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GENERALITAT DE CATALUNYA
Mesa Sectorial de Negociació del Personal
d’Administració i Tècnic – 20/12/2021
Cal aturar i limitar els contactes i la mobilitat per raó laboral en les administracions
públiques, per això des de IAC CATAC demanem mesures urgents pel col.lectiu
abans que sigui massa tard.
Dilluns 20 de desembre IAC CATAC hem participat en la reunió virtual de la darrera Mesa Sectorial
d’enguany. Tot i que des de IAC CATAC havíem demanat poder parlar dels següents punts:
•

Negociació del còmput de la jornada diària ordinària dels dies en què es prestin serveis
mitjançant la modalitat de teletreball i en cas de reducció de jornada, de forma
compactada, per cura.

•

Compensació del proper festiu 1 de gener, que cau en dissabte. Negociació de la normativa
de jornada i horaris.

•

Negociació de dies de teletreball arran de la situació epidemiològica i assistencial a
Catalunya per la COVID.

•

Informació actualitzada sobre els processos selectius pendents.

•

Responsabilitat de l'administració en la convocatòria d'un procés selectiu.

•

Informació sobre la fi del termini per realitzar una jornada diària sencera addicional de
teletreball als departaments del Districte Administratiu.
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Un cop més Funció Pública ens ha exclòs la majoria dels punts proposats de l’ordre del dia, impedintnos de tractar en el moment que estem d’empitjorament de la situació COVID de la necessitat de
reconsiderar els Plans de contingència i les instruccions que parlen de “reincorporació progressiva”
així com també els topalls de dos o tres dies de teletreball setmanal. Se´ns diu que son sensibles a
la situació i que ho estudiaran...

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC

PERSONAL PAS DE CENTRES EDUCATIUS: Dret a compensació per dissabtes festius?
Tota la part social hem expressat el dret que el personal PAS de centres educatius ha de tenir el
mateix dret que la resta de plantilla a gaudir de les hores de compensació que cada any es
compensin pel fet que hi hagi festius que coincideixin en dissabte.
Aquestes hores que en la resta de plantilla l’administració ha decidit compensar-les sumant unes
hores més d’AP, actualment comporta el problema que el personal PAS no en pugui gaudir perquè
no se’ls incorpora o perquè el concepte d’AP en aquest col.lectiu es troba limitat per les ordres que
cada principi de curs el Departament d’Educació envia als centres marcant el calendari escolar.
La resposta final de l’administració ha estat que el calendari escolar marcar els criteris en els centres
educatius i que aquesta compensació en hores d’APs no es contempla.

COMPENSACIÓ DISSABTES FESTIUS 2022: “Dia de la marmota”?
Estem a desembre de 2021 i ja és oficial i públic el calendari
laboral del proper any 2022. L’any que ve hi ha un únic festiu que
cau en dissabte: l’1 de gener, cap d’any.
Des de la IAC CATAC un any més demanem planificació i previsió
a l’administració i que les hores de compensació per dissabte festiu ens siguin incorporades d’ofici
en el paquet d’hores d’APs des de principis d’any per tal que la plantilla es pugui organitzar.
Tot i que la petició és compartida per tota la part social, el subdirector general de Relacions Sindicals
i Polítiques Socials un any més ens ha respost que ho valoraran i ho estudiaran i ja ens diran alguna
cosa.... esperem que no sigui a finals d’any ja que el què sí ha deixat clar és que caducaran a finals
d’any.

PERSONAL ADSCRIT A PROGRAMES: Condemnades a la precarietat?
En el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per finalització de programes s’han
produït cessaments de personal de programes els mesos de setembre i novembre, i se’n preveuen
més per desembre i gener. Estaríem parlant d’unes 160 persones que des del punt de vista de la IAC
CATAC estan fent feines estructurals ja que fa anys que s’estan realitzant.
Per quins motius l’administració no prorroga aquests contractes? Ens diuen que la normativa no ho
permet, que com son llocs laborals cofinançats amb fons europeus quan el programa europeu
s’acaba les persones van al carrer. Però el que passa realment és que la contractació per programes
és una roda que fa anys que gira perquè en el fons les tasques de programes son estructurals.

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!
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Des de la IAC CATAC seguirem amb les reclamacions per acabar amb la precarietat de les persones
contractades per programes a l’administració de la Generalitat !!!
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I per tal de seguir fent girar la roda l’administració ha publicat a ATRI anuncis per cobrir aquestes
places esmentant la modificació de l’article 10.1 de l’EBEP sense tenir en compte que el propi article
que esmenten per no permetre la continuïtat permet una pròrroga de 12 mesos del programa i per
tant de les persones. També l’administració s’inventa estratagemes com “no es pot contractar a les
mateixes persones perquè la identitat substancial del contracte no és la mateixa”, condemnant a la
precarietat aquestes treballadores amb data de caducitat per 3 anys perquè darrere seu una altra
treballadora entri també amb data de caducitat de 3 anys i així gira la roda.

TORN OBERT DE PARAULES:
•

Llocs de comandament ocupats en funcions i llocs singulars ocupats en comissió de
serveis. Un cop més hem tornat a demanar a Funció Pública la relació d’aquests llocs de
treball. Ja ho vam demanar en la Mesa Sectorial del mes passat... Tal i com dèiem en el
CATACCRAC núm 26: “Actualment hi ha a la Generalitat de Catalunya més de 3500 llocs de
treball de comandament i singulars ocupats de forma provisional que han de regularitzar-se
al més aviat possible per donar cobertura a la normativa vigent... La regularització d’aquests
llocs incideix directament en la taxa de temporalitat amb la conseqüència d’alliberar més
places susceptibles de ser incloses en convocatòries d’estabilització”. En aquest sentit també
hem preguntat si s’han contractat i posat a treballar les persones del programa específic que
està fet per a aquestes tasques? Com es distribuiran les persones que han de fer aquesta
feina? Quantes per departament? Nosaltres ens preguntem: per què no ens han contestat?
Per què encara no ens han donat els llistats?

•

Processos selectius. Hem preguntat: què passa amb les ofertes PESCO 2017?, es faran
decaure per caducitat donat que la llei d’estabilització es publicarà en breu?, quan es
convocarà a les persones que van demanar ajornament de la primer prova del cos superior?,
les preguntes tipus test i preguntes curtes seran les mateixes?, quantes persones han
demanat ajornament per COVID?

•

Districte Administratiu: En les darreres Meses Sectorials hem demanat que se’ns informi
quan s’acaba el termini de dos anys a cada departament, a comptar a data de la finalització
del trasllat, per gaudir de fins a tres jornades diàries senceres de teletreball, segons acord
de Govern. Com que encara no ho hem rebut ho tornem a demanar. Esperem no haver de
tornar a demanar-ho en la propera mesa...

•

Treballadors i treballadores amb menors confinats. Donat l’augment de contagis per COVID
i del nombre de menors contagiats i/o confinats demanen a Funció Pública es doni una
solució per a les persones treballadores que tinguin menors a càrrec confinats, en el sentit
que en ser la cura de menor un deure inexcusable cal que aquestes persones tingui un permís
retribuït i no recuperable per exercir aquest deure.
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Us convidem a enviar-nos les vostres
inquietuds i demandes a
sindicat@catac.cat

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!
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