos Superior i que durant 
aquest any 2020 es convocarà el concurs de trasllats d’Auxiliars Administratius. 
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