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MESA SECTORIAL 16.01.2023 
 
CCOO hem demanat aclarir en aquesta Mesa la situació de moltes companyes i 
companys que han estabilitzat al cos auxiliar administratiu en places del PAS de centres 
educatius amb clau de mobilitat o de mitja jornada, atesos els nombrosos greuges i 
situacions injustes que s’estan produint. Malauradament, Funció Pública interpreta que 
aquest tema s’ha de tractar al grup de treball d’estabilització de la Mesa General. 
 
CCOO lamentem aquesta decisió atès que tot el personal implicat depèn exclusivament 
d’aquesta Mesa Sectorial i considerem que és aquí on s’hauria de tractar, i considerem 
lamentable que de l’únic que s’hagi parlat avui sigui de la compensació dels dies 24 de 
juny (festiu que coincideix en dissabte) i del 24 i 31 de desembre que coincideixen amb 
diumenges).  
 
Ens preocupa el buidatge de continguts que patim en aquesta Mesa Sectorial, on fa ja 
molt temps que no serveix per solucionar els problemes laborals de la plantilla funcionarial 
d’administració i tècnica de la nostra Administració, i lluitarem allà on calgui per tal que 
aquesta Mesa Sectorial no perdi el seu sentit. 
 
Pel que respecta a la compensació horària del festiu 24 de juny, en la seva línia, Funció 
Pública ens comunica que no el compensarà i, en canvi, sí que s’hauran de recuperar 7 
hores durant aquest any atès que hi ha 15 festes oficials. Sempre amb decisions que 
perjudiquen el personal... què senzill fóra no tenir que recuperar cap hora aquest any a 
canvi de la compensació del 24 de juny !!!  
 
I sobre els dies 24 i 31 de desembre, que cauen en diumenge i que legalment han de 
compensar perquè així ho estableix la normativa (art. 14.2 del Decret 56/2012), Funció 
Pública proposa passar-los als dies 27 de desembre i 2 de gener. CCOO no estem 
d’acord atès que considerem que és més beneficiós per a la plantilla que pugui escollir 
quan gaudir aquesta compensació, per no parlar de la mala imatge cap a la ciutadania 
que pot donar l’Administració de la Generalitat tancant els seus centres dos dies més 
aquest any. Funció Pública ens comunicarà la seva decisió a la reunió de la Mesa 
Sectorial que es celebrarà el proper 20 de febrer d’enguany. 
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