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Equiparació del complement específic de llocs de treball idèntics ocupats per
grups diferents.
Dret a la mobilitat de cossos del mateix grup
A continuació us informem dels temes més importants tractats a la reunió de la Mesa Sectorial.
1.- Equiparació del complement específic en els llocs de treball de doble grup d’accés
L’equiparació del complement específic és un tema que CSIF ja havia plantejat en reunions anteriors de la Mesa
Sectorial. Ara reiterem el nostre suport a què les places de doble entrada tinguin el mateix complement específic.
Hem tornat a recordar que el complement específic ha de valorar les característiques del lloc de treball concret, i no
pas les persones que els ocupen, independentment si pertanyen al grup C1 o C2, per exemple. S’han donat supòsits
inacceptables en el cas de Promocions Internes Exclusives (PIE) al mateix lloc de treball, que van tenir com a resultat
una baixada del complement específic.
L’Administració deixa ara una porta oberta i afirma que és un situació que s’ha d’abordar, malgrat que ens recorda
que la solució, si s’arriba a un acord, requereix cobertura pressupostàries (actualment estem en pròrroga dels
pressupostos) i proposa tractar de nou aquest tema al setembre.
2.- Mobilitat administrativa: Compliment de l’article 6.4 del III Acord General de Condicions de Treball
El III Acord de Condicions de Treball vigent, preveu la mobilitat entre cossos d’un mateix grup, reservant el 5% al
personal funcionari. El dret a la mobilitat dels funcionaris també es reconeix a l’EBEP (ara TREBEP). En virtut
d’això, CSIF dona suport a aquesta proposta i demana que es concreti aquest dret a la mobilitat.
L’Administració accedeix a tractar aquest tema a la propera reunió del grup de selecció i provisió que depèn
directament de la Mesa Sectorial.
3.- Personal PAS de centre educatius: compliment de ràtios i desplaçaments del personal
A la Mesa Sectorial de 16.04.2018, a petició de CSIF, l’Administració ens va facilitar les ràtios de treballadoralumnes. Llavors i ara, els representants de l’Administració reconeixen l’incompliment sistemàtic d’aquestes ràtios,
de forma especial a primària. Els sindicats exposem, també, diverses irregularitats que pateix aquest personal PAS: els
companys del cos subaltern fan tasques de manteniment; això obliga als auxiliars a fer de subalterns, no es cobreixen
les baixes i, fins i tot, a vegades han de treballar en centres diferents dintre de la mateixa jornada.
Tal com ja hem dit, l’Administració reconeix l’incompliment de les ràtios, problema que, segons ells, encara s’ha vist
agreujat amb la crisi. Els representants del Departament ens demanen que comuniquem qualsevol situació irregular
que detectem per tal de poder solucionar-ho... si està en les seves mans.
4.- Incompliment del protocol d’organització i establiment de les funcions del personal adscrit a la DG de Medi
Natural i als serveis territorials del DMAH
El protocol vigent (2008) dels enginyers forestals determina un calendari de guàrdies en cas d’incendi. Aquest
calendari ha anat minvant any rere any. Inicialment eren guàrdies voluntàries i remunerades. Posteriorment, amb la
crisi, les guàrdies es van compensar en hores. Aquestes guàrdies dels enginyers forestals per al cas d’incendis són
fonamentals per al medi natural i tenen una finalitat clara de cooperació amb d’altres professionals vinculats amb
l’extinció d’incendis.
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Malgrat això -a data d’avui!- no hi ha el preceptiu quadrant de guàrdies aprovat. Fins i tot l’Administració també
reconeix que n’hi ha guàrdies a diversos Serveis Territorials amb problemes de cobertura. Per aquest motiu, CSIF ha
exigit que es resolgui ja aquesta perillosa i irresponsable situació. Davant d’aquesta disbauxa, el nostre sindicat també
reclama obrir les portes a la voluntarietat sense límits per fer les guàrdies i revisar el protocol de les guàrdies un cop
acabi la campanya d’estiu. Demanem en definitiva superar aquesta manca gravíssima d’organització.
Per tota resposta, l’Administració ens contesta que ens farà arribar una proposta, sense precisar res més.
5.- Places DIL.
Actualment, segons dades facilitades al grup de selecció i provisió depenent de la Mesa Sectorial, tenim un total de
237 places (151 de personal subaltern i 86 places via PESCO per a discapacitats intel·lectuals) a l’oferta de 2017. Els
sindicats demanem concretar si les places DIL són per a persones amb dificultat d’integració o per a discapacitats.
Evidentment, des de CSIF donem suport a la integració laboral del col·lectiu DIL, però demanem que aquestes places
no afectin a l’estabilització i consolidació del personal subaltern.
L’Administració es compromet a aclarir-ho en propera Mesa Sectorial.
6.- Eliminació del requeriment de fotografia als currículums per accedir a places publicades a ATRI
CSIF dona suport a la proposta sindical d’eliminar els elements innecessaris en la selecció de personal via ATRI,
fotografia inclosa. Es tracta d’eliminar qualsevol dada que pugui generar discriminació.
L’Administració manifesta la seva voluntat de solucionar-ho i posa com a data límit el proper mes de setembre.
7.- Avançament per part de l’Administració del cost del transport públic al personal que s’ha de desplaçar per
desenvolupar les seves funcions
Els representants de l’Administració confirmen que, de manera generalitzada, els Departaments ja faciliten els títols
de transports avançant els diners o els bitllets. En el supòsit d’algun col·lectiu de l’àmbit penitenciari, que és on s’han
detectat aquests problemes de pagament, es comprometen a solucionar el problema el més aviat possible.
És tot. Restem a la vostra disposició per a portar a Mesa Sectorial les vostres idees i suggeriments. Tornarem al
setembre amb ganes renovades per millorar les nostres condicions de treball.
Tingueu TOTS un bon estiu.
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