18/09/2017
LA TORNADA DE VACANCES NO HA SENTAT BÉ A L’ADMINISTRACIÓ:
NI TÉ LES PILES CARREGADES NI AVANCEM
A continuació us presentem els temes més rellevants tractats a la reunió de mesa sectorial del
18.09.17.

1. Compensació dels dies 24 i 31 de desembre que enguany cauen en diumenge.
L’Administració manifesta que la compensació és la ja coneguda d’altres anys: 7 hores per cadascun dels
dies (14 en total), que s’afegiran a la borsa d’hores d’assumptes personals. Es podran gaudir fins el 15.01.18
i, de manera extraordinària, fins el 31.01.2018.
No obstant això, a la reunió posem de relleu el cas de Tarragona, extensible a d’altres localitats. A Tarragona
son festius el 19 d’agost i el 23 de setembre i totes dues dates cauen en dissabte. Des de CSIF demanen
que aquestes dues festes locals també es tradueixin en hores d’assumptes personals, tal com gaudeixen els
funcionaris de l’Ajuntament o de l’AGE. L’Administració pren nota de la situació plantejada, però manifesta
que no pot acceptar la nostra petició perquè el Decret de Jornada i Horari no ho contempla. CSIF els
argumenta que, malgrat no estar regulat en el Decret, no està prohibit, però l’Administració no flexibilitza el
seu posicionament inicial. En tot cas, ens confirmen que prenen nota de la situació per quan tractem la revisió
d’un nou Decret de Jornada i Horaris que resta pendent de reunió.
2. Permís de fins a 4 hores per al personal que treballi el diumenge 1 d’octubre perquè pugui exercir
el seu dret a vot, i seguretat jurídica per acreditar el vot i pels funcionaris que participin en
l’organització d’aquest referèndum.
L’Administració comunica que la circular 5/2006, referida a la participació del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc del Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, està en vigor i, en conseqüència, és d’aplicació. Per tant, el personal que
treballi el dia 1 d’octubre tindrà fins a 4 hores de permís. L’acreditació de la participació es podrà realitzar
mitjançant un document de declaració responsable del treballador. Així mateix, els presents a les taules
electorals tindran els drets previstos a la mateixa circular.
Pel que fa als diversos supòsits que es poden produir l’1 d’octubre, l’Administració ens remet a la Mesa
General de Negociació de la Generalitat, que sembla que comptarà amb la probable i inestimable assistència
de la Consellera que, curiosament, malgrat que mai ha participat en la mesa general per negociar el
retornament de les nostres pagues extres, ni la recuperació dels dies d’assumptes personals ni la resta de
drets que ens han sostret, sí que ho farà ara.
Des de CSIF hem exigit la màxima publicitat d’aquesta reunió per tal que les treballadores i els treballadors
públics afectats en tinguin coneixement amb celeritat.
3. Informació de les actuacions del Departament de Justícia en el servei d’Atenció a la Víctima.
Des de la part social es denuncia una possible externalització en la cobertura de guàrdies i que això podria
afectar de forma directa a les plantilles. L’Administració nega rotundament l’externalització de cap servei, i el
que sí han fet, segons la seva versió, és demanar un dimensionament de les plantilles perquè l’atenció a la
víctima és prioritària. Malgrat les seves paraules, sí ens han confirmat que en algun cas puntual una persona
externa ha acompanyat a la víctima al seu judici, circumstància davant la qual les organitzacions ens oposem
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frontalment, ja que entenem que quan sigui necessari realitzar l’acompanyament a la víctima aquesta funció
s’ha de desenvolupar, sempre, amb un funcionari.
4. Proposta d'assignació del complement específic més alt a les places de la RLT que poden ser
ocupades per personal funcionari de dos grups/subgrups diferents.
És una petició reiterada en reunions anteriors i que ara tornem a plantejar: les places que poden ser
ocupades per funcionaris de dos grups o subgrups diferents, se’ls hi ha d’assignar el complement específic
més alt. Defensem que a mateixa tasca, mateix complement específic (el més alt) per evitar greuges
comparatius
L’Administració manifesta que recull la petició, però que no pot donar-nos una resposta global ja que, per una
banda, l’assignació del complement específic és competència dels Departaments i, per altra, tan legal és
assignar el complement específic més alt com el més baix. En qualsevol cas, recorden que els llocs de treball
que a la RLLT tenen un doble accés són puntuals i que cada supòsit es podria tractar d’una manera singular.
5. Voluntarietat dels funcionaris/àries a l'hora de gaudir de les hores de flexibilitat horària
recuperable i/o de les compensacions de les hores extraordinàries.
