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SECRETARIA GENERAL 

INTRODUCCIÓ 

El balanç d'aquests 4 anys l'hem de centrar en com estàvem en el moment 1 

de la  9a Conferencia i com hem arribat a la X Conferència, i com  hem 2 

treballat en el paper de lideratge de CCOO, com a sindicat majoritari de 3 

l'Ajuntament de Barcelona.  4 

Comparativa en nombre d’afiliats/des: 5 

 Novembre 2014 Desembre 2020 Diferència 

General  

(inclosa educació part FSC) 

1078 1174 +96 

Educació 

(part federació educació) 

130 (dades 2017) 186 +56 

 

Total 1208 1360 +152 

S'ha de tenir en compte que dins les baixes en la afiliació, que hem tingut, 6 

també hi ha jubilacions o baixes de llarga durada. 7 

Comparativa de delegats/des: 8 

 Eleccions 

2015 

Eleccions 

2019 

Diferència 

Delegats/des 

escollits/des  
61 67 +6 

 

El nou equip que va sorgir de la 9a Conferència de la Secció Sindical, vam 9 
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començar de zero, amb un canvi de Govern Municipal, un govern 10 

d'esquerres on vam posar totes les nostres expectatives per fer un canvi en 11 

les relacions laborals, però tot i això, han sigut 4 anys d'un camí dur i 12 

diferent del que pensàvem en un inici, gràcies a la lluita del nostre equip i el 13 

suport de la gent s'han aconseguit molts dels objectius marcats. 14 

A 2017 després dels grans resultats de les eleccions sindicals de 2015, no 15 

sense molt d'esforç, vam aconseguir un reconeixement de la necessitat 16 

d'espai de treball que teníem i ens van fer un canvi de local, pujant de la 3a 17 

a la 5a planta, millorant molt les nostres condicions laborals, amb aquest 18 

canvi els delegats i delegades de CCOO vam obtenir més espai de treball i 19 

més llum. També els afiliats i afiliades de la nostra Secció Sindical vam 20 

guanyar un espai de reunió millor i ben equipat. 21 

Des de la Secretaria General l'objectiu era crear un equip de persones, que 22 

lluitessin pels drets dels treballadors i treballadores, sense importar quin fos 23 

el sector de procedència. Per a CCOO el més important és que aquesta 24 

experiència ha servit per treballar transversalment amb tots els sectors, una 25 

forma diferent de fer sindicalisme, una forma de fer més fort a CCOO. 26 

Des de la Secretaria General també s'ha treballat per mantenir la unitat 27 

sindical durant les negociacions que s'han portat a terme amb 28 

l'administració, això era una demanda per part de la plantilla. Portar a 29 

terme aquesta voluntat ha sigut un treball molt dur que ha propiciat que 30 

CCOO hagi encapçalat totes les accions sindicals així com les reunions amb 31 

l'Administració. 32 

Hem liderat totes les negociacions tant a la Mesa General com a les Meses 33 

Sectorials i hem ocupat amb molt d'esforç el nostre lloc com a sindicat 34 

majoritari a l'Ajuntament de Barcelona. 35 

Una de les nostres prioritats, com a Secció Sindical, ha sigut recuperar els 36 

drets perduts des de 2010, quan van començar les retallades. 37 

Tant a GUB com a SPEIS i al Sector Integral, en aquests 4 anys l'equip de 38 

CCOO, després de les negociacions i mobilitzacions prèvies, ha aconseguit 39 

signar 51 acords. 40 
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D'altra banda, davant dels esdeveniments polítics succeïts a Catalunya, el 41 

sindicat s'ha vist en una situació complicada, per respondre a totes les 42 

sensibilitats de la seva militància respecte a aquest conflicte. Des d'una 43 

reflexió de l'equip i de l'Executiva, perquè aquest fet no impedís seguir 44 

treballant en totes les negociacions que teníem pendents per recuperar tots 45 

els drets que havíem perdut en aquests últims anys, vàrem decidir cenyir-46 

nos exclusivament a fer pel que havíem sigut escollits, defensar els drets 47 

laborals de tots els treballadors i les treballadores. 48 

Tot això amb la sensibilitat que ens caracteritza cap a diferents causes com 49 

la lluita per les pensions dignes, la lluita feminista, els drets de les persones 50 

LGTBI i la defensa dels drets fonamentals i les llibertats. 51 

ANTECEDENTS 

El 26 de novembre de 2014, es va celebrar la 9a Conferència de la nostra 52 

Secció Sindical. 53 

En el moment de fer-la, feia 2 anys de la signatura de la pròrroga 2012-54 

2015, de l’Acord de Condicions 2008-2011. 55 

A la pròrroga de l’Acord de Condicions 2012-2015 es va intentar frenar els 56 

efectes de les retallades com les de la paga de 2012, també es parlava del 57 

desenvolupament de la carrera professional, l’aplicació del Fons d’Acció 58 

Social, l’augment de la dotació econòmica dels premis d’antiguitat per 59 

pal·liar la retirada dels dies que ens donaven per les retallades, millorar les 60 

retallades en incapacitat temporal amb la incorporació dels dos permisos de 61 

48 hores i la incorporació d’algunes excepcions i l’augment de 2 dies festius 62 

per pal·liar la disminució dels dies d’assumptes propis. 63 

Amb la pròrroga també es va signar pagar el tram de carrera que 64 

l’Ajuntament devia des de 2011 amb efectes retroactius i iniciar la 65 

negociació del Sistema d’Ordenació Municipal. 66 

La pròrroga es va signar el 29 de novembre de 2012 i l’Ajuntament va 67 

decidir aplicar el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM) l’1 de gener de 2013 68 

sense negociar. El SOM va suposar l’inici d’una doble escala salarial pel nou 69 
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personal i un menyspreu a les tasques i funcions del personal de 70 

l’Ajuntament. 71 

En aquell moment també estava pendent el pagament de la sentència de 72 

l’1%, la sentència encara estava pendent de resolució i el Govern Municipal 73 

del moment no estava d’acord amb el pagament, va estar recorrent fins a 74 

última instància. 75 

Des de 2010 vivíem una situació de bloqueig en l’Oferta Pública, que només 76 

permetia reposar les jubilacions de l’any immediatament anterior al que es 77 

negociaven (reposició), i no en el 100% a tots els sectors. Aquest fet va 78 

portar la conseqüència que durant anys només es fes Oferta Pública dels 79 

cossos uniformats, ja que al sector no uniformat existia la figura del 80 

personal interí que podia accedir a la Corporació a través de Borses de 81 

Treball, per això, les places de reposició que hi havia cada any, es 82 

destinaven als cossos uniformats i les baixes del personal no uniformat es 83 

reposaven amb borses de treball. 84 

Així que vam començar la legislatura amb 5 grans reptes en matèria de 85 

negociació col·lectiva: 86 

 Contrarestar les retallades. 87 

 Pagament de la sentència de l’1%. 88 

 L’anul·lació del SOM i negociació d’una Relació de Llocs de Treball 89 

adequada on realment es vegi la realitat dels llocs de treball i on els 90 

treballadors/es se sentin identificats, amb extinció de la doble escala 91 

salarial. Una RLLT justa. 92 

 Desbloqueig de l’Oferta Pública. 93 

 Negociació d’un nou Acord de Condicions Laborals. 94 

Per altra banda, ens van sorgir altres reptes com van ser: 95 

 La municipalització de serveis i la dissolució del PAMEM. 96 

A banda de la situació en la negociació, teníem també dos reptes prioritaris 97 

com a sindicat: 98 

 Que el sindicat fos més visible als centres de treball, fent un treball 99 



Balanç 2014-2020 · X Conferència de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona  

 

7 
  febrer / 2021  

periòdic de visita i assistència per conèixer les necessitats i les 100 

problemàtiques de tota la plantilla municipal. 101 

 Que tots els delegats/des i representants sindicals dels diferents 102 

sectors, tinguessin una visió més transversal de la negociació, és a 103 

dir, que tots els sectors estiguessin informats i veiessin reflectides les 104 

seves reivindicacions, fet que neix de l'empatia i la sensibilització de 105 

les problemàtiques laborals d'uns i dels altres, en les negociacions de 106 

les condicions laborals de la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona. 107 

Contrarestar les retallades 

A novembre de 2015, vam signar a la Mesa General, la recuperació de la 108 

paga retributiva perduda el 2012. Això, va ser possible per la Llei de 109 

Pressupostos Generals per l'any 2016. El personal docent és l'únic que 110 

encara no ha recuperat el 100% de les pagues perdudes. 111 

En aquesta mateixa Mesa General, també es van recuperar dies 112 

d'assumptes propis fins a tenir 6, amb els 2 que s'havia aconseguit a la 113 

pròrroga 2012-2015 fan els 8 que teníem abans de les retallades. El que no 114 

vam aconseguir va ser recuperar els dies que vam perdre als premis 115 

d'antiguitat, cosa que permetia el Reial Decret Llei 11/2015. Fins a juliol 116 

2018, amb la signatura de l'Acord de Condicions 2017-2020, no es va 117 

aconseguir recuperar els dies addicionals de vacances per antiguitat. 118 

La recuperació del pagament de la incapacitat temporal al 100% no va ser 119 

tampoc fins a la signatura de l'Acord de Condicions 2017-2020. 120 

A 2016 i el 2017 va haver-hi increments salarials d'un 1% cada any, a 121 

través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, també el 2017 amb el 122 

