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CCOO NOTA PRÈVIA MESA 
SECTORIAL NEGOCACIÓ 

 

CCOO mostra la seva disconformitat per la manca de voluntat 
de l'Administració Catalana d’arribar a acords en els moments 
d'excepcionalitat que estem vivint 
 

Funció Pública elimina unilateralment els punts de negociació sobre la 
crisi del coronavirus de l'ordre del dia de la Mesa Sectorial de 
Negociació 
 

Després de quasi un mes de confinament per l'estat d'alarma "ja era hora" que la Funció 
Pública de la Generalitat es recordés que existeixen mecanismes de negociació i de 
participació de la representació legal del personal i ha realitzat una convocatòria de la 
Mesa Sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sense incloure els punts 
proposats per CCOO ni per la resta de la part social que afecten la plantilla que 
precisament està garantint la continuïtat del servei públic de l'administració de Catalunya. 
 

CCOO compartim que estem vivint moments d'excepcionalitat davant la crisi del 
coronavirus però precisament per això entenem que no és moment de fer les coses "por 
ordeno y mando" sinó d'informar, consultar i negociar amb la part social per poder prendre 
les decisions més consensuades possibles i millorar les condicions de treball de les 
treballadores i treballadors públics que es troben a hores d'ara especialment exposats i 
fent front a la crisi que afecta a tota la ciutadania i especialment a la més vulnerable. 
 

Per tot això, CCOO proposava la Mesa tractar, entre d'altres, els següents temes: 

 Informació a part social representada a la MSN per Funció Pública davant la crisi 
 Casos confirmats per COVID-19 en la plantilla i col·lectius afectats 
 Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del coronavirus, en 

especial per al desenvolupament dels serveis bàsics o estratègics 
 Especial vulnerabilitat pels majors de 60 anys davant la infecció 
 Aplicació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis 
 Previsió de realització dels processos selectius i concursos 
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 Interpretació de la Sentència de 19 de març de 2020 del TJUE 
 Mobilitat del personal interessat a prestar-hi serveis al Districte Administratiu 

 

Tanmateix, només ha estat recollit el nostre punt de donar cobertura al reglament de la 
MSN per a la realització de sessions telemàtiques que possibilita estendre l'aplicació de 
vídeo reunions a la resta de reglaments de les Meses de Negociació, Comissions Paritària 
i Comitès de Seguretat i Salut. 

 

CCOO vol expressar la seva indignació per la forma d'actuar de l'administració de la 
Generalitat de Catalunya que no respon a les formes a seguir per una administració que 
hauria de ser considerada moderna, transparent, participativa, democràtica i de referència 
per a altres que asseguren amb la seva plantilla la continuïtat del Servei Públic en uns 
moments tan complexos i de vulnerabilitat per a la ciutadania del nostre país. 

 
CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