Reiterem una altra vegada davant els responsables de Funció Pública la interpretació inadequada que fan els
Departaments pel que fa a la recuperació de les hores de flexibilitat horària. És cert que quan un treballador
públic gaudeix de les hores recuperables que estableix l’article 14 bis del Decret 295/2006, sobre jornades i
horaris, el retornament d’aquestes hores estan subjectes a les necessitats dels serveis, però CSIF i la resta
d’organitzacions sindicals coincidim en què la devolució d’aquestes hores de flexibilitat no les pot determinar
la unitat administrativa corresponent perquè vulnera la normativa. Subordinació a les necessitats de servei,
sí; assignació directa per part de l’Administració, de cap de les maneres.
No és acceptable que aquesta interpretació i aplicació per la via dels fets que fa l’Administració sigui una
fórmula encoberta per estalviar-se hores extraordinàries. Aquest és un punt que no estem disposat a
acceptar i que portarem a les instàncies que corresponguin per tal de defensar els drets de tots els
treballadors públics.
6. Sobrecàrrega de feina i realització reiterada de tasques de superior categoria del personal del Cos
d'Auxiliars i del Cos d'Administratius de les Oficines de Treball de la Generalitat.
Ningú no dubta que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és socialment bona, però la forma de posarla en marxa és lamentable, caòtica i impròpia d’un país avançat. S’han contractat persones del B, provocant
greuges insuportables respecte de la plantilla que ja hi havia. Tampoc s’ha fomentat la carrera professional,
ni s’ha contemplat la pujada de nivells, ni s’ha adequat la plantilla, ni s’ha donat la formació adient.
El dia 15, data d’entrada en vigor de la RGC, el sistema va petar a les 11 hores del matí i va ser impossible
arrencar. La falta d’espai va obligar en alguns casos a prestar el servei a la tarda. La falta de mitjans
personals i materials és brutal, obligant, ho hem dit ben alt i ben clar, que tothom faci de tot, ignorant el
repartiment de funcions.
Hem preguntat, per activa i per passiva, quin era el pla de xoc per tallar, d’arrel, aquest desgavell. La
resposta no pot ser més decebedora: un dimensionament de la plantilla, sense anar més enllà i sense saber
en què consistirà. Com a exemple d’aquest desgavell monumental destaquem que la pròpia Administració
reconeix que el nou personal contractat, com a interins del C, cobren menys que els del D i no cobren
complement d’atenció. Creiem no exagerar si diem que el SOC ha fet una contractació de mà d’obra barata.
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Des de la part social totes les intervencions s’han centrat en demanar la posada en marxa d’una borsa de
treball per cobrir IT, maternitats i altres baixes. Hem demanat, també, més mitjans materials i personals i la
implementació d’un pla especial d’atenció als treballadors per evitar tensions i reduir les baixes per raó de la
seva feina. Sí, cal un dimensionament de la plantilla, acompanyat d’una promoció real i efectiva que afecti al
conjunt dels treballadors i treballadores.
La RGC ha estat una mesura bonica, que ha permès fer la foto als polítics de torn, sacrificant als treballadors
i treballadores que se’n faran càrrec i que han resultat greument perjudicats.
CSIF ha habilitat un correu específic per centralitzar les peticions, queixes i denúncies dels
treballadors de les OTG’s que podeu utilitzar perquè podem elevar les queixes a l’Administració i, si cal, a
les instàncies judicials corresponents: acciosindical@csif.cat
PRECS I PREGUNTES
A- CONCURSOS EN MARXA: a la petició d’informació de l’estat actual dels concursos, l’Administració
ens remet al grup de selecció, que es reunirà abans que acabi el mes de setembre.
B- NÒMINES: davant de la possible, ara real, intervenció dels comptes de la Generalitat, preguntem
com afectarà a les nostres nòmines. L’Administració ens remet a la Mesa General de Negociació, ja
comentada al punt 2.
C- DIFERÈNCIA TEMPORAL EN EL PAGAMENT DE LES NÒMINES: hem preguntat per la diferència
temporal, exagerada, en el pagament de les nòmines. Volíem saber quin és el procediment emprat
per determinar si les ordres de pagament són donades com sempre o si és una qüestió de les
entitats bancàries. L’administració manifesta que preguntaran i ens contestaran però entenen que
l’ordre de pagament és única i que la disfunció és de les entitats.
És tot el que ha donat de sí la reunió. Nosaltres sí hem carregat les piles i hem tornat amb totes les ganes
d’insistir en la millora de les nostres condicions de treball. Us mantindrem puntualment informats.
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