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1. Ratificació de l’Acord de pròrroga de la vigència del complement retributiu del Programa de 
Rendiment Professional (PRP) per al personal funcionari penitenciari: 

 
S’aprova per unanimitat l’Acord de pròrroga de vigència del complement retributiu trimestral del Programa de 
Rendiment Professional (PRP) per l’any 2019 per al personal funcionari penitenciari, en les mateixes condicions de l’any 
2018.  
 
Aquest Acord es va treballar en el Grup de Treball Penitenciari i avui s’ha ratificat en la Mesa Sectorial. Ara ha de seguir 
el curs administratiu fins arribar a l’aprovació definitiva i vinculant al Consell Executiu de Govern de la Generalitat.... 
 
Funció Pública s’ha compromés a què en la nòmina del mes de juliol de 2019 es cobrarà el complement del 1r trimestre 
2019 i en la nòmina d’agost el complement del 2n trimestre.  

 

2. Comunicació per correu electrònic de les baixes per incapacitat temporal (IT): 
 
L’Administració està treballant la possibilitat que a les persones treballadores no ens calgui lliurar els comunicats en 
paper i que es puguin comunicar les baixes enviant el “parte de baixa” escanejat per correu electrònic: 

- Es mantindria el termini que cal comunicar-ho els tres primers dies 
- La persona treballadora un cop enviat el correu electrònic hauria de guardar els originals dels comunicats 
- El lliurament en paper es mantindria per qui ho prefereixi. Es mantindrien les dues vies. 

Aquesta opció de comunicació de baixa NO està vigent i NO ho estarà fins que FP no modifiqui la instrucció 1/2019. 

  

3. Espais sindicals al Districte Administratiu de la Zona Franca: 
 
Els sindicats demanem que Funció Pública prevegui habilitar espais sindicals en el nou Districte Administratiu de la Zona 
Franca on els sindicats poguem atendre amb privacitat i rigor les consultes de les persones treballadores que s’adrecin 
a nosaltres. 
 
Funció Pública respon que com que totes les organitzacions sindicals fins ara havien renunciat al dret a locals sindicals 
als centres a Barcelona, a la Zona Franca l’Administració només garanteix que facilitarà sala per les reunions de Junta 
de Personal (sic). 
 
Hem preguntat també si pel cas dels Comitès d’Empresa del personal es preveu alguna cosa i ens han respost que “no 
es matèria d’aquesta Mesa”. 

 

4. Complement d’atenció al públic del personal PAS dels centres educatius: 
 
Funció Pública nega que a la reunió de la Mesa Sectorial de mes de gener 2018 s’arribés a cap acord ni compromís de 
crear cap Grup de Treball per negociar el complement d’atenció al públic del personal PAS dels centres educatius. 
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I pel que fa a aquest complement econòmic Funció Pública insisteix en què per a poder tenir-hi dret cal que el 
treballador/a dediqui un mínim del 75% de la seva jornada a “atenció al públic” i que, segons ells, l’atenció a l’alumnat 
que fa el PAS dels centres educatius no és atenció al públic. 
 
En canvi l’atenció a les famílies sí que ho consideren atenció al públic però no arriba al 75% del temps de jornada laboral. 
És a dir, alumnat i famílies són comunitat educativa, però atenció a l’alumnat no és atenció al públic i atenció a les 
famílies sí. Ho enteneu? Com a excusa per estalviar-se uns diners i no reconèixer la feina resulta un tant psicodèlica, no? 
 
A més, davant de la petició de tornar a parlar-ne i revisar els criteris de què s’entén exactament per atenció al públic en 
els llocs de treball ens han respost: “parlar sí, però no canviarem d’opinió”. 
  

5. Sobre avançar diners per part de la plantilla per pagar targetes de transport públic per 
desplaçaments de feina: 

 
Sobre aquest tema que arrosseguem de Meses anteriors Funció Pública ens diu que encara està pendent... ho estan 
mirant... preguntant als Departaments.... Vaja, en resum RES. 

 

6. Criteris d’aplicació en el gaudiment del permís de matrimoni: 
 
Des de les seccions sindicals de presons es fa arribar la queixa que s’han denegat permisos de matrimoni amb l’excusa 
de l’administració de “necessitats del servei”. 
 
Des de la part sindical preguntem si Funció Pública qüestiona que els permisos de conciliació, com és el cas de 
matrimoni, estan per sobre de les necessitats del servei. La “imaginativa resposta” ha estat que l’administració té en 
compte dos conceptes -que mai s’han posat sobre la taula en cap Mesa-:  la “ponderació” i les “qüestions 
organitzatives”. I que en tot cas no li consta cap queixa per denegació.  

 

7. Torn obert de paraules: 

▪ Eleccions sindicals de personal funcionari a la demarcació de Girona 2019: 
o Els resultats d’aquestes eleccions del passat mes de maig de 2019 no són vàlids per dues raons: 1) 

impugnació pel tipus de sobre, 2) impugnació de candidatures 
o Cal esperar les dues respostes judicials per retrotraure el procés reprenent-lo (repetint-lo) des del 

moment que digui la sentència 2) de la impugnació i amb el criteri de sobre que digui la sentència 1) 
o Termini previst: no se sap, però no es preveu abans de finals de setembre 2019 

▪ Reunions pendents de convocar per Funció Pública que es convocaran en breu:  
o Grup de Treball  de Conciliació vinculat a la MEPAG 
o Grup de Treball sobre el nou Districte Administratiu 
o Grup de Treball sobre ATRI 
o Grup de Treball de Salut Pública 

▪ En relació amb la petició de tractar punts sobre el SOC en aquesta Mesa l’Administració ens diu que aquí no és 
l’espai i que aquests temes es tracten mensualment en la Junta del SOC. També ens puntualitza que,  malgrat 
s’havia fet alguna reunió específica sobre el seguiment de la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania, ens 
nega que existeixi cap comissió de seguiment amb participació sindical. 

▪ La part sindical demanem un espai virtual restringit on es pengin les actes de les meses per facilitar-ne la 
consulta i l’accés als representants membres de les meses. 

▪ Es demana llistat de quantitat, ubicació i pefils de tasques, de becaris i becàries que treballen a la Generalitat 
de Catalunya per clarificar que no estiguin ocupant llocs i tasques d’estructura. Funció Pública ens diu que ha 
exclòs aquest punt de l’ordre del dia perquè no és personal seu. 

▪ Demanem quan s’aplicarà a les nòmines el 0,25% addicional lligat al PIB 2018 del salari dels empleats i 
empleades públiques. L’Administració estatal l’aplicarà a les nòmines de juliol. Funció Pública ens diu que 
aquest temà és de l’àmbit de negociació de la Mesa General, i no ens confirma res. 