"Acuerdo para la Mejora del Empleo Público" estatal, signat per CCOO i la 123 

resta de sindicats de la funció pública vam recuperar un 1,75% el 2018, un 124 

2,5% el 2019 i si tot va bé un 3% al 2020 del poder adquisitiu perdut, a 125 

més d'un 0,30% de la massa salarial en fons addicionals cada any, que en 126 

el nostre cas anirà destinat al Pla de Pensions i les millores retributives 127 

segons l'Acord de Condicions Laborals 2017-2020. 128 

Tot i això encara no hem recuperat la retallada del 5% en les pagues 129 
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extraordinàries i la totalitat del que es va perdre en Conciliació Familiar. 130 

Pagament de la sentència de l’1% 

Des de CCOO vam fer una intensa lluita a 2015 durant la campanya 131 

electoral del Govern Municipal, pel pagament de l'1%, el Govern Municipal 132 

d'aquell moment no va accedir al pagament, com ja hem dit. En aquelles 133 

eleccions el Grup Municipal que governava fins a abril de 2015 i que s'havia 134 

negat a pagar va perdre les eleccions, va entrar un nou Govern Municipal. 135 

Amb l'entrada del nou govern va haver-hi un compromís inicial de 136 

pagament de la sentència, que aviat vam veure que no es compliria fins que 137 

aquesta no fos ferma, per part de CCOO vam fer algunes accions per tal de 138 

pressionar al nou govern. 139 

Finalment a 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens va donar 140 

la raó i el Govern Municipal va acatar la sentència. Després de negociar 141 

totes les taules salarials des de 2007 fins a 2016, vam poder cobrar els 142 

endarreriments que van suposar entre 3000 € i 9000 € per persona 143 

depenent la categoria, a més de l'increment mensual de la nòmina 144 

consolidat d'aproximadament un 3%. 145 

Després d'això, vam continuar la lluita pel pagament al personal laboral dels 146 

Organismes i Ens que encara no havien cobrat. Recentment hem guanyat la 147 

sentència pel pagament dels endarreriments de 2007 a 2016, de la 148 

sentència de l'1% al Consorci Mercat de les Flors, que encara estava 149 

pendent. Seguim lluitant perquè el personal subrogat des de BAGURSA 150 

cobri tots els interessos de l'1% i perquè el personal subrogat de les PRO'S 151 

a BAGURSA cobri els endarreriments. 152 

Un objectiu actual és el pagament dels interessos generats arran de no 153 

haver pagat en el seu dia l'increment de l'1% que derivava dels interessos 154 

dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2007 i 2008. CCOO hem 155 

aconseguit una sentència única que crea jurisprudència i que ens obre la 156 

porta a futures reclamacions d'interessos. Aquesta sentència no ha sigut 157 

recorreguda per l'Ajuntament i dóna dret a cobrar els endarreriments de la 158 

sentència de l'1%, des de la primera reclamació administrativa (2009). 159 
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Gràcies a les negociacions de la nostra Secció Sindical, s'ha aconseguit que 160 

l'Ajuntament pagui aquests interessos en un cop i reconeixent els interessos 161 

des de 2009, ja que l'Ajuntament feia la interpretació de 2013 i que aquest 162 

pagament serà a desembre. 163 

Anul·lació del SOM i negociació d’una Relació de Llocs de 

Treball adequada on realment es vegi la realitat dels llocs de 

treball i on els treballadors/es es sentin identificats, amb 

extinció de la doble escala salarial. Una RLLT justa. 

Immediatament després de l’aprovació unilateral del SOM per part de 164 

l’Ajuntament, des de CCOO vam començar una lluita jurídica i sindical per la 165 

seva derogació o anul·lació. Es va interposar una demanda des de la Junta 166 

de Personal i el Comitè d’Empresa per la manca de negociació col·lectiva del 167 

SOM, lamentablement aquesta demanda es va perdre. 168 

Es van fer diverses accions sindicals que van aconseguir: 169 

 Blindar el Complement Personal de Migració (CPM), com a 170 

complement incrementable i no absorbible. Aquest complement el té 171 

el personal contractat anteriorment a gener de 2013 per no tenir una 172 

rebaixa del seu salari amb el SOM. 173 

 Eliminar la doble escala salarial dels llocs base. 174 

 Arreglar algunes situacions d’incorrecta nomenclatura de categoria, 175 

provocades per l’extinció que va fer el SOM d’algunes categories. 176 

Però no es va aconseguir anul·lar el SOM en aquell moment. 177 

Anys més tard, l'Associació de Tècnics de Barcelona (APTAB), va interposar 178 

una demanda contra el SOM per manca de negociació i per no ser una 179 

Relació de Llocs de Treball (RLLT) real i van guanyar. 180 

La conseqüència ha sigut l'anul·lació del SOM i per tant l'obligació de 181 

l'Ajuntament a què negociï una RLLT. Aquest fet va ser assumit per 182 

l'Ajuntament que no va recórrer la sentència, conscients de l'oposició de 183 

tots els sindicats al SOM, però va deixar a l'Ajuntament sense cap eina de 184 

gestió dels Recursos Humans (RH) i amb un buit legal perillós. 185 
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Per poder encaminar la negociació de la RLLT i garantir l'estabilitat de les 186 

condicions de treball de la plantilla, els sindicats i la Gerència de Recursos 187 

Humans i Organització (GRHiO), vam arribar a tres acords: 188 

 Acord de la Mesa general de negociació sobre Aplicació Transitòria i 189 

condicions del sistema d’ordenació municipal, desembre del 2017, on 190 

es va aprovar un sistema de gestió transitori fins a l’aprovació de la 191 

RLLT, amb garanties imposades pels sindicats com 6 mesos per 192 

negociar la RLLT que havia de ser una real i adequada, màxima 193 

transparència en modificacions i minimitzar-les, frenar concursos 194 

interadministratius i lliures designacions de nivells 24 i 26, garanties 195 

pels Ens sense SOM ni RLLT, la negociació del reglament 196 

(imprescindible, el SOM mai n’ha tingut), garanties retributives (la 197 

RLLT no abaixarà salaris, reconeixement doble escala salarial per part 198 

de l’Administració, manteniment CPM en les mateixes condicions), 199 

incloure garanties de revisió de GUB i SPEIS (especialitats) i garantir 200 

que la nova RLLT faria una valoració individualitzada de cada lloc de 201 

treball inclosos cossos uniformats. 202 

 Acord de Condicions Laborals 2017-2020, es va incloure un article 203 

sencer (el 22) dedicat a la RLLT, on es donava la data de novembre 204 

de 2018 per aprovar la RLLT inicial i s’incloïa que la nova RLLT tindria 205 

perspectiva de gènere, també es parla en aquest article de la 206 

necessitat de revisar els criteris de pagament dels complements 207 

d’atenció al públic del Grup C. 208 

 Acord de la mesa general de negociació en matèria de la Relació de 209 

llocs de treball i acords de desenvolupament, desembre del 2018. En 210 

aquest acord es va aprovar la RLLT inicial tal com s’havia establert a 211 

l’Acord de Condicions 2017-2020, també es va fer una limitació 212 

provisional (fins a negociar la RLLT) dels concursos 213 

interadministratius i de lliure designació, es va garantir la recuperació 214 

dels llocs singulars transformats en llocs base (basificació), es parlava 215 

de mantenir les garanties aconseguides a l’acord de 2017, es va 216 

establir un calendari per la valoració de tots els llocs de treball, es va 217 

establir un període per la negociació d’un sistema de mobilitat 218 

voluntària per incorporar a la RLLT, la revisió dels complements 219 
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d’atenció al ciutadà del grup C, valorar la incorporació els llocs de 220 

treball susceptibles de ser-ho (falsos autònoms, etc.) i valoració de la 221 

creació del grup B. 222 

Des de CCOO van veure necessari arribar a aquests acords per garantir el 223 

procés posterior de negociació de la RLLT, ja que hi ha una obligació de 224 

negociar amb la part sindical però no d'arribar a acords, per tant això 225 

garantia ítems importants per la plantilla com era no perdre el Complement 226 

de Migració (CPM) i que aquest no acabes sent un CPT (Complement 227 

Transitori i per tant, absorbible). Garantir l'eliminació de la doble escala 228 

salarial així com treballar per la mobilitat entre iguals sense la necessitat de 229 

concursar, garantir la valoració de la futura RLLT. 230 

Per part de l'APTAB va haver-hi un incident d'execució contra el nostre 231 

Acord de 2017, que van guanyar i una demanda contra l'Acord de 2018, 232 

que està pendent de resolució. Aquest fet ens ha tornat a deixar sense cap 233 

eina de gestió dels RH i en un buit legal. Per part de l'Administració la 234 

reacció ha sigut afirmar que no hi ha cap problema, que tot tira endavant 235 

igualment i intentar blindar al personal que tenen amb concursos 236 

interadministratius o en comissió de serveis. 237 

Finalment la demanda de l'APTAB, a l'Acord de 2018, va ser desestimada 238 

per jutjat, des d'aquell moment des de CCOO no vam parar de reclamar a la 239 

Mesa General, en comunicats a la plantilla i als Grups Municipals l'obertura 240 

de la Comissió de la Tècnica de la Relació de Llocs de Treball, finalment a 241 

març d'aquest any s'ha constituït. 242 

Hem lluitat per frenar diversos intents de requalificar alguns llocs de treball 243 

per part d'alguns Ens de forma unilateral, perquè des de les Gerències 244 

requalificaven llocs d'interès per ells i no entraven a la requalificació de tots 245 

