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MESA SECTORIAL 15.02.2021 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial. 
 
 
Proposta d'Acord de Govern pel qual s'aproven mesures de racionalització relacionades 
amb el desdoblament de l'equip de l'Oficina d'atenció a la víctima del delicte (OAVD) i de 
l'equip d'assessorament tècnic penal de Barcelona (EATP) 
 
L’administració proposa la creació d’un nou equip d’assessorament tècnic penal i d’un nou equip 
d’atenció a la víctima del delicte que cobreixi el territori corresponent a la Gerència Territorial de 
Barcelona Comarques del Departament de Justícia, sense incorporar recursos HUMANS 
SUFICIENTS per atendre als alts nivells de demanda de les víctimes i mantenint el servei 
d’acompanyament externalitzat. 
 
Aquest fet provocarà el canvi d’adscripció forçosa de 6 llocs de treball ocupats en l’equip de 
l’Oficina d’atenció a la víctima del delicte i en l’equip d’assessorament tècnic penal de la Gerència 
de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat, per conformar la plantilla necessària en l’equip de 
l’Oficina d’atenció a la víctima del delicte i en l’equip d’assessorament tècnic penal de la Gerència 
de Barcelona Comarques. 
  
CCOO ens oposem a aquest acord que suposa un manteniment d’un model basat en la 
externalització i incrementa la càrrega de feina del personal existent per cobrir un servei d’alta 
demanda que no està correctament dimensionat. 
 
 
Modificació de l'acord de condicions de treball dels agents rurals de manera unilateral per 
part de l'Administració sense la preceptiva negociació amb les organitzacions sindicals 
 
El passat 15 de gener, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es van 
aprovar dos instruccions (la 2/2021 i la 3/2021), de criteris d'aplicació de l’ACORD sobre les 
condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per 
al període 2015-2019, SENSE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA AMB LA PART SOCIAL, ja que no 
van convocar la Comissió de Seguiment de l’Acord. A més a més, van signades per un Inspector 
en Cap que NO és la persona competent en matèria de personal, per la qual cosa, tots els 
sindicats representatius del Cos farem una queixa formal davant del Secretari General del 
Departament denunciant abusives i unilaterals per part dels responsables del servei i demanem 
que aquestes Instruccions siguin suspeses immediatament. 
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La responsable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació exposa que a la 
darrera reunió de la Comissió de Seguiment es va acordar aquest tema en el torn obert i que 
aquesta setmana convocaran la Comissió de Seguiment.  
 
CCOO demanem que no s’apliquin aquestes Instruccions perquè son nul·les de ple dret al haver 
estat signades per una persona que no és competent per fer-ho. I que cal discutir-les i negociar-
les a la Comissió de Seguiment. Funció Pública i les representants del Departament confirmen 
que les Instruccions queden suspeses fins que es tractin a la propera reunió de la Comissió de 
Seguiment. 
 
 
Regulació de les condicions laborals dels llocs de treball amb horari especial (Centres 
d’Ensenyament, Comissaries, Casals de Gent Gran, Oficines de Turisme...) 
 
Cal una regulació més acurada i negociada d’uns horaris especials que cada cop son més 
nombrosos dins la nostra Administració i que suposen en molts casos modificacions horàries 
sobtades que no es justifiquen adequadament ni tampoc es negocien amb els agents socials ni 
son comunicades en temps i forma al personal afectat, empitjorant les seves condicions laborals i 
la conciliació de la vida familiar i laboral. Malauradament, com passa quasi bé sempre, Funció 
Pública argumenta que ja hi ha una regulació normativa a l’art. 47 de l’EBEP i al DECRET 
56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de 
l'Administració de la Generalitat (arts. 11, 12 i 13) i que, per tant, no cal modificar res sobre la 
situació actual. 
 
CCOO continuarem defensant la necessària negociació i regulació d’aquests horaris especials a 
les properes reunions del grup de treball de jornada i horaris, per la qual cosa demanem que es 
convoqui aquest grup al més aviat possible. 
 
 
 
Torn Obert 
 

CCOO preguntem si la nòmina del mes de febrer recollirà l’increment retributiu per aquest 
any 2021, Funció Pública respon que no disposen d’aquesta informació però que ho 
preguntaran i ens ho comunicaran quan ho sàpiguen. 
 
Els sindicats volem confirmar que el personal essencial que està treballant presencialment  
ha estat inclòs a la campanya de vacunació prioritària. Demanem, per tant, una relació de 
grups/categories de treballadors/es essencials i/o presencials i grups de vacunació on 
estan inclosos segons protocols de salut. Funció Pública argumenta que no és un tema 
per tractar a la Mesa General sinó de Salut Pública. CCOO denunciarem els greuges 
comparatius existents i ho portarem on calgui. 
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