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MESA SECTORIAL 21.02.2022
Us fem un resum, tot seguit, dels temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa
Sectorial.

Teletreball al Districte Administratiu
Demanem que el temps d’estat d’alarma no es comptabilitzi als efectes del còmput del
termini de dos anys amb tres dies de teletreball. Funció Pública no està d’acord atès que
entén que la suspensió de terminis es refereix exclusivament a procediments
administratius. No obstant es compromet a analitzar les dates exactes de venciment dels
2 anys que es concentren als mesos de juliol i setembre d’enguany.

Triennis funcionarització personal laboral
Tal i com CCOO us informàvem a la nota informativa de la darrera Mesa Sectorial (CCOO
INFORMA 003/22), vàries sentències (algunes guanyades per CCOO al Tribunal Suprem)
reconeixen que, en adquirir la condició de funcionari, els triennis consolidats com a
personal laboral han d'abonar-se per les quantitats establertes com a personal laboral.
Per això CCOO vam demanar que es paguin d'ofici ja que l'Administració té fàcil i ràpid
el tenir la relació de persones afectades i els càlculs, i no obligar al personal a haver de
judicialitzar aquest dret que tenen.
Funció Pública mantè que la llei afecta al reconeixement dels triennis abans de la
funcionarització. Entenem des de CCOO que les reclamacions presentades per
funcionarització anteriors aquesta llei sí tenen cabuda en la reclamació perquè els
processos són anteriors i també trontolla una llei que contradiu una sentencia del Suprem.
En fi, no deixen més opció que anar a la via judicial.
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INFORMA
Informadors/es Turístics
Als nostres CCOO INFORMA 42/2021 i 43/2021 us informàvem sobre reiterades
modificacions de jornada i horaris així com de condicions de treball del personal funcionari
del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, especialitat
d'intèrprets informadors/es turístics/es adscrits/es a la Direcció General de Turisme del
Departament d’Empresa i Treball.
La Direcció General de Turisme no ha resolt res i ha tancat totes les portes, CCOO exigim
una reunió urgent, que hem sol·licitat de manera conjunta tota la part social, per trobar
sortida i la presència dels responsables de Turisme. Malauradament, Funció Pública
exposa que hi ha interposada una demanda a la jurisdicció contenciosa administrativa i
que no podem tractar en aquesta Mesa el que s’ha de dirimir als jutjats.

Remuneració amb caràcter retroactiu dels drets adquirits en el transcurs de les
baixes per IT
Les persones que es troben de baixa laboral no perceben els increments retributius que
es puguin produir mentre dura la situació de baixa ni tampoc els percep amb caràcter
retroactiu en el moment de l’alta laboral. Atès que existeixen sentències que especifiquen
el contrari demanem que es remunerin amb caràcter retroactiu els drets adquirits en el
transcurs de les baixes per Incapacitat Temporal.
Funció Pública, pel que respecta als triennis consolidats durant les baixes o als
increments retributius que es puguin produir, està d’acord amb la proposta i es
realitzaran les gestions oportunes als efectes que aquests imports es puguin percebre
amb caràcter retroactiu en el moment de l’alta laboral o bé es puguin percebre
mensualment durant l’estat de baixa laboral.
Així mateix, a CCOO ens preocupa que també es pugui veure afectat de la mateixa
manera, com per exemple en permisos de paternitat, maternitat i permís d’adopció, entre
d’altres, que poden afectar a les retribucions percebudes i que es reconegui l’ampliació
del període de 4 anys per reclamacions ordinàries. L’Administració es compromet
analitzar-ho i en breu ens donarà resposta.
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