els col·lectius que fa anys que esperen, a CCOO defensem els drets de 246 

tothom. 247 

A més d'estar lluitant també contra la provisió de llocs de treball de forma 248 

interadministrativa sense tenir encara la RLLT, des de CCOO defensem que 249 

els llocs de treball de promoció surtin a concurs entre el personal, defensem 250 

que els llocs de treball poden ser proveïts de forma interadministrativa 251 
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sempre que siguin llocs molt específics i que no hi hagi personal propi amb 252 

aquest perfil. I que això es reguli en un reglament negociat amb la part 253 

social. 254 

Desbloqueig de l’Oferta Pública 

Com ja hem dit fins des de 2010 existia un bloqueig que no permetia fer 255 

Oferta Pública més que per reposició, la solució del nou govern a aquest 256 

bloqueig va ser la creació de més de 18 borses de treball entre 2016 i 2018 257 

que van fer que s’incorporessin més de 1000 persones, CCOO ho vam 258 

acceptar no sense contradiccions pels mètodes d’accés. 259 

Finalment a 2017 amb el “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público” 260 

estatal, es va poder començar a recuperar l’Oferta Pública. Ara estem en 261 

aquest procés, que ens ha dut a tirar endavant un acord d’Oferta Pública de 262 

més de 2000 places aquest passat 2018, que anirà augmentant cada any, la 263 

negociació de les bases ha sigut un procés molt dur sobretot per garantir al 264 

màxim l’estabilització del personal interí. 265 

Negociació d’un nou Acord de Condicions Laborals 

La pròrroga de l’Acord de Condicions Laborals era vigent fins a finals de 266 

2015, en aquell moment es va obrir un intens debat entre els sindicats que 267 

conformen la Mesa General per decidir si denunciàvem l’acord per negociar-268 

ne un de nou. CCOO vam decidir que no era el moment, ni econòmicament 269 

(seguia el bloqueig estatal als increments salarials) ni socialment (semblava 270 

que es començava a sortir de la crisi però tot era molt recent), a banda de 271 

què teníem la sentència de l’1% pendent de pagament i no volíem que es 272 

barregés amb la negociació de l’Acord de Condicions Laborals, per tant 273 

proposàvem fer una pròrroga d’un any (el temps ens va donar la raó, 274 

l’acord no es començaria a negociar fins a 2017 i els efectes retroactius de 275 

2016 es van perdre). 276 

Finalment altres sindicats que conformaven la Mesa General van decidir 277 

denunciar. Des de CCOO ens vam posar a treballar les nostres propostes 278 

per la negociació durant l’any 2016, quan ja teníem la nostra plataforma 279 

vam proposar als altres sindicats anar de forma unitària i van acceptar. 280 
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CCOO hem estat liderant la plataforma unitària durant els 2 anys que ha 281 

durat la negociació de l’Acord de Condicions. 282 

Des de CCOO teníem 2 objectius: 283 

 Recuperar els drets perduts. Entre d’altres, aconseguir un increment 284 

salarial que conjuntament amb el recuperat a l’estat ens permetés 285 

recuperar el poder adquisitiu perdut (14% aproximadament). 286 

 Millorar la conciliació (jornada 35 h, permisos, horari). 287 

Des de CCOO creiem que hem aconseguit en gran manera, els nostres 288 

objectius, entre d’altres aquests són les millores més destacables: 289 

 Es va aconseguir un increment d’aproximadament el 5% (amb 290 

efectes retroactius de gener de 2017) del salari que sumat a 291 

l’increment estatal fa que recuperem el poder adquisitiu perdut. Els 292 

increments per al personal no uniformat han sigut a través del 293 

complement d’experiència professional, per al personal uniformat 294 

(GUB i SPEIS) a través del complement de perillositat. 295 

 S’han creat les comissions de mobilitat i jubilació, entre d’altres, que 296 

des de CCOO estem lluitant per desenvolupar abans de 2020. 297 

 Es va aconseguir funcionaritzar les categories d’Informàtica, proposta 298 

de CCOO com la majoria. 299 

 Ara al cap de 2 anys d’haver promocionat s’actualitzarà el 300 

complement d’experiència professional, adaptat al nou grup, per tot 301 

el temps treballat. 302 

 S’ha recuperat un 6% del perdut en la reducció per conciliació dels 6 303 

als 12 anys (seguim lluitant el que falta). 304 

 S’ha passat de còmput setmanal a còmput mensual, donant més 305 

marge a la recuperació d’hores flexibles. 306 

 S’ha incrementat el preu de les hores extraordinàries del personal no 307 

uniformat. 308 

 S’aconsegueix que el personal que té plena dedicació passi a 40 h en 309 

comptes de 42 h i que tinguin reducció de jornada durant dos mesos 310 

d’estiu. 311 

 Ara si fitxes fins a les 16 h no es descompta la mitja hora de dinar. A 312 
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més, es millora la flexibilitat del personal no uniformat. 313 

 S’ha inclòs la possibilitat de fer reducció de jornada per tenir cura 314 

d’un familiar fins a segon grau amb dependència familiar. 315 

 Vam recuperar els dies addicionals de vacances per antiguitat que 316 

teníem pendents des de 2015 (millorant el que tenen a l’Agència 317 

Estatal). 318 

 Vam recuperar el pagament del salari en incapacitat laboral al 100%. 319 

 Hem guanyat més de 2 mesos a l’any en jornada de 35 h (ampliant-320 

se també els dies de compensació si no la pots fer) i els cossos 321 

uniformats han aconseguit la jornada de 37,5 h tot l’any. 322 

 S’ha aconseguit una sola tarda de treball obligatòria (aquest fet i 323 

allargar la jornada de 35 h ha anat lligat a renegociar els horaris 324 

especials amb èxit de Centres de Serveis Socials, OAC, Oficina de 325 

Prestacions i PIAD, tot i que en tenim de pendents encara). 326 

 Lluitant moltíssim s’ha aconseguit l’adhesió dels 3 Ens on s’aplica 327 

l’Acord de Condicions a través del contracte de treball, estem 328 

treballant intensament perquè es compleixi abans de la finalització de 329 

l’Acord de Condicions a 2020. 330 

 S’ha millorat el permís per malaltia greu o hospitalització. 331 

 S’ha millorat el permís per adopció. 332 

 S’han introduït millores en la possibilitat d’interrupció de vacances, 333 

com per exemple la defunció d’un familiar. 334 

 Ara es pot compactar el permís per tenir cura d’un familiar en 15 dies 335 

consecutius, sense descompte a les retribucions. 336 

 Hem aconseguit que es facin aportacions anuals del Pla de Pensions a 337 

2018,2019 i 2020, desbloquejant la situació generada per les 338 

retallades del 2012. 339 

 S’ha millorat el salari i la jornada dels torns de nit de GUB. 340 

 S’han aconseguit 5 festius intersetmanals a 150 € a GUB. 341 

 Ara a GUB la prolongació de jornada es paga a 15,02 € l’hora. 342 

 Ara a GUB els serveis extraordinaris seran al mateix preu que les 343 

ampliacions de jornada. 344 

 A GUB s’han aconseguit 4 FLD’s en cap de setmana o festiu. 345 

 A SPEIS s’ha aconseguit incrementar el complement de nocturnitat. 346 



Balanç 2014-2020 · X Conferència de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona  

 

15 
  febrer / 2021  

 Ara a SPEIS es compensa amb 150 €, 5 festius intersetmanals a 347 

l’any, 1 festiu en dissabte i 3 dies d’especial significació, sempre que 348 

siguin efectivament treballats. 349 

 S’ha aconsegueix a SPEIS, compromís que es convocarà concurs de 350 

mobilitat voluntària entre el personal sanitari cada 2 anys i en 351 

comissió es regularan els criteris. 352 

 A SPEIS s’aconsegueix assistència a judicis retribuïda. 353 

 A SPEIS s’aconsegueix (una mica més tard de la signatura a la 354 

Comissió de Seguiment de l’Acord de Condicions), la cadència de 355 

rotació del calendari d’1:4, a banda d’altres compromisos. 356 

Aquest any 2020 hem presentat més de 80 instàncies reclamant l’obertura 357 

de les Comissions de l’Acord de Condicions sense desenvolupar i plantejant 358 

desacords en com s’ha implementat el mateix acord. 359 

 

La municipalització de serveis 

CCOO a juliol de 2015 va demanar una taula de concertació per establir un 360 

calendari de municipalitzacions consensuat, així com per establir quins 361 

serveis era prioritari municipalitzar. Des del Govern Municipal no ens van fer 362 

ni cas, tirant pel dret en les municipalitzacions que creien necessàries, 363 

sense cap classe d’acord. 364 

Des de CCOO no hi vam estar d’acord, però evidentment vam acollir als 365 

treballadors i treballadores d’aquests serveis per establir acords que 366 

garantissin els seus drets. Les municipalitzacions es van fer segons l’article 367 

44 de l’Estatut dels Treballadors per tal de mantenir tots els drets adquirits 368 

pel personal subrogat, a partir d’aquí vam començar una negociació per 369 

adaptar l’aplicació de l’Acord de Condicions Laborals de l’Ajuntament a 370 

aquest personal, en alguns casos ha sigut més difícil que en altres per la 371 

diferència de salaris, horari, categories i condicions laborals en general. 372 

Les municipalitzacions que s’ha dut a terme han sigut: 373 

 Les 3 Escoles Bressol. 374 



Balanç 2014-2020 · X Conferència de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona  

 

