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Mesa Sectorial de Negociació del personal
d’administració i tècnic del 21 de juliol de 2011
CONTINUEN LES RETALLADES...
ARA EL PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU
1. Situació de la convocatòria del procés selectiu del cos auxiliar d'Administració
Està previst que abans del 15 de setembre, les persones que han aprovat el procés selectiu del cos
auxiliar d’Administració (Convocatòria 192), escollin les places definitives i el 10% addicional de forma
provisional.
Funció Pública ens informa que la determinació concreta de les places s’ha fet amb criteri d’ocupar amb
personal funcionari els serveis essencials i d’atenció directa al ciutadà i que les unitats que s’han
prioritzat son les següents:
•
•
•
•
•
•
•

Personal auxiliar administratiu del SOC.
Personal auxiliar administratiu de Centres Educatius.
Personal auxiliar administratiu de Comissaries i Extinció d’Incendis.
Personal auxiliar administratiu del Servei Català de Trànsit.
Personal auxiliar administratiu de les Escoles de Capacitació Agrària.
Personal auxiliar administratiu d’Equipaments de Serveis Socials.
Personal auxiliar administratiu amb complement d’atenció al públic.

Funció Pública també ens informa que el nou personal funcionari podrà escollir sobre un nombre de
places definitives més superior al de persones aprovades (749).
La determinació concreta dels llocs de treball del cos auxiliar administratiu susceptibles de ser ocupats
per una persona funcionària de la convocatòria 192, es realitzarà per cada Departament, amb el vistiplau
de Funció Pública, amb els seus propis criteris, amb total manca d’objectivitat, de forma arbitraria i sense
que prèviament s’hagi negociat amb els sindicats, és a dir “digitalment”.
Els Departaments ja coneixen la relació de llocs de treball afectats i us demanem a les persones
afectades que us adreceu a la vostra unitat de personal i sol·liciteu informació sobre si el vostre lloc
s’oferirà als nous opositors aprovats.
Aquesta incorporació de nou personal pot donar lloc, a partir de l’1 d’octubre, que més de 365 persones
interines vagin a l’atur, ja que seran cessades i no recol·locades en altres llocs vacants de
l’Administració.
.../...
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Des de CCOO hem demanat que el personal interí que sigui cessat, es recol·loqui en altres llocs vacants
de serveis essencials del Cos auxiliar administratiu i del Cos administratiu, i en els llocs vacants que
deixarà el personal subaltern que promociona al Cos auxiliar administratiu.
Des de CCOO volem posar de manifest que tot aquest procés es realitzarà sense cap acord amb els
sindicats i de forma ARBITRARIA I SUBJECTIVA per part dels nous responsables de la Funció Pública.

2. Vigència de la Instrucció 1/2011
Funció Pública ens informa que un cop aprovats els pressupostos del 2011, la Instrucció 1//2011 de
mesures específiques en matèria de personal que limita la contractació de personal interí, no és vigent.
Tot i això, els responsables de Funció Pública ens informen que estan treballant en un nou Acord de
Govern i en una nova circular per donar compliment a la Llei de pressupostos, que no permetrà la
contractació de personal interí, amb excepció dels serveis essencials i d’atenció al públic.

3. Fons de Tecnificació de les plantilles 2010
Us recordem que aquests fons van ser generats amb les retallades de llocs de treball de juny de l’any
passat i que resta pendent d’execució la quantitat de 3.455.460 €.
Funció Pública ens informa que disposa d’aquests fons per a l’any 2011 i que, atesa la situació actual de
reestructuració i elaboració de les noves relacions de llocs de treball, no es dedicaran aquests diners a la
tecnificació de plantilles. Està valorant i treballant amb noves propostes.
Des de CCOO manifestem la nostra queixa per la gestió que alguns departaments, i en concret l’Agencia
de Protecció de la Salut a Tarragona, han fet d’aquests fons i sol·licitem que qualsevol destinació
d’aquests diners durant l’any 2011 sigui pactada amb els representats sindicals en la Mesa Sectorial.
Des de CCOO farem un seguiment acurat i propostes a Funció Pública per tal que no es perdi cap euro.

4. Fons d’Acció Social del personal d’administració i tècnic i laboral
Funció Pública ens informa de la previsió que surti la convocatòria al DOGC amb data 5 de setembre.

5. Publicació a l’ATRI de les provisions provisionals de llocs de comandament i singulars, del
personal d’administració i tècnic
Des de CCOO denunciem l’incompliment del III ACORD general sobre condicions de treball per part del
Departament d’Interior, per no publicar a l’ATRI la necessitat de cobrir de forma provisional el lloc de cap
de negociat de Coordinació Administrativa de l’Àrea Bàsica Policial de Mataró.
Funció Pública manifesta que el III Acord general sobre condicions de treball es troba prorrogat i és
plenament vigent, que així ho recordarà al Departament d’Interior i “que amb caràcter general els llocs de
treball de caràcter funcionarial que s’hagin de proveir provisionalment s’han de publicar a l’ATRI”.
Des de CCOO farem un seguiment per tal que aquest incompliment d’un Acord signat no es repeteixi, a
part de verificar que en el termini de 6 mesos es publica al DOGC la convocatòria pública per cobrir
aquest lloc de treball.
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