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AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL
REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB
REPRESENTANTS DE L’AGÈNCIA
Us adjuntem nota informativa de la reunió del passat 6 de juliol del Comitè
Intercentres, on CCOO som membres, amb representants de l’Agència
Catalana de Patrimoni Cultural on es van tractar els temes següents:
Informació del procés d’estabilització per dur a terme les mesures de la
Llei 20/2021.
La convocatòria de les places de concurs de mèrits sortirà després de
l’estiu. Segurament ben entrada la tardor per tal que tinguem temps de fer el
curs ACTIC. Sobre els barems per al càlcul dels mèrits, hem acordat que es
seguiran i s’aplicaran els mateixos barems i criteris que ha publicat la
Generalitat. En breu, des de l’ACdPC, ens informaran a cadascú de
nosaltres de la situació en què es troba la plaça que ocupem respecte el
procés extraordinari d’estabilització. Insisteixen que només demanem
l’actualització de l’expedient ATRI dels nivells de català que puntuïn com a
mèrit. Quan s’aprova l’ACTIC, aquest es carrega directament a ATRI, no cal
fer res. El concurs de trasllats es farà un cop tothom hagi passat el procés
d’estabilització (mèrits i oposició extraordinària). Això ens situa cap al 2024 o
principis de 2025.
Noves contractacions, i Cobertura personal atenció al públic períodes
d’estiu.
Demanem més bona programació, i que el personal que tenim contractat
amb contractes precaris de reducció de temps o parcial i, en breu, els fixos
discontinus, tinguin la possibilitat i la prioritat en accedir a les places de
jornada completa quant tinguem una vacant, abans de fer-les públiques a
l’ATRI.
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És per això que l'ACdPC es compromet a establir i consensuar un acord per
poder regularitzar aquest tema de l'oferta de llocs primer al personal de dins
de l'ACdPC. I com la Borsa de Treball la tenim obsoleta i buida de personal
disponible, cal refer-la de nou amb la normativa actual i per totes les
categories. De moment, no hi ha previsió.

Informació de les contractacions de primera experiència professional
en Administracions Públiques (Fons Next Generation).
A l'ACdPC s'han aconseguit 20 contractacions subvencionades de persones
que ocupen places no estructurals i que estan a diferents centres. Ens faran
arribar tota la relació i més detalls d’aquestes contractes .

Informació Fons Addicionals pendent.
Està tot entregat i acordat, amb l’informe favorable de totes les parts i del
Departament de Cultura. Restem a l’espera de la resposta de Funció Pública.

Complement de productivitat 2022.
De moment no hi ha més informació que la que surt a l’ATRI.
Pla d’Igualtat de l’ACdPC.
S’ha demanat a l’empresa de prevenció un pressupost per la seva
elaboració, i es proposa un/a membre de cada sindicat per formar part de la
comissió de negociació.
Per qualsevol dubte o aclariment no dubteu en contactar amb les vostres
delegades i delegats de CCOO: mgmorillas@gencat.cat; egual@gencat.cat;
mttoneu@gencat.cat.
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