16 
  febrer / 2021  

 Els Punts d’Atenció a les Dones (PIAD). 375 

 Els Serveis d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA). 376 

 Barcelona Gestió Urbanística, S.A (BAGURSA) 377 

 Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD). 378 

S'ha aprovat a la Comissió de Govern la municipalització dels Educadors a 379 

Peu de Carrer (APC) que han lluitat moltíssim, amb l'acompanyament de 380 

tots els sindicats i CCOO hem donat un suport incondicional a aquest 381 

col·lectiu, aquests treballadors/es han tingut tot el suport de la plantilla de 382 

Serveis Socials. 383 

Des de CCOO defensem que els serveis que es gestionaven de forma 384 

directa, mai s'haurien d'haver privatitzat, com les APC, ni tampoc uns 385 

quants, el SIS, el CEMAU, el CUESB, etc., continuem lluitant per la 386 

municipalització de tots aquests serveis amb criteri. 387 

Per la nostra banda hem realitzat diverses denúncies a Inspecció de Treball, 388 

sobre la cessió il·legal que està patint el col·lectiu dels conserges (que és un 389 

col·lectiu especialment vulnerable, ja que els contracten externament a 390 

centres especials de treball, de persones amb discapacitat) als edificis 391 

municipals, amb l'externalització encoberta d'aquest servei, hem guanyat 2 392 

de les 3 interposades sense que l'Ajuntament hagi assumit la contractació 393 

directa dels treballadors/es, en un cas fins i tot ha recorregut la resolució 394 

del Departament de Treball. En canvi si va municipalitzar el CIRD, en unes 395 

circumstàncies similars, cosa que no podem entendre, perquè a uns si i als 396 

altres no. 397 

 

La dissolució del PAMEM 398 

Feia anys que l’Institut de Prestacions Mèdiques al Personal Municipal 399 

(PAMEM) era deficitari, estava clar que la seva dissolució era un fet 400 

irreversible, però cap Govern Municipal havia tingut el valor ni les ganes de 401 

fer-la. 402 

Fins que el 2016 el Govern Municipal va decidir fer-ho. Des del primer 403 

moment va haver-hi bona disposició a la negociació per part de 404 
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l’Ajuntament, però la voluntat de dissolució era ferma, des del nostre 405 

sindicat vam veure aviat que aconseguir que un Ens públic amb un dèficit 406 

de 20 milions d’euros i sense possibilitat d’incorporació de nous usuaris, es 407 

mantingués era molt difícil, així i tot ho vam intentar, realitzant assemblees 408 

amb els afectats i manifestacions amb els altres sindicats de la Junta de 409 

Personal. 410 

Veient que la voluntat de dissolució era ferma, des de CCOO ens vam fixar 411 

dos objectius: 412 

 

 La màxima protecció dels usuaris i manteniment de totes les 413 

garanties que poguéssim aconseguir. 414 

 Protecció total tant al personal del mateix PAMEM (delegada de 415 

CCOO) com al de PAM SL (centres d’atenció primària dependents del 416 

PAMEM amb representació d’UGT). 417 

Com a sindicat majoritari a la Junta de Personal, ostentem la presidència 418 

d’aquest Organisme i per tant formem part del Consell d’Administració del 419 

PAMEM en representació d’aquesta, el nostre paper ha sigut fonamental en 420 

la lluita per aconseguir el que hem exposat. 421 

Creiem que es va aconseguir bastant, per les poques possibilitats de 422 

negociació que hi havia, manteniment d’alguns drets que no tenen els 423 

usuaris a la seguretat social (com la podologia), integració del personal del 424 

PAMEM a l’Ajuntament amb tots els drets, incorporació del personal de PAM 425 

SL al Parc Sanitari Pere Virgili. A més també es va lluitar per indemnitzar al 426 

personal contractat de forma externa a PAMEM (metges) aconseguint que 427 

s’arribés a un bon acord. 428 

Tornar a ser visibles als centres de treball 429 

Aquest compromís que vam adquirir en la 9a Conferència ens ha portat ha 430 

creat el Pla d’Acció Territorial (PAT), amb el que hem passat cada any 431 

mínim dos cops pels 600 centres de treball que té l’Ajuntament de 432 

Barcelona. 433 
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Ho considerem tot un èxit, que mantindrem i millorarem en aquesta 434 

legislatura. 435 

Que tots els delegats i totes les delegades, tot i ser de sectors diferents, 436 

tinguessin una visió transversal de la negociació de les condicions laborals 437 

de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona. 438 

Com ja hem explicat a la introducció, per a CCOO el més important ha sigut 439 

treballar transversalment amb tots els sectors, per nosaltres això ens fa 440 

més forts. Hem fet un gran esforç comunicatiu per unir als delegats i 441 

delegades entre els diferents sectors, perquè se solidaritzin entre ells, fent 442 

de la lluita una unitat. 443 

Tot aquest esforç es va veure materialitzat a la negociació de l’Acord de 444 

Condicions Laborals, on els 3 sectors que conformen la nostra organització 445 

es van unir per aconseguir els objectius que ens havíem proposat, obtenint 446 

com ja hem dit un èxit més que raonable. 447 

Coordinació de l’acció sindical de CCOO 448 

Des de la Secció Sindical de l’Ajuntament de Barcelona durant aquests 449 

últims anys hem posat a disposició de la Federació de Serveis a la 450 

Ciutadania i de Comissions Obreres de Catalunya tots els recursos i 451 

esforços, fent crides de manera massiva als delegats i delegades que tenim 452 

per col·laborar en l’acció sindical conjunta que se’ns ha demanat, participant 453 

en totes les accions d’altres empreses que en estat en conflicte i 454 

reivindicació i defensa dels drets. 455 

El paper de la nostra secció sindical ha sigut clau per la presència que hem 456 

tingut en totes aquestes accions. 457 

Volem posar en valor la nostra representació als diferents òrgans de decisió 458 

tant de la Federació de Serveis a la Ciutadania com de Comissions Obreres 459 

de Catalunya, on tenim veu i vot. 460 

La pandèmia de la COVID-19 461 

Mesos abans que es declarés l’estat d’alarma des de CCOO ja vam 462 

començar a demanar a l’Ajuntament de Barcelona mesures de protecció 463 
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davant l’expansió de la COVID-19, el Consistori va fer cas omís a les nostres 464 

peticions. 465 

A partir de la declaració de l’estat d’alarma la tasca de la Secció Sindical va 466 

ser incansable per aconseguir treball a distància, protecció per al personal 467 

vulnerable i mesures de protecció als centres de treball. 468 

Vam aconseguir treball a distància de manera majoritària, sobretot per al 469 

personal vulnerable i per al que necessitava conciliar la seva vida familiar i 470 

laboral. 471 

Vam revisar cada un dels plans de restabliment que es van fer, fent 472 

al·legacions, que en la seva majoria no van ser escoltades. 473 

Vam visitar tots els centres de treball per revisar en persona que les 474 

mesures de protecció eren les adequades i vam fer totes les denuncies a 475 

inspecció de treball que vam creure necessàries per aconseguir per exemple 476 

que es posessin mampares als centres d’atenció a la ciutadania o de serveis 477 

socials, que es revisessin tots els sistemes de ventilació o que es tinguessin 478 

els Equips de Protecció Individual, etc. 479 

També vam aconseguir que es fessin tests serològics de detecció de la 480 

COVID-19 als 14.000 treballadors i treballadores municipals. 481 

Fruit de la pressió exercida vam forçar la negociació un acord per gestionar 482 

el treball a distància, amb reconeixement de pagament de despeses 483 

extraordinàries, repartiment de material informàtic i dret a la desconnexió 484 

digital.  485 

Que posteriorment hem hagut de reivindicar davant de diverses gerències 486 

com per exemple la de Serveis Socials, sobretot amb els telèfons mòbils i 487 

ordinadors, forçant una aturada digital per part de la plantilla que no havia 488 

rebut el material. 489 

A Guàrdia Urbana i Bombers/es vam intervenir en que es tinguessin Equips 490 

de Protecció Individual suficients i adients per exercir la seva tasca, sent 491 

conscients dels problemes d’abastiment que hi havia. També es va treballar 492 

intensament en els torns de treball, creant grups bombolla, per frenar la 493 
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transmissió entre la plantilla. 494 

Tot això sent conscients les nostres limitacions de capacitat de negociació 495 

produïdes pels decrets llei, tant de l’Estat com de la Generalitat que només 496 

la potestat de vigilar que es complissin les mesures establertes de 497 

Seguretat i Salud Laboral, com per exemple els 1,5 metres de distància i els 498 

aforaments. 499 

Hem instaurat un pla de Seguiment de la Afiliació Permanent (SAP), de 500 

manera telefònica, trucant a tots els afiliats i afiliades de la nostra secció 501 

sindical per veure si necessitaven qualsevol cosa i poder atendre’ls. 502 

Actualment seguim vigilants, amb totes les mesures en actiu i amb 503 

denúncies a inspecció de treball pendents de resoldre.  504 
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ I FINANCES 

 

FINANCES 

INTRODUCCIÓ: 505 

Des de la Secretària d'Organització i Finances posem a la vostra disposició 506 

el balanç dels comptes de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament de 507 

Barcelona i el balanç d'Organització de les actes de reunió ordinària de la 508 

comissió executiva des que se'ns va traslladar la gestió com a nova 509 

executiva i que vam assumir a partir de l'anterior 9a Conferència que va ser 510 

el desembre del 2014. 511 

Saldo inicial a data 15/11/2014.........          13.730,74 € 512 

 

Saldo final a data 18/12/2014                      13.777,63 € 513 

 

Des del 5 de novembre del 2014 fins a finals de desembre del 2014 hi va 514 

haver un total d'ingressos:                      4.300,28 € 515 

Desglossament ingressos: 

