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L’ADMINISTRACIÓ NO GARANTEIX A LA MESA SECTORIAL EL
COBRAMENT AL MARÇ DE 2018 DEL 20,32% DE L’EXTRA DE 2012
CSIF denuncia a la Mesa l’incompliment sistemàtic pel que fa al transport dels/les
treballadors/es penitenciaris/es, continua reclamant un complement d’atenció al públic per al
personal PAS i segueix insistint en la millora de les condicions de treball al SOC
Any Nou, problemes vells. Dilluns, 15 de gener de 2018, la Mesa Sectorial va tornar a reprendre la
seva activitat amb el següent “regalet de Reis”: l’Administració no ens garanteix el cobrament de
la part de la paga extraordinària pendent del 2012 a la data prevista: el que es va signar al seu
dia era que al març es cobraria la darrera part de l’extra pendent del 2012, el 20,32%. A pregunta
de CSIF, Funció Pública no ens pot assegurar que es complirà el que es va acordar i signar. El
pagament d’aquesta part requereix el corresponent decret llei.
L’Administració afirma que si s’elimina el conegut 155 i es forma nou govern, no hi haurà problema
per part de la Generalitat en fer efectius els abonaments. Si persisteix el 155 per falta de govern, el
decret llei l’hauria d’aprovar el Consell de Ministres i és aquí, on l’Administració no ha donat cap
pas. Des de CSIF entenem que el pas ja hauria d’estar donat, en previsió que no es formi
govern, situació que som els primers en voler que no es doni. Els pagaments requereixen
l’habilitació legal necessària i creiem que s’haurien de contemplar totes les situacions per tal de
garantir el cobrament al mes de març, tal com es va acordar.
Una de freda i una de calenta. FUNCIÓ PÚBLICA RECORDA QUE NO ES PODEN FER
DESCOMPTES EN NÒMINA PER PROCESSOS GRIPALS. D’acord amb el decret publicat al seu
dia, els processos gripals formaven part de les patologies que no comportaven descomptes en
nòmina i, per tant, suposa cobrar el 100% de les retribucions. Amb o sense epidèmia, tan se val.
Des de Funció Pública ens confirmen que només s’ha d’acreditar la malaltia i que en cap cas
descomptaran en nòmina.
Altres temes que es van tractar a l’ordre del dia són els següents:
- Seguiment de la situació de les oficines del SOC i afectacions a Serveis Centrals:
condicions laborals dels treballadors, càrregues de treball, substitucions de les absències
del personal, eines de treball, programa de cita prèvia de la Renda Garantida Ciutadana.
Tots els sindicats, sense excepció, hem tornat a carregar contra la situació per al qual travessa el
SOC arran de la posada en marxa de la RGC. Hem demanat la revisió de les càrregues de treball;
l’aplicació del principi “a igual feina, igual sou”, de tal forma que els complements siguin els
mateixos per tothom; més formació per als treballadors i aplicació d’un complement d’atenció al
públic en consonància amb la feina desenvolupada.
Demanem, en definitiva, un replantejament per al Servei d’Ocupació de Catalunya des de la base.
Entenem que és el que toca perquè ja estem al límit del col·lapse en algunes oficines. El silenci
es va fer palès quan la companya del SOC que venia amb nosaltres va explicar que a la seva
oficina del carrer Aragó, la dotació era de 23 treballadors/es però hi treballaven només 9. I en cap
cas es cobrien les baixes. No calen més paraules.
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- Denuncia de la modificació unilateral de les condicions laborals dels treballadors dels
serveis penitenciaris per part de la Direcció General de Serveis Penitenciaris vulnerant
l’acord signat amb data 16 de juny del 2008, referent al primer al Pacte del Grup de Treball del
Personal Penitenciari dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l'Administració i
Tècnic relatiu a les Condicions a aplicar en els Trasllats de Dependències de l'Àmbit
Penitenciari i, igualment incomplint l'acord sobre les afectacions al personal derivades del
tancament del Centre Penitenciari Homes de Barcelona (Model) amb data 20 de març del
2017, a petició de CSIF.
El passat dia 27 de desembre de 2017 la Direcció General de Serveis Penitenciaris (Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya) va decidir de manera unilateral la supressió del transport
col·lectiu als treballadors que presten servei als centres penitenciaris de Catalunya. El nostre
sindicat va fer especial èmfasi en el fet que la supressió del transport afecta greument les
condicions laborals dels treballadors penitenciaris a la seva jornada laboral diària, passant
de cobrir un trajecte in itinere en 30 minuts fins a 1h i 30 minuts. La nostra organització sindical
ha demanat un document que acrediti un concurs major que restableixi definitivament la
totalitat del servei de transport col·lectiu suprimit.
- Negociació de les condicions laborals del personal PAS del Departament d'Ensenyament,
en concret, pel no cobrament del complement d'atenció al públic quan en la seva feina està
inclosa aquesta competència, a petició de CSIF.
Entenem que el personal PAS, hauria de cobrar el complement d’atenció al públic perquè hem
constatat que aquest personal dedica més del 75% del temps que treballa a atenció al públic.
Aquest percentatge és clarament superat en temps de matriculacions dels alumnes. I fora dels
terminis de matriculacions creiem que, tret de l’atenció als docents que és personal del propi
centre, el percentatge és superat si considerem que atendre els alumnes, atendre al personal
extern, atendre proveïdors, etc, és atenció al públic.
El responsable del Departament d’Ensenyament entén que aquest complement no s’ha d’aplicar
basant-se en un estudi de càrregues de treball de l’any 2007 que marcava un percentatge molt
llunyà del que marca l’acord (75%) dedicat a atenció al públic.
A CSIF ja teníem constància de l’esmentat estudi, però entenem que han passat 11 anys i que res
és inamovible. Per nosaltres la realitat ha canviat i indica unes càrregues molt més elevades que
les indicades a l’estudi. Per a CSIF, atendre trucades dels familiars, fer gestions amb els alumnes i
famílies o atendre, per exemple, els subministradors fora part d’aquesta atenció al públic.
Demanem a l’Administració que l’estudi de càrregues sigui revisat, a ser possible amb presència
sindical, per tal de determinar de forma acurada el temps dedicat a atenció al públic per part del
personal PAS.
- TEMARI DEL COS SUPERIOR I CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ DEL C2 AL C1:
No poden concretar-nos el temari del Cos Superior. Ho faran quan el tinguin. I tampoc poden
concretar-nos, amb precisió, quan sortirà la convocatòria de promoció interna del C2 (auxiliars) al
C1 (administratius) dintre del PESCO, ja assenyalat en anteriors reunions. No ho poden confirmar
però creuen que serà al febrer. És tot. Restem com sempre a la vostra disposició.
Barcelona, 15 de gener de 2018

Central Sindical Independent i de Funcionaris
U. A. Catalunya
U. P. Barcelona
U. P. Girona
U. P. Lleida
www.estoyxti.es U. P. Tarragona

Nàpols, 118, ent. 3a

08013-BARCELONA

Bernat Boades, 11, ent. 1 i 2
17005-GIRONA
Avda. Doctor Fleming, 27 Ent 3ª 25006-LLEIDA
Avda. Andorra, 11, Esc B, bxos 43002-TARRAGONA

Tf: 934 121 586
Tf: 934 122 876
Tf: 972 223 842
Tf: 973 269 289
Tf: 977 231 957

catalunya@csif.es
barcelona@csif.es
Fax: 972 223 842 girona@csif.es
Fax: 973 269 275 lleida@csif.es
Fax: 877 441 434 tarragona@csif.es
Fax: 934 127 860

www.esticxtu.cat

