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MESA SECTORIAL 20.12.2021 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió d’avui de la Mesa Sectorial. 
 
 
Compensació de festius i personal PAS 
 
Ateses les especials característiques dels centres de treball on el personal PAS de 
centres educatius desenvolupen les seves funcions (tancament de més d’un mes durant 
les vacances, durant els torns de Nadal i Setmana Santa i també durant els dies de lliure 
disposició dels centres), aquest personal no pot disposar del permís d’assumptes propis 
com la resta de personal. Però quan parlem de la compensació dels dies festius que 
coincideixen amb dissabtes estem referint-nos a la compensació per la pèrdua d’un dia 
festiu que el personal que no té còmput anual (com és el cas del personal PAS de centres 
educatius) no pot gaudir pel fet que el festiu coincideix amb un dissabte. 
 
El fet que aquesta compensació consisteixi en afegir hores a la borsa d’assumptes 
personals fa que el personal PAS no en pugui disposar. És per això que CCOO demanem 
que el personal PAS pugui gaudir lliurement de les hores que cada any es compensin pel 
fet dels festius que coincideixen en dissabte. Malauradament, l’Administració argumenta 
que a l’article 3.2 de l’Ordre EDU 119/2021 ja s’estableix que en aquests casos els 
centres afegiran dies de lliure disposició. 
 
 
Compensació del dia 1 de gener de 2022 
 
Atès que el festiu nacional corresponent a l’1 de gener de 2022 cau en dissabte, 
demanem la seva compensació en hores a afegir als assumptes personals. CCOO 
sol·licitem que es reconegui ja i doni marge a què els treballadors i les treballadores 
gaudeixin els seus dies quan estimin oportú durant tot el 2022.  
 
Funció Publica continua sense aplicar aquesta compensació de forma automàtica i 
mantindrà les traves burocràtiques a què ens té acostumats/des, afirmant no tenir cap 
urgència. L’Administració sembla oblidar que la urgència és la que transmeten les unitats 
de recursos humans al personal que després no te temps per gaudir-los. CCOO 
continuarem insistint i pressionant a funció pública. 
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Criteris de selecció del personal adscrit a programes del Departament d’Acció 
Climàtica i Agenda Rural 
 
Funció Publica esmenta les limitacions legals per prorrogar més de tres anys els 
programes. I que no es tracta de places estructurals. CCOO considerem que aplicar 
aquests criteris restrictius afecta al principi d’eficiència i que es tracta d’un servei que es 
presta amb un criteri pròxim a l’abús de llei, aplicant un programa temporal que hauria de 
mantenir de manera estructural la seva execució en el temps. 
 
 
 
Torn obert 
 

• Tenint en compte la situació actual de pandèmia de COVID en què ens trobem i 
la incidència de contagis a Catalunya, sol·licitem la recuperació dels corresponents 
permisos retribuïts de què disposàvem i potenciar al màxim el teletreball, incloent 
els col·lectius que encara estan pendents de regular. Les mesures sanitàries estant 
promovent el confinament dels contactes i la cura dels menors, que han de quedar 
resolts. Funció pública afirma estar estudiant el tema i estar valorant les possibles 
mesures a recuperar i aplicar. CCOO exigim urgència. 

 
• CCOO demanem la recol·locació de tot el personal interí subaltern que serà 

desplaçat amb motiu de la imminent resolució del darrer concurs de trasllats del 
Cos, atès que tot aquest personal ha rebut una comunicació oficial conforme al 
gener deixaran de prestar serveis a la Generalitat. 

 
• Dimensionament a l’alça de les plantilles penitenciaries: Es recorda a 

l’Administració l’oferta inexistent de places per al personal penitenciari i la 
necessitat d’increment de plantilles als centres penitenciaris. La suspensió de 
permisos, manca de seguretat i milers d’hores extres realitzades han portat aquests 
centres al límit. CCOO fa mesos que defensem, entre d’altres millores, la necessitat 
imprescindible d’ampliar plantilles per poder prestar un servei amb garanties i 
seguretat. 

 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://fsc-generalitat.ccoo.cat/
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

