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MESA SECTORIAL 18.01.2021 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial. 
 
 
EINES TÈCNIQUES I APLICACIONS TELETREBALL (CAIXA TIC) 
 
A la darrera reunió de la Mesa General, com ja havíem fet anteriorment, vam reclamar la 
necessària adequació del vigent Decret 77/2020, 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, a la regulació bàsica establerta l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 
(EBEP) que indica que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han de ser a càrrec de 
l'Administració (CCOO INFORMA 1/21).  
 
L'Administració proposa com a mitjans tecnològics la denominada "Caixa TIC" composta per un 
ordinador portàtil amb telefonia incorporada, una pantalla (a banda del portàtil), un ratolí, un teclat, 
auriculars i micròfon, replicador de ports d'USB, i un WiFi portàtil (MiFi) que es començaria a 
distribuir a partir de març d’enguany. Demanem més informació sobre les característiques 
d’aquesta “Caixa TIC” així com l’accessibilitat i la seguretat jurídica que tindrà el personal 
treballador. Funció Pública respon que, partint de la base que el teletreball és voluntari, ja hi ha 
una regulació normativa extensa sobre la relació de les administracions públiques amb el seu 
personal que tothom ha de complir i que els mitjans tecnològics han de donar compliment a 
aquesta regulació jurídica. És a dir, que no tenen clar com anirà la implementació d’aquests 
mitjans tecnològics i ens proposen celebrar una reunió informativa en un futur proper. CCOO 
continuarem insistint en disposar de més informació. 
 
 
COMPLEMENT ESPECÍFIC LLOCS DE TREBALL DE DOBLE ENTRADA 
 
La majoria d’entrades de doble grup a la RLT tenen assignat el complement específic més baix. 
Tal i com vam plantejar a la reunió de la Mesa Sectorial del mes de febrer de 2020, CCOO tornem 
a demanar igualar a l’alça tots els complements específics en els llocs de treball de doble grup 
d’accés, ja que llavors Funció Pública es va comprometre a revisar el tema. 
 
Funció Pública respon que hi ha 3.096 llocs de doble entrada dels quals el 5,6% (no tots ocupats) 
tenen assignat el complement específic més baix i argumenten que al no haver-hi acord de 
repartiment dels fons addicionals no ho van aplicar i que, per normativa bàsica, no ho poden 
aplicar directament hores d’ara.  
 
CCOO considerem que aquesta és una situació singular i excepcional que afecta poc personal, 
que no representa una despesa elevada i que s’ha de trobar la manera d’aplicar-ho.  
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COMPENSACIÓ FESTIUS 2021 QUE CAUEN EN DISSABTE 
 
Aquest any tenim tres festiu que cauen en dissabte (1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre) 
i Funció Pública continua sense voler compensar-los directament ara a les hores d’assumptes 
propis i que, a més a més, no tenen l’obligació legal de compensar-los. CCOO tornem a demanar 
que aquesta problemàtica recurrent quedi solucionada de manera permanent compensant els dies 
a principis d’any, però Funció Pública continua amb el seu posicionament. 
  
 
MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL SUBALTERN 
 
A la reunió de la Mesa Sectorial de febrer de 2020 CCOO ja vam expressar àmpliament el 
malestar que afecta al cos subaltern, des del plantejament actual, que resulta obsolet, fins a les 
tasques concretes que corresponen a la categoria, la baixa remuneració, la manca de possibilitats 
de promoció… Per a tractar tota la problemàtica del col·lectiu, CCOO vam demanar la creació d’un 
grup de treball, amb l’acord manifestat de la resta de sindicats. En resposta a quines són les 
nostres demandes, vam entregar el nostre document d’anàlisi i diagnosi del cos. Funció Pública 
respon que, en breu, es celebrarà una reunió extraordinària de la Mesa Sectorial per tractar 
aquest tema. 
 
 
TORN OBERT 
 
OPOSICIONS I CONCURSOS 
 
Son moltes les preguntes sobre processos selectius i de provisió. Malauradament, Funció Pública 
no contesta cap de les preguntes i ens emplaça a una futura reunió del grup de selecció i provisió 
que es celebrarà el proper 2 de febrer d’enguany. 
 
 
CAMPANYA VACUNACIÓ 
 
Hem rebut queixes d’alguns/es integrants de col·lectius essencials, com ara el Cos Subaltern, que 
no han estat inclosos en les campanyes de vacunació departamentals (per exemple, el personal 
subaltern de serveis centrals del Departament d’Interior). I ha de ser vacunat també tot el personal 
PAS de centres educatius. CCOO plantejarem aquest tema a la propera Comissió Paritària 
Sectorial de Prevenció de Riscos Laborals del personal d’administració, tècnic i laboral. 
 
 
SEGURETAT ALS EDIFICIS CORPORATIUS 
 
Ara que hi ha menys personal treballant físicament als diferents edificis corporatius de la 
Generalitat (Serveis Centrals i Serveis Territorials sobretot) és del tot necessària la presència de 
seguretat privada en tots els centres atès que ja hem rebut alguna queixa del personal sobre 
inseguretat al seu centre de treball.  

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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