 FSC:                                     200,00 € 516 

 Ajuntament BCN:                3.633,03 € 517 

 Junta de Personal Acció Sindical:                                     104,36 € 518 

 Devolució Formació GUB:                                                362,89 € 519 

I despeses del mateix període per un import de:          4.053,39 € 520 
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Desglossament despeses: 

 Formació:                   316,00 € 521 

 Despeses EESS:                                        3.633,03 € 522 

 Despeses Acció Sindical:                104,36 € 523 

La diferència del saldo de el 2014.........................................13.777,73 € 524 

i el 2015...........................................................................20.169,14 € 525 

resultant un saldo positiu de...............................................6.391,51 € 526 

bàsicament per la formació de GUB, un cop descomptades les despeses 527 

generades entre el material per als alumnes i el pagament dels professors, 528 

targetes de transport T-10, despeses office i materials diversos d’oficina. 529 

La diferència del saldo de el 2015......................................... 20.169,14 € 530 

i el 2016........................................................................... 20.471,92 € 531 

resultant un saldo positiu de................................................... 302,78 € 532 

bàsicament per la formació de GUB un cop descomptades les despeses 533 

generades entre el material per als alumnes i el pagament dels professors, 534 

material ofimàtica targetes de transport T-10 despeses office i materials 535 

diversos d’oficina. 536 

La diferència del saldo de el 2016........................................20.471,92 € 537 

i el 2017............................................................................21.983,25 € 538 

resultant un saldo positiu de.................................................1.510,33 € 539 

bàsicament per la formació de GUB un cop descomptades les despeses 540 

generades entre el material per als alumnes i el pagament dels professors, 541 

material ofimàtica, targetes de transport T-10,despeses office i materials 542 

diversos d'oficina. 543 
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La diferència del saldo de el 2017......................................... 21.983,25 € 544 

i el 2018........................................................................... 17.910,58 € 545 

resultant un saldo de..........................................................4.072,67 €  546 

bàsicament per la formació de GUB, sumat a les despeses per a l’adquisició 547 

d'ordinadors que van haver de ser substituïts pel deteriorament dels 548 

anteriors, més les despeses en materials diversos d’oficina i acció sindical, 549 

targetes de transport T-10 i despeses office. 550 

La diferència del saldo de el 2018.......................................... 17.910,58€ 551 

i el 2019............................................................................. 19.167,65€ 552 

resultant un saldo positiu de...................................................1.065,07€ 553 

De la mateixa manera que els anys anteriors, per la formació dels cursos de 554 

la GUB un cop descomptades les despeses generades entre el material per 555 

als alumnes, el pagament a professors i material d'oficina, targetes T-10 556 

despeses office i materials diversos d’oficina. 557 

Es va incorporar també aquest 2019 les aportacions en concepte 558 

d'Eleccions Sindicals dels OOAA que a continuació detallem, quedant 559 

pendent l'aportació feta a l'Ajuntament de Barcelona per 2900 € que ha 560 

estat ingressada després d'haver tancat l'any. 561 

SECCIÓ SINDICAL IMHRB 1200 € 562 

 

SS IMU                      300 € 563 

 

SS BCN ACTIVA             350 € 564 

 

SS AJUNTAMENT BCN         2900 € 565 

 

SS IMH             800 € 566 
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SS IMI           1700 € 567 

 

SS ASPB                     700 € 568 

 

FINANCES ANY 2020 

INTRODUCCIÓ: 569 

Des de la Secretària d'Organització i Finances posem a la vostra disposició 570 

el balanç dels comptes de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament de 571 

Barcelona i el balanç d'Organització de les actes de reunió ordinària de la 572 

comissió executiva que se'ns va traslladar la gestió i que vam assumir a 573 

partir de desembre del 2019. 574 

Saldo inicial a data 31/12/2019.........          19.167,65 € 575 

 

Saldo final a data 1/12/2020                  48.346,83 € 576 

 

Desglossament ingressos: 

 FSC:                                  5.5500,00 €          577 

 Junta de Personal Acció Sindical:                                  22.500,00 € 578 

 Formació GUB:                                                           26.100,00 € 579 

Ingressos totals:                                                        54.150,00 €  
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Desglossament despeses: 

 Formació:                11.307,57 € 580 

 Altres Despeses:                                       13.421,25 € 581 

 Despeses Acció Sindical:                 242,00 € 582 

Despeses totals:                                                        24.970,82 € 583 

 

 

La diferència del saldo de el 2019......................................... 19.167,65 € 584 

i el 2020........................................................................... 48.346,83 € 585 

resultant un saldo positiu de............................................... 29.179,18 € 586 

bàsicament per Ingressos de la Junta de Personal i Comitè 587 

d’Empresa, la formació de GUB i Ascensos interns de GUB.  588 

I un cop descomptades les despeses generades per canvis de condicions en 589 

el cursos degut a la pandèmia, entre el material per als alumnes i el 590 

pagament dels professors, targetes de transport T-10, despeses office i 591 

materials diversos d’oficina. 592 

NOTA: Faltaria afegir com a despesa, la compra de la Impressora nova que 593 

ascendeix a 11.820,49 € i que a data 31/12/2020 no han passat el rebut de 594 

cobrament. 595 
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ORGANITZACIÓ 

Des de desembre del 2014 fins a la data d'avui, s’han anat realitzant 596 

reunions de la Comissió Executiva, les ordinàries quinzenalment, en 597 

èpoques de negociació d’acords o emergències han sigut més encara. 598 

També s’han anat realitzant plenaris de delegats/des cada cop que ha 599 

calgut transmetre alguna direcció i/o informació, o quan ha sigut necessari 600 

demanar la seva participació. 601 
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SECRETÀRIA ACCIÓ SINDICAL I AFILIACIÓ 

 

PLA D’ACCIÓ TERRITORIAL (PAT) 602 

Arran del nostre compromís com a Secció Sindical de tornar a tenir 603 

presència als centres de treball hem dissenyat i dut a terme el PAT, amb el 604 

que hem obtingut molts bons resultats, apropant el sindicat a la gent i 605 

tenint més fluïdesa per rebre la informació per part de la plantilla. 606 

Durant aquests 5 anys hem fet PAT per molts motius: repartir la nostra 607 

revista, repartir calendaris, moure a la plantilla per fer vaga (8 de març, 608 

etc.) o manifestacions (conveni,1%, etc.), explicar la negociació de l’Acord 609 

de Condicions Laborals, recollir signatures per la ILP de la Renda Garantida 610 

o per recollir signatures per la jubilació parcial. 611 

En definitiva, cada cop que hem tingut alguna cosa important a dir hem 612 

anat a parlar amb els treballadors i treballadores in situ. 613 

ELECCIONS SINDICALS 614 

A les Eleccions de 2015, vam obtenir 1731 vots a la Junta de Personal i 50 615 

al Comitè d'Empresa situant-nos com a sindicat majoritari. També vam 616 

obtenir la majoria a 9 dels 16 Comitès d'Empresa dels Ens sota el nostre 617 

Acord de Condicions Laborals. 618 

Aquest 2019 hem continuat sent el sindicat majoritari amb 1627 vots a la 619 

Junta de Personal i 44 al Comitè d'Empresa, però amb una pèrdua de vots 620 

en els dos òrgans de representació, que hem analitzat en el document que 621 

teniu de consulta "Informe Anàlisi Eleccions 2019". 622 

També vam mantenir la majoria a 8 dels 16 Comitès d'Empresa dels Ens 623 

sota el nostre Acord de Condicions Laborals, vam guanyar 3 més, Institut 624 

Municipal d'Hisenda, Institut Municipal d'Informàtica i Institut Barcelona 625 

Esports i vam perdre a l'Institut Municipal d'Educació. En els Organismes és 626 

destacable, haver obtingut 4 dels 9 delegats/des a l'Institut Municipal 627 

d'Habitatge, partint de zero. 628 
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Hem fet campanya general d'Eleccions Sindicals a 2015 i 2019 però després 629 

també les hem anat fent als diferents Organismes i Ens adherits al nostre 630 

acord, quan les eleccions no han coincidit amb les generals. Sempre 631 

buscant tenir la màxima representació i treballant les propostes electorals 632 

amb la mateixa plantilla dels centres de treball. 633 

ACORD DE CONDICIONS LABORALS 634 

La negociació de l’Acord de Condicions Laborals 2017-2020, ha sigut intensa 635 

i llarga. 636 

Des de la Secció Sindical vam treballar en moltes reunions amb els nostres 637 

delegats i delegades, per elaborar una plataforma de conveni que reflectís el 638 

que realment la plantilla municipal demanava i que després va ser la base 639 

per fer la plataforma de negociació unitària que ens ha portat a signar un 640 

dels millors Acords de Condicions Laborals de l’Ajuntament de Barcelona. 641 

Durant tota la negociació CCOO vam actuar com ha sindicat majoritari, 642 

elaborant els comunicats conjunts (més de 50) i liderant les mobilitzacions. 643 

 

ASSEMBLEES, ACCIONS, VAGUES I MANIFESTACIONS 644 

Durant el període 2015-2020, hem tingut diversos focus de conflicte amb 645 

l'administració, que han requerit assemblees amb els treballadors/es per 646 

detectar els conflictes o avaluar propostes de l'administració, posterior 647 

negociació amb l'Ajuntament i més assemblees amb la plantilla o 648 

mobilitzacions en cas de no arribar a acords o per aprovar els mateixos. 649 

A banda d'aquestes actuacions hem fet multitud de reunions, a la nostra 650 

Secció Sindical amb representants de col·lectius de treballadors/es o 651 

representants de CCOO als Organismes Autònoms i Ens Municipals. 652 

 

