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MESA SECTORIAL 21.09.2020 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial. 
 
 
TELETREBALL 
 
Un cop signat l’Acord per a la modificació del EBEP per tal de regular el teletreball per a 
personal funcionari i laboral de les Administracions públiques aquest mateix dilluns a la Mesa 
General de Negociación de las Administraciones Públicas, i un cop s’hagi publicat i entri en vigor, 
alguns articles del Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 
els seus organismes autònoms entraran en contradicció.  
 
En concret, CCOO sol·licitem la modificació urgent, al més aviat possible, dels articles referents 
a quí ha de proporcionar els mitjans per a teletreballar (article 8, i art. 3.1.b del Decret 77/2020) ja 
que la nova redacció de l’EBEP contemplarà que és l’Administració qui proporcionarà i 
mantindrà, els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat. 
 
 
PERSONAL PAS DE CENTRES EDUCATIUS 
 
En alguns àmbits com ara el del PAS de centres educatius, n’hi ha molts equips directius que 
no permeten teletreballar cap dia el personal auxiliar, fins i tot sent en alguns casos personal 
vulnerable o amb dependents a càrrec. Així mateix, en molts casos obliguen el personal 
vulnerable, ja sigui subaltern o auxiliar, a tenir contacte directe amb l’alumnat. CCOO tenim 
constància d’algun d’aquests casos on el personal afectat denunciarà judicialment els equips 
directius, és per això CCOO demanem que tant el Departament d’Educació com fins i tot Funció 
Pública actuïn immediatament per evitar aquests contagis innecessaris i les posteriors 
judicialitzacions. 
 
Així mateix, cal aclarir quines tasques en relació amb el COVID-19 ha de fer el personal 
subaltern als centres educatius per evitar sobrecàrregues i deixar clar que els horaris del 
personal PAS no poden ser modificats aleatòriament per part dels equips directius dels 
centres educatius que també comporten en molts casos jornades laborals extralimitades. 
 
L’Administració es limita a dir que els centres educatius es troben sota el pla d’acció sectorial 
aprovat pel PROCICAT i que el Document d’organització i gestió dels centres explicita les funcions 
del personal PAS. CCOO estarem especialment atents a tots els incompliments i greuges cap 
aquest personal. 
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PERMISOS I DRETS EN LA SITUACIÓ ACTUAL DE PANDÈMIA DE LA COVID-19 
 
Es demanen procediments per garantir el gaudiment dels drets laborals en règim de teletreball 
com ara permisos i llicències, així com altres drets (hores extres per exemple) i les especificitats 
horàries (borsa d’hores recuperables). Així mateix, cal negociar un permís retribuït en cas de 
quarantena d'una persona a càrrec o bé restablir el permís per conciliació en el supòsit de fills 
amb COVID-19 o en aïllament per familiars, companys, professors o altre personal de l’escola 
afectats pel virus. L’Administració respon que els drets laborals es troben garantits a l’art.7.3 de la 
Instrucció 6/2020 i que la flexibilitat horària recuperable no és un permís i està lligada a la 
presencialitat. Pel que respecta a la quarantena d’una persona a càrrec, son conscients que 
s’ha d’actuar i per això proposaran solucions properament que es podrien tractar en una 
Mesa Sectorial extraordinària. 
 
 
CARRERA PROFESSIONAL 
 
Recollida a l’art. 16 del TREBEP, no s’està regulant ni aplicant per part de la Generalitat la 
carrera professional del personal d’administració i tècnic. Cal acabar amb aquesta situació 
d’una vegada per totes. Funció Pública torna a dir el mateix que ja va dir al febrer d’enguany, que 
s’està treballant en la Llei de la Funció Pública catalana, que els articles 16 i 19 de l’EBEP 
entraran en vigor quan es publiqui aqueixa Llei i que, el tema de la carrera professional, es 
tractarà en el seu moment amb la part social. 
 
 
GRUP RLT 
 
Es demana que els Departaments presentin els seus plans econòmics i organitzatius a la Mesa 
Sectorial abans que es proposin els canvis corresponents en la Relació de Llocs de Treball. 
L’Administració respon que això ja consta a la documentació justificativa dels canvis en la RLT i a 
les diferents webs departamentals. 
 
 
ALTRES TEMES 
 
Les places de mestres de cerimònia i mestres de cerimònia/cambrers, adscrites al Departament 
de la Presidència, disposen d’unes característiques especials que cal retribuir, per la qual cosa 
s’adequaran els seus complements específics. 
 
CCOO hem fet un treball de diagnosi de l’agrupació de subalterns de la Generalitat i de les seves 
condicions de treball que demanem tractar en una futura reunió extraordinària de la Mesa. 
 
CCOO demanem que s’actualitzi el web de Funció Pública amb els darrers acords signats per 
aquesta Mesa i que han estat ratificats pel Govern. Volem insistir amb el fet que des del Portal 
ATRI no hi ha accés extern a alguns enllaços d’Intranets departamentals, i que s’aporti la 
signatura digital pels representants dels treballadors. El subdirector general de Relacions Sindicals 
i Polítiques Socials respon que es revisaran els continguts i s’habilitaran les intranets, i explica que 
el projecte de signatura electrònica dels representants dels treballadors està bastant avançat. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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