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Mesa sectorial de 10 de febrer de 2006
La darrera mesa sectorial, anava precedida d’un ordre del dia proposada pels diferents
sindicats interminable que, si alguna cosa feia palesa, és la gran quantitat de temes
pendents de resoldre i la gran quantitat d’incidències detectades en diferents
departaments. Us fem un resum dels temes generals i us enumerem els altres.

La sensació dels representants de CATAC-IAC assistents a la taula és
que la major part de l’estona teníem al davant una paret de frontó.
•

APROVACIÓ DE LA RLT DE L’AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM:- Aquesta relació de
treball recull la nova estructura de l’agència i una distribució de nivells sobre la que s’havia
dialogat prèviament amb els representants de les seccions sindicals amb presència al
departament de Comerç, Consum i Turisme. Aquesta RLT no recull però, totes les nostres
reivindicacions i vàrem insistir en la necessitat de revisar novament alguns nivells que no
reflecteixen la dificultat i especificitat de les tasques que comporten.

•

PREVISIÓ DE CALENDARI DE PROVES D’ACCÉS I TRASLLATS 2006-2008:- Pel que
fa a cossos generals:

Cos superior
Cos de gestió
Cos Administratiu
Cos Auxiliar
Cos subaltern

2006
2007
2008
Selecció
Trasllats Selecció
Trasllats Selecció
Trasllats
Trasllats Selecció
Trasllats
Trasllats Selecció
Trasllats
Selecció en curs
Trasllats Selecció

Pel que fa als cossos especials, tenim a la vostra disposició les previsions de Funció
Pública.
•

CREACIÓ D’UN ÒRGAN PERMANENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL: Funció Pública
anuncia la intenció de crear un òrgan permanent de selecció per fer front als processos
selectius previstos, especialitzat i possiblement estable. Veurem quina forma jurídica
adopta.

•

MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE VALS MENJADOR:- Funció Pública intenta incorporar
el nou sistema de targeta moneder amb caràcter general tot i que algun departament, no
es mostra inicialment massa disposat. Els sindicats comuniquen les incidències que ens
heu anat comunicant i FP es compromet a anar perfeccionant el sistema. Resta clar, però
que es pot disposar lliurement del fons acumulat pels imports que es vulgui i no
necessàriament coincidents amb la totalitat del preu del menú
Funció Pública es nega, però, a revisar, com vàrem demanar els sindicats, el pacte sobre
vals de menjador.

•

CONVOCATÒRIA ACCÉS BOMBERS:- Es convoquen 280 places de promoció interna a
bombers de 1a., i 125 places per accés al cos. Els companys de CATAC insisteixen en la
seva disconformitat sobre la forma de puntuar l’experiència prèvia quan es tracta d’haver
prestat serveis com a voluntari.

Fora de tot això, preguntes sense resposta i algun anunci:
9 FP no ha trobat solució als errors en la data d’afiliació a la Seguretat Social de
treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, que comporta
errors en el còmput de períodes cotitzats.
9 FP considera innecessari tractar específicament la problemàtica inherent a les
empreses públiques de la Generalitat de Catalunya i les diferents condicions
de treball i retribucions dels treballadors i treballadores que en formen part.
No li sembla tampoc que sigui un problema la vulneració del principi
d’igualtat, mèrit i capacitat.
9 El departament d’Educació portarà una proposta a la propera mesa sectorial
sobre el tractament de la itinerància del personal adscrit a serveis educatius
d’aquell departament.
9 Es torna a demanar la pòlissa d’assegurança dels treballadors i treballadores
de la Generalitat, davant la informació contradictòria que ofereix la companyia
asseguradora quan s’hi adrecen els possibles beneficiaris. Val a dir que els
sindicats mai no hem vist aquesta pòlissa tot i demanar-la en diferents
ocasions.
9 El departament de Justícia dicta una circular que contempla un nou supòsit
d’incompatibilitat. FP fa un informe que afirma que no és el mitjà correcte per
a fer-ho i que caldrà fonamentar la necessitat d’aquest supòsit per tal que es
valori si cal donar-li la forma jurídica correcta. Mentre, la circular segueix en
vigor.
9 FP no mostra cap entusiasme en tractar específicament les condicions de
promoció i mobilitat dels treballadors i treballadores de cossos especials.
9 FP no aparenta cap pressa per convocar els grups de treball que es deriven
del III Acord de condicions de treball, tot i que els sindicats els hem facilitat
els noms dels nostres representants.
9 FP no considera que calgui córrer per establir criteris de cessament d’interins
davant la pressa de possessió de nous funcionaris de les convocatòries
successives. Tampoc no creu necessari que aquest criteris s’unifiquin entre
departament.
ETC. ETC. ETC. . .

SABEU QUÈ EN PENSEM???

QUAN VOLGUEM JUGAR AL FRONTÓ... JA ENS
COMPRAREM UNA PILOTA!!
ARA TOCA NEGOCIAR I RESPECTAR ELS COMPROMISOS SIGNATS