 

 



Balanç 2014-2020 · X Conferència de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona  

 

29 
  febrer / 2021  

AFILIACIÓ 653 

Arran del compromís obtingut a la 9a Conferència de la nostra Secció 654 

Sindical, de mantenir un contacte més pròxim a la nostra afiliació, així com 655 

de fer créixer la mateixa, s'han fet diverses accions. 656 

S'han fet plenaris cada cop que hem hagut de prendre una decisió 657 

important o hem cregut que s'havia d'informar de l'estat de les negociacions 658 

o hem volgut demanar opinió sobre algun tema. En total s'han fet 22 659 

plenaris. 660 

Altres accions que s'han fet per promoure l'afiliació de la plantilla al nostre 661 

sindicat han sigut: introduir un full d'afiliació a la nostra revista, fer un 662 

apartat exclusiu de la nostra web explicant els avantatges de ser afiliat/da 663 

amb un enllaç a una capçalera interactiva, fer descomptes a les persones 664 

afiliades als cursos de les oposicions o promoció interna i informes 665 

trimestrals i anuals a la Comissió Executiva per avaluar l'estat de l'afiliació. 666 

 

INSPECCIÓ DE TREBALL 667 

 Denuncia per cessió il·legal de treballadors/es a les consergeries dels 668 

centres de treball de Plaça Sant Miquel, Can Felipa i Ramelleres. 669 

Guanyades les denuncies Sant Miquel i Can Felipa, encara en procés 670 

de lluitar per la contractació directa d’aquest personal. 671 

 Denuncia per incompliment d’Acord de Condicions Laborals als 672 

serveis PIAD i SARA. Encara oberta per no acord en els horaris del 673 

personal del SARA.  674 
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SECRETARIA D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 

Fa quatre anys es va apostar per una nova figura fins de la secció sindical: 675 

la secretaria d'assessorament jurídic. 676 

Aquesta secretaria va elaborar un seguit de funcions amb el propòsit de 677 

portar-lo a terme amb el crèdit d'hores sindicals parcial. 678 

Durant aquest temps s´ha treballat per què l'afiliat/da tingués una resposta 679 

jurídica ràpida, fiable i garant dels drets dels quals disposem i dels 680 

mecanismes per defensar-los en el moment que són trencats pel part de 681 

l'administració. 682 

Actualment el balanç d'aquest servei és altament positiu amb resultats molt 683 

optimistes. 684 

 

RESULTATS PER ÀREAS: 685 

Resoldre dubtes jurídics als afiliats per telèfon, correu electrònic o personal. 686 

No es pot quantificar el treball real. La majoria de consultes es resolen 687 

sense que quedin reflectides i sense necessitat de continuar amb un treball 688 

posterior. La disposició d’aquest servei permet un apropament i una 689 

resposta a dies i horaris molt flexibles per l'afiliat/da. 690 

Donar pautes i eines als afiliats/des que necessiten iniciar un procediment 691 

administratiu i el seu seguiment. 692 

Aquesta secretaria ha assessorat i ha facilitat el redactat de diferents escrits 693 

així com tot el seu seguiment. S’han realitzat: 694 

 Peticions i reclamacions: 58 695 

 Recursos d’alçada: 17 696 

 Recurs Potestatiu de Reposició: 9 697 
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Expedients disciplinaris. 

S´han realitzat tots els tràmits que comporten d'incoació d'un expedient 698 

disciplinari a via administrativa i posteriorment, si era necessari acudir a la 699 

via judicial, es realitzava l´acompanyament de l'afiliat/da als lletrats/des de 700 

la FSC-CCOO i l'acompanyament a la vista oral. S'han estudiat i treballat un 701 

total de 13 expedients disciplinaris que han suposat la realització de: 702 

 Escrit de sol·licitud de l’expedient disciplinari: 10 703 

 Acompanyament a la declaració de l'afiliat/da: 12 704 

 Escrit de Plec de descàrrec i proposició de prova: 10 705 

 Al·legacions a la proposta de resolució: 10 706 

 Recurs de reposició: 10 707 

 Acompanyament als lletrats de la FSC-CCOO: 4 708 

Enllaç entre l’afiliat i el Gabinet Jurídic de la FSC-CCOO. 

No es pot quantificar les gestions realitzades per sol·licitar visites amb els 709 

assessors jurídics de la FSC-CCOO i els advocats/des del gabinet jurídic de 710 

CCOO, tampoc els acompanyaments realitzats. Tot i no tenir dades, s´han 711 

gestionat el 100% de peticions. 712 

Realització d’estudis jurídics i guies pràctiques relacionades 

amb els drets dels treballadors/res. 

S'ha realitzat una guia-esquema en GUB. Descompte econòmic en caso de 713 

I.T. i repercussió a la paga d'abril. 714 

Suport jurídic a l'executiva de la Secció Sindical CCOO-

Ajuntament de Barcelona. 

 S’ha format part activa de l'executiva de la Secció Sindical de CCOO-715 

Ajuntament de Barcelona i de l'executiva de GUB. 716 

 S’ha participat en les meses de negociació per la signatura de l'Acord 717 

de condicions laborals 2017-2020. 718 

 S’ha participat en la Comissió FAS. 719 

 S’ha participat en la Comissió Permisos i Llicències. 720 
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 No es pot quantificar els petits dubtes resolts als membres de 721 

l'executiva. 722 

 Es va treballar tot el procés judicial del "1%" i els interessos 723 

posteriors. 724 
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SECRETARIA COMUNICACIÓ 

WEB 725 

En primer lloc vàrem gestionar els continguts de l'antiga Web de la Secció 726 

Sindical fins al moment en què tècnicament, des de la FSC, es va trobar la 727 

manera de solucionar les incidències tècniques que existien. 728 

Les webs es van crear totes de nou en la nova plataforma WordPress i 729 

afegint nous continguts i dissenys 730 

Es va optar per aquest entorn que és més adient i robust i que sumat al fet 731 

que podem gestionar-la amb plena llibertat, facilita una òptima gestió de 732 

continguts i de disseny. 733 

Dintre d'aquesta nova web, planifiquem i gestionem els continguts per la 734 

Secció Sindical i per GU i SPEIS, així com el manteniment de totes tres web. 735 

NOVA APP 736 

Una fita important aconseguida ha estat la de la creació d'una nova APP de 737 

la Secció Sindical de CCOO a l'Ajuntament de Barcelona 738 

Hem planificat i gestionat els continguts i el seu manteniment i hem 739 

implementat la informació que oferim a tots els nostres afiliats. 740 

XARXES SOCIALS 741 

La Secció Sindical de CCOO, hem passat d'estar presents a Twitter, 742 

Facebook, i Whatsapp a estar també a Telegram i a Instagram, compartint 743 

fotografies i vídeos de la nostra activitat compromesa amb la societat. 744 

És una manera més, per difondre i defensar activament, els nostres valors i 745 

compromisos. 746 

PUBLICACIONS 747 

En la creació d'una publicació semestral con és la nostra Revista “VOX 748 

POPULI”, ens ajuda a difondre part de la nostra activitat sindical. 749 

Destaquem que a cada número de la Revista oferim una entrevista a una 750 



Balanç 2014-2020 · X Conferència de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona  

 

34 
  febrer / 2021  

persona vinculada amb CCOO dintre de l'àmbit de l'Ajuntament com de 751 

fora. 752 

Oferim també ajuda sindical i tenim l'objectiu de donar a conèixer més la 753 

gent que treballa a la Secció Sindical i els diferents Comitès d'Empresa. 754 

La distribució de la Revista forma part del Projecte de la Secció Sindical com 755 

és el Pla d'Acció Territorial en el que la voluntat és l'apropament al 756 

treballador per trobar un intercanvi entre el treballador i la Secció Sindical 757 

al mateix centre de treball. 758 

CORREU ELECTRÒNIC 759 

La comunicació via correu electrònic, és primordial per nosaltres també i per 760 

això hem col·laborat amb l'Ajuntament de Barcelona per trobar la manera 761 

que els correus arribin a tots els treballadors dintre del mateix entorn 762 

corporatiu del "@bcn.cat". Aquest és un dels nostres objectius i 763 

reivindicacions. Actualment estem en fase de finalització. 764 

AUDIOVISUALS 765 

Hem creat pamflets, presentacions, tríptics, material per participar a 766 

diferents manifestacions i hem realitzat vídeos promocionals dels diferents 767 

àmbits de la secció Sindical, per les campanyes d'Eleccions Sindicals i 768 

promocions. 769 

La visibilitat de CCOO és important i per això també participem i 770 

col·laborem en reportatges fotogràfics de la FSC i la CONC. 771 

PARTICIPACIÓ EN DEBATS 772 

La participació en trobades sindicals i xarrades ens ha facilitat donar a 773 

conèixer la nostra feina dintre de l'àmbit de CCOO. 774 
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SECRETARIA DE FORMACIÓ 

 

