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MESA SECTORIAL 26.04.2022
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial.
Processos de selecció i provisió
Com a prèvia, tornem a demanar informació sobre els processos de selecció i provisió pendents
de resolució. Pel que respecta als processos de provisió encara està pendent de publicació al
DOGC la resolució dels concursos de trasllats dels cossos auxiliar administratiu i subaltern. Funció
Pública no ens facilita dates. Pel que respecta als processos de selecció en curs, aquesta és la
situació actual.
• Convocatòria 242. Cos Superior. Pendent de la segona prova, sense data.
• Convocatòria 246. Cos Diplomatura Biblioteconomia. Es va fer la 3a prova el 5 d’abril. No
ens faciliten més informació.
• Convocatòria 240. Cos Subaltern DIL. No faciliten data de la segona prova.
• Convocatòria 243. Cos Subaltern. Taxes pagades i sense data d’inici.
• Convocatòria 245. Cos Superior Arxivística. No faciliten data de la tercera prova.
• Convocatòria 236. Cos Diplomatura Treball Social. No faciliten data nomenaments.
• Convocatòria 244. Cos d’Advocacia. Quarta prova el 27 d’abril.
• Convocatòria 241. Cos titulació superior, enginyeria agrònoma. Sense data nomenaments.
• Convocatòria 214. Cos de Gestió d’Administració, exclusiu de promoció interna – execució
de sentència. Es va acordar mantenir l’exercici realitzat i corregir novament el segon
exercici (supòsit pràctic) de la primera prova. No ens faciliten més informació.
Funció Pública continua exposant que no ens pot facilitar més informació atès que hores d’ara
s’han de negociar els processos d’estabilització (s’ha creat un grup de treball a la Mesa General
que es reunirà cada dilluns) i que tan aviat sigui possible convocaran el Grup de Treball de
Selecció i Provisió però que en cap cas resten aturats els processos oberts actualment.
CCOO exigim que s’informi urgentment dels processos i es deixi de perjudicar amb opacitats,
rumors no desmentits i silencis als/a les aspirants.
Funcionament de la Mesa Sectorial de Relacions de Llocs de Treball.
La part social denunciem la inoperància de les reunions de la Mesa Sectorial on es tracten les
modificacions de les Relacions de Llocs de Treball atès que simplement consisteixen en informarnos sobre els canvis que sempre es duen a terme independentment del parer dels sindicats i on
tampoc se’ns permet fer propostes. En la propera reunió d’aquesta Mesa d’aquest dijous 26 d’abril
es tractaran aquestes qüestions.
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Increment retributius i perfeccionament de triennis en situació d’IT
Funció Pública informa que, pel que respecta als increments retributius o percepció de triennis que
es puguin produir durant la baixa laboral, amb efectes d’1 d’abril d’enguany, seran abonats a
partir del mes en què es produeixin (ja sigui immediatament o mitjançant l’abonament
d’endarreriments). Tal i com us exposàvem al nostre CCOO INFORMA 34/2022, CCOO
exposem que si els efectes no son retroactius per tal que tothom que va deixar de cobrar aquestes
millores en el seu moment les pugui reclamar ara, es generaran greuges comparatius que
judicialitzaran innecessàriament aquest afer. Malauradament, Funció Pública manté que aquesta
mesura no es contemplarà en casos anteriors a l’1 d’abril d’enguany.
Proposta de modificació horària de les oficines d’Afers Socials i Familia (OASF).
Aquestes petites oficines es van crear l’any 1983 amb moltes mancances de recursos humans i
materials. A partir d’aquest any, l’Administració unilateralment va modificar l’horari d’atenció al
públic i el va establir entre les 9 i les 14:30h, quan des de la seva creació sempre va ser de 9 a
14h. Els sindicats demanem negociar aquest horari amb el Departament per poder dur a terme
una adequada conciliació de la vida laboral i personal de la plantilla que presta serveis en
aquestes oficines. El representant del Departament comunica que estan disposats a parlar amb
els sindicats sobre aquest tema.
Negociacions Programa de Rendiment Professional (PRP) del personal penitenciari.
CCOO manifestem que el Departament de Justícia està fonamentant la negociació sobre la
integració del complement PRP dins del complement específic en fal·làcies. L’Administració vol un
repartiment no lineal de la partida pressupostària i vinculat a canvis de condicions laborals. CCOO
per contra hem defensat que si cobrem linealment, el repartiment ha de ser també lineal, i que
qualsevol canvi de condicions laborals únicament es pot tractar en el marc de la negociació d’un
nou acord de condicions laborals.
Funció pública ens emplaça a continuar les negociacions i es compromet assistir a la pròxima
reunió de negociació. CCOO continuarem defensant la linealitat en la integració i el manteniment
de les condicions actuals laborals fins que s’obri la negociació d’un nou Acord on plantejarem
millores laborals per tot el col·lectiu.
Reconversió places vacants Cos Tècnics Superiors especialitat Veterinària de l’Agència de
Salut Pública
Tal i com us exposàvem en el nostre CCOO INFORMA 47/21, una condició indispensable per a la
signatura de l’Acord sobre les condicions de treball dels col·lectius funcionarials que conformen els
equips de salut pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut per al període
2020-2024, va ser la retirada de la Disposició Addicional 1a que anunciava que les places del cos
de veterinaris incloses en el Grup 1 de l’Acord es transformarien en places del cos de Titulats
Superiors de Salut Pública. CCOO estem totalment en contra d’aquesta decisió i vam exigir
l’aturada d’aquest procés de reconversió de places i demanem una reunió immediata de la
Comissió de Seguiment de l’Acord.
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