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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
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1. Canvi d’adscripció de 6 llocs de treball del Departament de Justícia: 
 

La representant del Departament de Justícia informa que tenen la previsió de fer desplegament 
territorial dels equips de l’OAVD (Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte) i de l’EATP (Equip 
d’Assessorament Tècnic Penal) que actualment estan adscrits a la Gerència de Barcelona Ciutat i 
l’Hospitalet de Llobregat, ubicada a la Ciutat de la Justícia, i desplegar-los a comarques. Aquest 
desplegament territorial comportarà la creació de 22 llocs a territori de OAVD i 19 llocs d’EATP.  
 
Dins d’aquesta territorialització dels serveis l’Administració ha presentat en aquesta Mesa el text de 
la “Proposta d’Acord de Govern pel qual s’aproven mesures de racionalització relacionades amb 
el desdoblament de l’equip de l’OAVD (Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte) i de l’EATP (Equip 
d’Assessorament Tècnic Penal) de Barcelona”, on s’adopta la mesura de canvi d’adscripció de 6 
llocs de treball ocupats en l’OAVD de la Gerència de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat que 
passarien a adscriure’s a l’OAVD i a l’EATP de la Gerència de Barcelona Comarques. 
 
Davant d’aquesta informació des la IAC CATAC hem manifestat que qualsevol mesura organitzativa 
que adopti l’Administració ha d’estar justificada i no ha de comportar càrregues de feina 
suplementàries per a ningú, i que canvis d’adscripció com aquest no han de comportar en cap cas 
empitjorament de les condicions laborals ni pels equips de Barcelona Ciutat ni de Comarques. 

 
 

2. NO a la modificació unilateral de condicions de treball dels agents rurals!!!  
 
TOTS els sindicats amb representació a la Mesa hem denunciat la vulneració al dret de negociació 
que representen les dues instruccions signades per l’inspector en Cap del Cos d’Agents Rurals: 
 

• Instrucció 2/2021, relativa als criteris d’aplicació del permís de flexibilitat recuperable regulat 
a l’article 3 de l’Acord de condicions de treball del CAR 

• Instrucció 3/2021, relativa als criteris d’aplicació de les condicions de treball en els supòsits 
de gaudiment de qualsevol tipus de reducció de jornada 
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L’Acord sobre condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya per al període 2015-2019, signat en aquesta Mesa i publicat al DOGC núm 6964 de 
28/9/2015, regula aquests aspectes de condicions de treball en els articles 3.1.1 i 3.3.2.  
 
El marc d’interpretació d’aquest acord és la corresponent Comissió de Seguiment tal i com estableix 
l’article 12, i no un inspector fent-ne “lliures interpretacions”. 
 
ÉS INTOLERABLE !!!  
 
Hem exigit doncs la retirada immediata d’aquestes dues instruccions i la convocatòria urgent de 
la Comissió de seguiment de l’esmentat acord per tal d’aclarir la interpretació de l’administració 
de la flexibilitat horària recuperable regulada en els esmentats articles.  
 
L’Administració ha acceptat retirar les instruccions i convocar la comissió. Us n’anirem informant. 
 
 

3. ELS HORARIS ESPECIALS NO SÓN UN XEC EN BLANC!!! 
 
Des de la IAC CATAC, juntament amb la resta de sindicats, denunciem l’arbitrarietat i l’abús que 
alguns Departaments fan de la figura dels “horaris especials” contemplats en l’article 11 el Decret 
56/2012 sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la 
Generalitat. 
 
Denunciem que: 

- Els llocs de treball amb horari especial no poden comportar pèrdua de drets per part de les 
persones treballadores, com per exemple impediment de conciliació o restriccions a l’hora 
del gaudiment d’AP i de vacances 

- L’assignació d’horaris especials no pot ser una cortina de fum per amagar manca de personal.  
- És inacceptable que es comuniqui als treballadors i les treballadores canvis continus i 

imprevistos en els seus horaris sense un marge de temps suficient i amb l’excusa que són 
llocs de treball amb horari especial 

- Si no hi ha negociació de criteris hi ha deteriorament de les condicions laborals 
 

Demanem que: 
- Cal regular les condicions de treball dels llocs laborals amb horaris especials per tal de 

consensuar criteris i que no siguin un “xec en blanc” per a l’administració 
- Que es convoqui el Grup de Treball de Jornada i Horaris per negociar criteris de regulació 

dels horaris especials 
 
Funció Pública ens diu que convocarà reunió d’aquest Grup de Treball.  
 
Us animem a què ens feu arribar les vostres propostes i queixes a sindicat@catac.cat sobre horaris 
especials per poder-los transmetre i fer arribar la vostra veu.  
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TORN OBERT: 
 

• Des de la IAC CATAC hem denunciat novament la censura que fa Funció Pública que 
unilateralment ha exclòs punts que havíem proposat des del nostre sindicat que es tractessin en 
l’ordre del dia de la reunió de la Mesa Sectorial.  

 
Llistat de punts proposats per IAC CATAC exclosos per FP: 

- Resposta del PROCICAT en relació a la convocatòria de processos selectius.  
- Calendari de vacunació al personal del nostre sector. Informació sobre la vacuna a subministrar 
- Situació de la convocatòria del cos d'Agents Rurals. Publicació llista definitiva i data d'examen.  
- Situació de la convocatòria del cos de Treball Social. Publicació llista definitiva i data d'examen.  
- Publicació del concurs de trasllats del cos Auxiliar d'Administració.  
- Situació de la convocatòria del cos Superior. Publicació llista definitiva i data d'examen.  
- Calendari actualitzat de la resta de processos.  
- Acte de tria de places de la PIE Administratiu i data de presa de possessió. Recol·locació del personal 

interí afectat.  
- Llocs en funcions i en comissions de serveis del cos de Bombers, abús de la situació que es perllonga 

indefinidament en el temps. 

 

• Quan cobrarem l’augment retributiu de 2021? . FP respon que no ho sap 
 

• Vacunació COVID de la plantilla de la Generalitat de Catalunya: Demanem conèixer el calendari 
de vacunació per a la plantilla i FP ens diu que aquest tema no és de funció pública sinó de salut 
pública (sic). Des de la IAC CATAC reivindiquem que tota la plantilla essencial i presencial ha de 
tenir dret a vacunació. I demanem que FP així ho transmeti al Departament de Salut. 

 
 

Al nostre web www.catac.cat teniu actualitzada la previsió de “calendari de 
concursos de trasllats de personal funcionari” i la previsió de “calendari de processos 
selectius de personal funcionari”.  
 
Estem a l’espera de dades més actualitzades per part de Funció Pública en la propera 
reunió del 17 de febrer del Grup de treball de Selecció i Provisió (que no es va fer el 
passat 2 de febrer).  
 
Us n’informarem. 

 

Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta 
des de casa amb el telèfon desviat i 

responent totes les vostres qüestions també 
per correu 

Us convidem a enviar-nos les vostres 
inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 
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