Objecte de l’informe  775 

Aquest informe té per objecte informar de l'activitat realitzada per la 776 

Secretaria de Formació de la Secció Sindical de l'Ajuntament de 777 

Barcelona durant el període 2015-2019. 778 

L'objectiu del mateix és donar comptes de la feina realitzada tenint en 779 

compte els objectius que ens vàrem marcar a la 9a Conferència 780 

celebrada el 26 de novembre del 2014; presentar les conclusions i 781 

proposar les línies de treball de futur, atenent els compromisos de la 782 

secció Sindical de CCOO amb la seva afiliació i les treballadores i 783 

treballadors de l'Ajuntament de Barcelona plasmat en l'Acord de 784 

Condicions laborals 2017-2020. 785 

Des de la Secció Sindical lluitem per la transformació social, la millora 786 

dels serveis a la ciutadania, la defensa i recuperació dels drets laborals 787 

perduts i la millora dels nous. En aquest sentit el dret a la Formació és 788 

un dret, esdevé essencial i nosaltres hem de vetllar perquè 789 

l'administració garanteixi el seu exercici a tota la plantilla, en igualtat 790 

d'oportunitats i des de la transparència. 791 

Així doncs les dades que presentarem a continuació responen als 792 

objectius: 793 

 

MILLORAR L'ACCÉS DE LA PLANTILLA A LA FORMACIÓ 

 Negociar l'oferta de formació que ofereix l'Ajuntament amb aquest 794 

objectiu  795 

 Garantir l’accés a la formació de tota la plantilla independentment de 796 

la seva categoria professional 797 

 Garantir l’accés a la intranet municipal i així que hi hagi accés a la 798 
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informació sobre la formació i a la formació virtual i semi presencial 799 

 Millorar l'accés a la promoció interna i promoure la carrera 800 

professional basada en la igualtat d'oportunitats. 801 

 Vetllar perquè tothom pugui accedir a una formació orientada al 802 

seu lloc de treball o orientada a la carrera professional. 803 

 Promoure cursos, realitzats per la nostra secció sindical de 804 

cara a l’oferta pública i la promoció interna. 805 

 Negociar formació orientada a la carrera professional amb un 806 

enfocament a la promoció interna. 807 

 Fer el seguiment del desenvolupament del reglament de 808 

formadors/es interns i negociar el reglament de formació externa. 809 

FORMACIÓ ADREÇADA A DELEGATS I DELEGADES 

 Promoure formació per garantir l’actualització dels continguts 810 

necessaris per desenvolupar l’acció. 811 

 

Presentació de les accions realitzades per la Secretaria de 812 

Formació durant el períodes 2015-2019 i de gener a març de 813 

2020 814 

MILLORAR L'ACCÉS DE LA PLANTILLA A LA FORMACIÓ 

Negociar l'oferta de formació que ofereix l'Ajuntament 815 

La responsable de la Secretaria de Formació ha assistit a totes les 816 

convocatòries de reunió per signar el Pla de Formació Contínua de 817 

l’Ajuntament de Barcelona. 818 

S’ha estat present a la signatura de: 819 

 Pla de Formació Contínua 2015 820 

 Pla de Formació Contínua 2016 821 

 Pla de Formació Contínua 2017 822 

 Pla de Formació Contínua 2018 823 

 Pla de Formació Contínua 2019 824 
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 Pla de Formació Contínua de 2020 825 

PETICIÓ AFEDAP 826 

PETICIÓ FEDAP 2015 ANY 2015 

Despeses directament imputables a les accions formatives. 845.665,40 € 

Formadors interns i externs. 822.865,40 € 

Mitjans i materials didàctics. 12.800,00 € 

Allotjament, manutenció i desplaçament. - 

Elaboració de continguts on-line. 10.000,00 € 

Lloguers d'instal·lacions i equipament. - 

Despeses directament imputables a les activitats 

complementàries-límit màxim 2% del total pressupostat 

i/o concedides. 

- 

Contractació amb tercers per a la realització d'activitats 

complementàries. 
- 

TOTAL DESPESES DIRECTES 845.665,40 € 

Despeses generals associats a les activitats 

subvencionades-límit màxim 35% s/despeses directes. 

117.430,00 € 

Despeses de suport a la gestió. 37.000,00 € 

Lloguers d'instal·lacions i equipament. 10.000,00 € 

Assegurances. - 

Publicitat i difusió. 13.500,00 € 

Despeses d'avaluació i control. 16.500,00 € 

Altres despeses indirectes - límit màxim 6% s / despeses 

directes. 

40.430,00 € 
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TOTAL DESPESES 963.095,40 € 

 

RESUMS PETICIÓ FEDAP 827 

La previsió de total de despeses de l’AFEDAP 2020 és de 734.426 €, 828 

tret que es vegi incrementada en funció de la subvenció final. 829 

Durant la Gestió de la Petició de la AFEDAP del 2019, des de RRHH- 830 

Departament de Desenvolupament es va fer la proposta d'acceptar les 831 

propostes d'accions formatives dels sectors i OOAA i Ens Instrumentals que 832 
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no podien accedir a la formació transversal de l'Ajuntament de Barcelona i 833 

que la resta d'accions s'assumissin des del pressupost de formació dels 834 

OOAA i Ens instrumentals, ja que per un tema de gestió era molt complicat. 835 

Des de CCOO vàrem veure que era una proposta coherent i que no havia de 836 

perjudicar el dret de formació contínua dels OOAA i Ens Instrumentals- en 837 

aquest sentit cal informar que el Consorci de Biblioteques va manifestar el 838 

seu desacord vers el nou criteri. 839 

A l'aprovació de l'AFEDAP 2020 des de CCOO hem continuat reclamant 840 

l'accés de certs Ens Instrumentals a la intranet, perquè la difusió i la 841 

inscripció als cursos de formació continuada transversal sigui més àgil i eviti 842 

que algun responsable de RH d'aquests ens per raó de problemàtica de 843 

gestió acabi per no fer la difusió adequada, sobretot en el temps. 844 

Des de CCOO insistim en la necessitat que la formació arribi a tothom, 845 

entenem que la demanda supera l'oferta però es demana racionalitzar els 846 

cursos, si s'ofereixen 2 que tothom pugui fer 1 com a mínim. També hem 847 

demanat que es comuniqui a les persones que no podran fer els cursos en 848 

comptes de no dir res, amb la condició que a l'any següent si es demana el 849 

mateix curs, te'l concedeixin. 850 

 Garantir l’accés a la formació de tota la plantilla independentment de 851 

la seva categoria professional. 852 

Per tal de garantir l'accés a la formació de tota la plantilla, a les comissions 853 

de seguiment del Pla de Formació Contínua, des del departament de 854 

desenvolupament, el 2018 es presenta un informe amb els resultats d'una 855 

enquesta realitzada a 1500 persones que podien participar a mitjançant el 856 

portal de tràmits a la formació transversal i no van fer-ho, amb l'objectiu de 857 

conèixer les causes de la no demanda d'informació i establir mecanismes de 858 

millora.  859 
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De les conclusions de l'informe s'ha de destacar: 860 

 la proposta de cursos no s’ajusta a les necessitats formatives 861 

del treballador/ treballadora. 862 

 hi ha desconeixement del període i/o circuit de preinscripció. 863 

 les càrregues de feina que dificulten disposar de temps per 864 

assistir a formació. 865 

Des de la Secretaria de Formació s’ha fet seguiment de les mesures 866 

proposades pel departament de Desenvolupament per millorar aquesta 867 

situació. Igualment s’ha intervingut quan s’han donat problemes d’accés a 868 

la demanda de formació per part dels treballadors / treballadores de 869 

l’Ajuntament. 870 

 Garantir l'accés a la intranet municipal i així que hi hagi accés a la 871 

informació sobre la formació i a la formació virtual i semi presencial. 872 

Des de la Secretaria de Formació s'ha vetllat perquè el personal que no 873 

tingui accés a la intranet municipal pugui tenir accés a la formació 874 

transversal de l'Ajuntament de Barcelona i pugui sol·licitar-la en els terminis 875 

establerts. La documentació ha estat facilitada mitjançant arxius Excels. 876 

 Millorar l'accés a la promoció interna i promoure la carrera 877 

professional basada en la igualtat d'oportunitats. 878 

 Vetllar perquè tothom pugui accedir a una formació orientada al seu 879 

lloc de treball o orientada a la carrera professional. 880 

En el marc de l'Acord de Formació Contínua de l'Ajuntament de Barcelona, i 881 

gràcies a la demanda constant de CCOO s'estableix que una de les accions 882 

formatives que s'han de promoure són les formacions per la promoció, 883 

lligades als processos de formació interna per canvi de categoria i que es 884 

faran en un 50% en còmput laboral, dirigida a les persones admeses en 885 

cada procés. 886 

Igualment aquest tipus d'accions formatives queden recollides a l'article 887 

28.3 de l'Acord de Condicions de treball del Personal funcionari i 888 

laboral de l'Ajuntament de Barcelona. 889 
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Durant aquest període, s'ha fet la demanda i el seguiment de les següents 890 

accions formatives: 891 

 Curs Word i Excel 2007- any 2015- Promoció Interna grup C2 a C1. 892 

 Formació Word i Excel 2010 per la promoció interna del grup E a C2 – 893 

any 2018- No tenim dades de participació. 894 

 Formació Word i Excel 2010 per la promoció interna del grup C2 a C1 895 

–any 2018- participen 42 persones. 896 

 Hem demanat que es faci el mateix curs per la promoció interna del 897 

grup C2 a C1 que està programada per 2020. 898 

Promoure cursos, realitzats per la nostra secció sindical de 

cara a l’oferta pública i la promoció interna. 

