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MESA SECTORIAL 17.10.2022 
 
Us resumim, tot seguit, els temes més importants tractats en la reunió d’avui de la 
Mesa Sectorial. 
 
 
Addenda a l’Acord de condicions laborals dels funcionaris del cos de 
Bombers per al període 2019-2022 
 
Es ratifica l’actualització dels imports de les guàrdies complementàries de reforç 
durant els mesos d’estiu que s’elevarà a la propera reunió del Govern de la 
Generalitat. CCOO demanem que es tinguin en compte els increments retributius 
acordats per al trienni 2022 – 2024 i que també s’actualitzin els imports de les 
indemnitzacions per raó de servei. 
 
Decret de Jornada i Horaris 
 
Sol·licitem que es convoqui el grup de treball del decret de jornada i horaris 
atès que les darreres mesures de conciliació introduïdes han estat positives però 
insuficients i cal plantejar i tractar més millores pels treballadors i treballadores. 
L’Administració manifesta la seva voluntat de convocatòria tot i que no tanca cap 
data, CCOO traslladarem les nostres propostes i pressionarem per obrir la 
negociació i la implementació d’aquestes millores. 
 
Trasllat al c/ Taulat de la Subdirecció General de la Renda Garantida 
 
Amb motiu del proper trasllat forçós de personal de la Subdirecció General de la 
Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Drets Socials al c/ Taulat, 266 
- 270 de Barcelona, CCOO demanem, a l’igual que es va fer en el seu moment 
amb el trasllat de personal al Districte Administratiu de Barcelona, que aquest 
personal gaudeixi durant els 2 anys posteriors al trasllat de 3 dies de teletreball 
setmanals. Malauradament, per Funció Pública no es poden incrementar els dies 
de teletreball perquè no hi ha canvi de municipi i es disposa de transport públic.  
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Els sindicats de la Mesa Sectorial hem demanat una reunió amb la Direcció de 
Serveis del Departament de Drets Socials per tractar aquest tema i sol·licitem que 
es celebri al més aviat possible. El representant del Departament a la Mesa 
comunica que encara estan treballant a nivell intern sobre aquest tema i que 
encara no hi ha cap decisió presa, que és per això que encara no s’ha informat el 
personal. 
 
Així mateix, CCOO sol·licitarem una reunió urgent del Comitè de Seguretat i Salut 
Laboral del Departament de Drets Socials on demanarem que el servei de 
prevenció realitzi una avaluació d’aquests llocs de treball al c/ Taulat i, tenint en 
compte que el personal que es traslladarà son unes 70 persones, caldrà dur a 
terme un ús d’espais adequat. 
 
 
Torn obert 
 
La part social demanem solucions per al personal aprovat sense plaça a la 
convocatòria 242 del Cos Superior i tractar la situació de la convocatòria 243 
de Subalterns/es al més aviat possible. 
 
Pel que respecta a la publicació dels temaris del concurs-oposició 
d’estabilització de l’àmbit d’execució penal, Funció pública manifesta que els ha 
enviat per publicar al DOGC juntament amb els temaris del personal laboral. La 
publicació s’espera que surti a finals d’aquesta setmana. 
 
Sobre les incidències en el cobrament del PRP en l’àmbit penitenciari, el 
Departament de Justícia repeteix el que ja vam manifestar CCOO en el grup de 
treball penitenciari, insistint en què les segones activitats prèvies a 2022 aniran al 
complement personal transitori i que per les Incapacitats Temporals (baixes) 
prèvies a 2022 fins el moment de l’alta no s’actualitzarien. CCOO  sempre hem 
demanat i defensat que el personal acollit a la segona activitat no hauria de 
suportar cap pèrdua retributiva i que el personal en incapacitat temporal hauria de 
cobrar amb efectes retroactius aquest complement.  
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