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MESA SECTORIAL 28 de maig de 2018 

PERMÍS D’HOSPITALITZACIÓ 

IAC-CATAC planteja que donat que el sistema sanitari actual ha reduït l’ingrés hospitalari al mínim, però que això 
augmenta encara més la necessitat d’acompanyament als pacients, dins del permís d’hospitalització s’haurien 
de considerar tots els supòsits d’entrada a un hospital – circugia ambulàtoria- en la línea que ja ho té reconegut 
el personal laboral. Així acabaríem tant amb la discriminació entre col·lectius com entre departaments. 

Finalment, FUNCIÓ PÚBLICA accepta el següent (NO ÉS UN ACORD): 

- s’entendrà permís d’hospitalització qualsevol intervenció quirúrgica amb ingrés o sense sempre que hi hagi un 
document del metge que digui que es precisa repòs domiciliari. Aquest és el redactat que ja tenia el personal 
laboral per acord de CIVE, però és fer un paper més. La burocràcia a l’Administració no té fi. 
- es pot gaudir durant els 10 dies des del fet causant (entrada a l’hospital) de manera continua o discontinua 
sempre i quan s’hagi demanat la necessitat de repòs domiciliari i no es tingui l’alta mèdica. 
- IAC-CATAC demana també que s’eliminin les interpretacions de diferent localitat (continuïtat i mateix transport 
urbà). FP diu NO. 
-6 dies per supòsits extraordinaris. Funció Pública diu que van quedar derogats amb el RD de juliol de 2012. Una 
interpretació una mica lliure del que va retallar el “Decretazo”, com sinó n’hi hagués prou amb les retallades 
directes ens han d’aplicar unes “indirectes?”. 

ATRI 

IAC-CATAC continuant la seva lluita contra l’opacitat del portal ATRI, ha denunciat que a les ofertes ja no consta 
la prioritat de personal funcionari i que estan proliferant llocs per excés o acumulació de tasques, que en realitat 
són estructural.  

Funció Pública contesta que l’acord de govern de juny 2017 ja diu que els departaments donaran prioritat als 
funcionaris i per tant  s’entén que els departaments ja ho fan. Si hi ha tanta demanda de reforç és perquè hi ha 
molta feina. De fet, ATRI només és un anunci, després es fa el que es fa.  

És per això, que totes les delegades d’IAC-CATAC estem a la disposició del personal per demanar explicacions de 
totes aquelles convocatòries d’ATRI que no es vegi clara la seva resolució.  

NEGOCIACIÓ CRITERIS CONVOCATÒRIES PESCO 

IAC-CATAC ja va manifestar des de l’aprovació del PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació) i de la seva 
translació a la Ley de Presupuestos del Estado el fet que aquest pla i l’acord de PESCO signat a la Mesa General 
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no garanteix suficientment l’estabilització i consolidació de les plantilles i que cal garantir en la negociació a cada 
àmbit que la consolidació sigui un fet i no només una paraula.  

Vegeu el nostre full informatiu sobre el tema 
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6899f_dea04d49e7bb42ec86f85db61b534e25.pdf 

De moment, l´únic acord que hi ha sobre el tema és que en la fase de concurs es tindrà en compte el temps de 
serveis prestats, però això ja es fa en totes les convocatòries. Cal fer un pas més enllà, un gran pas perquè la 
consolidació de les plantilles sigui una realitat. IAC-CATAC estem estudiant el que diu Brusel·les i encoratgem a 
seguir el moviment d’arreu de l’Estat del personal interí per a la lluita per a la seva estabilitat. 
https://www.elindependiente.com/politica/2018/05/23/bruselas-interinos-audiencia-nacional/ 

LLOCS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

OFICINES COMARCALS D’AGRICULTURA 

IAC-CATAC ja va reclamar, des de que es va crear el complement d’atenció al públic, que el personal que fa 
atenció presencial a les oficines comarcals d’Agricultura el cobri. Entenem que tota persona que està en una 
oficina d’atenció al ciutadà, per definició, compleix el requisit. El Departament al·lega que fan torns i CATAC 
diem que, és clar, sinó paguen tampoc estaran pringant sempre els mateixos, però que això no era així en inici. 
Demanarem la revisió al grup de treball de RLT d’aquells llocs que creiem que són susceptible de cobrar aquest 
complement. 

COMISSARIES 

IAC-CATAC també ja fa anys que està en aquesta lluita i encara més quan hi ha personal administratiu en les 
oficines OAC, Oficina d’Atenció al Ciutadà. Si aquest personal no ho ha de cobrar, qui? Cal tenir en compte que 
a més fan unes tasques que no els corresponen, perquè les haurien de fer mossos moltes vegades, doncs que 
menys que almenys cobrin el complement.  

Per altra banda, us recordem que IAC-CATAC ja porta anys reclamant un complement específic que reconegui 
tots els aspectes “diferenciadors” del personal d’administració i serveis de les comissaries. Ja vam presentar una 
proposta a la Direcció General de Policia i a la Direcció de Serveis en el sentit d’aplicar l’específic que ja té 
reconegut el personal administratiu de centres penitenciaris. Seguirem amb aquesta lluita i amb la de 
l’eliminació de la tarda, perquè considerem que és de justícia. 

PROCESSOS SELECITUS. MODIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE LA FASE DE CONCURS. 

IAC-CATAC demana que es modifiqui el topall del 33% que té establert l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya en la Resolució del 2007 que regula les bases generals dels processos selectius.  

Funció Pública diu que NO que ja s’ajusten el que diuen la majoria de sentències en aquest sentit.  

IAC-CATAC creu que aquesta és una de les maneres de reduir la precarietat i consolidar que té el personal interí, 
per això seguirem lluitant en aquesta línia. 

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS ADMINISTRATIU 

Funció Pública no es defineix sobre la data de publicació de les llistes provisionals amb destinació. Esperem que 
sigui durant el mes de juny.  

GRUP DE TREBALL DE JORNADA I HORARIS 

IAC-CATAC demanem la convocatòria del grup de treball de jornada i horaris. IAC-CATAC va estar treballant en 
una proposta al febrer 2017 que tornarem a presentar, perquè cal millorar molts els aspectes del Decret del 
2014 per afavorir molt més la conciliació familiar i laboral i racionalitzar els nostres horaris. 
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