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Mesa Sectorial de Negociació, 21 març 2016 
 

DECRET DE JORNADA I HORARIS 
 
CATAC-IAC i la resta des sindicats de la Mesa Sectorial fa temps que estem fent propostes de modificació 
del Decret de Jornada i Horaris per millorar-lo, però sempre topem amb el NO de Funció Pública. Ara a 
proposta de CATAC-IAC es constituirà un grup de treball per tractar tots aquells punts que fan referència a 
la jornada i a l’horari del personal del nostre sector. Funció Pública ha advertit que durant el 2016 no hi 
haurà un nou Decret, però que sí es pot arribar a acords de caire interpretatiu que millorin l’aplicació del 
Decret i que no tinguin cost econòmic. Per això, us animem a participar amb propostes que puguem 
estudiar en el grup de treball i aconseguir un millor Decret per al 2017 (acciosindical@catac.cat)  
 
En aquest sentit, en aquesta mateixa Mesa, CATAC-IAC ha proposat que els dies d’assumptes personals es 
computin amb un valor de 12 hores per dia i així podríem acostar-nos a les hores que teníem abans de les 
retallades. Funció Pública ha dit NO, consideren que ja tenim una aplicació força beneficiosa. No comment! 
 
També hem demanat que les proves mèdiques que s’han de realitzar a les 8h del matí siguin 
comptabilitzades dins l’horari laboral. Funció Pública ha tornat a dir NO. La flexibilitat horària té coses 
bones i dolentes, diuen, i per tant les dolentes, encara que puguin ser discriminatòries depèn d’on visquis, 
te les menges! 
 
TRASLLAT DE DEPENDÈNCIES A LA ZONA FRANCA A BARCELONA 
 
Durant el darrer trimestre del 2018 es començarà la construcció d’un macro edifici (46.000 m2) a la Zona 
Franca amb capacitat per a 2.800 treballadors/es. Diuen que els primers trasllats seran al 2019 i els 
afortunats seran del departament d’Economia. La resta de personal que s’hi ubicarà serà en funció dels 
criteris contractuals de lloguers, economicistes i funcionals. Us mantindrem informats tant com ens 
informin a nosaltres.  
 
DARRERES NOTÍCIES CONCURS DE TRASLLATS A I PROMOCIÓ INTERNA B 
 
Els nomenaments al DOGC seran: 
A 30 o 31 de març 
B durant la segona setmana d’abril 
 
Per a qualsevol altra consulta sobre aquests temes o altres acciosindical@catac.cat 
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Intersindical Alternativa de 
Catalunya 

BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003.  Tel 93 317 31 51 sindicat@catac.cat 
GIRONA: Gran Via Jaume I, 9, 3r, A, des. 2. 17002. Tel. 972 22 15 88 girona@catac.cat 
LLEIDA: Av. Catalunya, 2 25002. Tel. 973 26 79 83  lleida@catac.cat 
TARRAGONA:Av.Ramon i Cajal,52, 1r. 43005 Tel. 977 226511  tarragona@catac.cat 