Per donar compliment a aquest objectiu, la Secretaria de Formació de la 899 

Secció Sindical s'ha coordinat amb la Federació de Serveis a la Ciutadania i 900 

ha treballat amb el proveïdor de formació FORMARTE, centre 901 

especialitzat en la formació continua. 902 

El nostre objectiu ha estat donar resposta a la pluralitat de demanda dels 903 

nostres afiliats i afiliades i a la resta de plantilla de treballadors i 904 

treballadores de l'Ajuntament de Barcelona, treballant amb criteris de 905 

qualitat, sostenibilitat econòmica, transparència i igualtat d'oportunitats. 906 

Les accions formatives realitzades han estat una eina d'acció sindical per 907 

promoure els valors de CCOO i l'afiliació. 908 

El nostre compromís inicial era donar resposta als processos d'oferta pública 909 

i promoció interna de les següents categories: 910 

Oferta Pública 

 Subalterns 911 

 Auxiliars Administratius 912 

 Gestors de l’Administració (A2) 913 

 TM Educació Social / TM Treball Social (A2) 914 

  



Balanç 2014-2020 · X Conferència de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona  

 

42 
  febrer / 2021  

Promoció Interna 

 Promoció interna Grup E a C2 915 

 Promoció interna Grup C2 a C1 916 

 Promoció Interna Grup C1 a A2 917 

Durant el període 2015-2019 i de gener a març de 2020, CCOO ha treballat 918 

intensament per donar resposta a una situació estructural de l'Ajuntament 919 

de Barcelona i de totes les AAPP de manca de personal i la incapacitat de 920 

pactar una oferta pública que donés resposta a la situació de precarietat 921 

lligada a l'elevat % de personal interí de llarga durada de l'Ajuntament de 922 

Barcelona. Malgrat tot des de la Secretaria de formació hem treballat per 923 

donar resposta a les demandes de formació sorgides per preparar per a una 924 

banda, els processos de presentació de les convocatòries de Borses de 925 

treball, promoció interna i posteriorment, en el marc del pacte Estatal 926 

d'oferta pública, les necessitats formatives per donar resposta de l'oferta 927 

pública aprovada per l'any 2017. 928 

Així doncs les dades, centren la nostra actuació en els períodes 2017-2019. 929 

Període 2017 (Expedient OPOS17) 

Durant l’any 2017 es van formar a 135 alumnes distribuïts amb 6 cursos on 930 

es van preparar als cossos següents: 931 

 Promoció Interna Cos Superior (Teòric (1 grup) + Pràctic (2 grups)) 932 

 Cursos Ofimàtica Borsa de Tècnics Auxiliars de l’Ajuntament de 933 

Barcelona (3 grups) 934 

La distribució d'aquests 135 alumnes, entre Afiliats, Nous Afiliats i No 935 

Afiliats va ser la següent: 936 

Alumnes 2017 135 

AF Nou AF No AF 

31 25 79 

Un (18,52%) de nous / noves afiliats i afiliades. 937 
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Període 2018 (Accions formatives finalitzades abans del 31-

12-2018) 

Durant el període 2018 es van formar a 244 alumnes distribuïts amb 10 938 

cursos on es van preparar als cossos següents: 939 

 Oferta Pública Subalterns E (2 grups) 940 

 Oferta Pública Tècnic Mig (Part General) (3 grups) 941 

 Oferta Pública Tècnic Superior (1 grup) 942 

 Promoció interna de E a C2 (1 grup Teòric + 1 grup Ofimàtica) 943 

 Promoció Interna de C2 a C1 (1 grup Teòric + 1 grup Ofimàtica) 944 

La distribució d’aquest 244 alumnes entre Afiliats, Nous Afiliats i No Afiliats 945 

va ser la següent: 946 

Alumnes 2018 244 

AF Nou AF No AF 

87 26 131 

Durant aquest any s’aconsegueixen els següents objectius: 947 

 Mantenir una ràtio de Nova Afiliació superior al 10% dels alumnes 948 

 Seguir oferint una formació als Afiliats (37%) que els ajudi a 949 

consolidar o a obtenir un lloc de feina. 950 

 Augment amb un 150% els cossos a preparar per així arribar a més 951 

afiliats els serveis de formació. 952 

 Inici de preparació de fases d’oposicions complertes i encaminades a 953 

preparar durant el 2019 cossos específics dels grups A2. 954 

 S’augmenta amb un 81% d’alumnes més que l’any anterior i per tant 955 

que reben aquest servei de formació. 956 
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Període 2019 (Accions formatives finalitzades abans del 31-07-2019) 

Durant el període 2019 es van formar a 945 alumnes distribuïts amb 33 957 

cursos on es van preparar als cossos següents: 958 

 Oferta Pública Auxiliars Administratius (5 grups teòrics i 4 grups 959 

Pràctics Ofimàtica). 960 

 Oferta Pública Tècnic Mig (Part General) (2 grups). 961 

 Oferta Pública Tècnic Superior (4 grups). 962 

 Oferta Pública Tècnic Mig en Gestió (1 grup). 963 

 Oferta Pública Tècnic Mig en Educador Social i Treballador Social (1 964 

grup). 965 

 Oferta Pública Tècnic Superior en Psicologia (1 grup). 966 

La distribució d'aquests 945 alumnes, entre Afiliats, Nous Afiliats i No 967 

Afiliats va ser la següent: 968 

Alumnes 2019 945 

AF Nou AF No AF 

277 92 576 

Durant aquest any s’aconsegueixen els següents objectius: 969 

 Mantenir una ràtio de Nova Afiliació superior al 10% (9,74%) dels 970 

alumnes. 971 

 Seguir oferint una formació als Afiliats (30%) que els ajudi a 972 

consolidar o a obtenir un lloc de feina. 973 

 Preparació de les parts específiques dels cossos A2 i A1, sent 974 

FORMARTE l'únic centre que prepara la part específica d'Educadors i 975 

Treballadors Socials de l'Ajuntament de Barcelona a tota Catalunya. 976 

 Integració de plataforma formativa i realització de cursos en format 977 

on-line amb un bon nombre d'alumnes participants. 978 

 Continuar i completar fases d'oposicions completes amb la preparació 979 

de 4 cossos específics (Psicòlegs, Educadors Socials, Treballadors 980 

Socials i Gestors). 981 

 S'augmenta amb un 287% d'alumnes més que l'any anterior i per 982 
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tant que reben aquest servei de formació (fins 31 de juliol del 2019). 983 

De les dades presentades s’ha de destacar: 984 

S’ha intentat donar resposta a tota la demanda formulada per la 985 

plantilla, però ha estat tècnicament inviable dissenyar accions 986 

formatives per les totes les categories de l’Ajuntament de 987 

Barcelona. Malgrat tot hem arribat més enllà del nostre compromís 988 

com a CCOO dissenyant: 989 

 Accions per preparar la part comuna del temari de les 990 

categories A1 991 

 Preparació de la Promoció Interna A2-A1, tant el curs teòric 992 

com el pràctic. 993 

 Disseny de curs de preparació d’oferta pública TS Psicòlegs 994 

on-line. 995 

Aquest volum d’accions formatives ha comportat per part de la Secretaria 996 

de Formació les següents tasques: 997 

 Informació periòdica a l'Equip de l'Executiva i als delegats i delegades 998 

 Coordinació contínua amb la Secretaria de Selecció i Provisió de llocs 999 

de treball per l'execució de calendari d'oferta pública i pel 1000 

coneixement dels temaris de cada categoria. 1001 

 Coordinació amb la Secretaria de Comunicació, preparant i enviant 1002 

correus per als i les nostres delegades, afiliació i plantilla municipal 1003 

amb la informació de les accions formatives dissenyades. 1004 

 Gestió dels correus i resolució de dubtes i d'incidències. 1005 

 Presentació de les propostes d'accions formatives a l'Executiva, per 1006 

tal de validar les tarifes proposades. 1007 

 Participació en les Assemblees on hi han hagut consultes sobre les 1008 

propostes formatives dissenyades per CCOO. 1009 

 Reunions periòdiques amb FORMARTE, per tal de planificar les 1010 

accions formatives, pactar tarifes i resoldre incidències. 1011 

 Reunions de seguiment i d'avaluació amb el responsable 1012 

d'organització de la Federació de Serveis a la Ciutadania. 1013 
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Unes de les conclusions de la feina desenvolupada en aquest apartat, és 1014 

que s’ha de millorar el sistema de gestió de les accions formatives des del 1015 

Centre FORMARTE i s’ha de treballar conjuntament per formar un equip 1016 

intern de formadors i formadores (FORMARTE –CCOO) compromès 1017 

que pugui donar resposta a les demandes formatives derivades de 1018 

l’oferta pública aprovada pel 2018. Aquest és el repte i el 1019 

compromís per part de la Secretaria per tal de garantir l’èxit de les 1020 

accions proposades. 1021 

Per últim, destacar en aquest apartat que amb la voluntat de donar suport 1022 

als nostres afiliats i afiliades i a la resta de plantilla de l’Ajuntament de 1023 

Barcelona. Des de CCOO, amb la implicació dels nostres equips, hem 1024 

organitzat accions específiques per donar resposta a inquietuds i per donar 1025 

un plus de preparació i confiança a tothom que s’ha volgut apropar a 1026 

nosaltres. 1027 

Amb aquesta voluntat s’han organitzat: 1028 

 Sessions conjuntes i individuals per preparar les entrevistes per 1029 

competències, comptant amb delegades i afiliades expertes en la 1030 

matèria  1031 

 Sessions específiques amb la responsable del Departament de 1032 

Desenvolupament i la responsable del Departament d’Internet per 1033 

treballar els temes d’Intranet i Web Municipal en el marc de 1034 

processos de Promoció Interna. 1035 

 Sessions per ampliar i resoldre dubtes sobre el Segon Pla d’Igualtat 1036 

de l’Ajuntament de Barcelona, a càrrec de tot l’equip de CCOO que ha 1037 

participat en el disseny i seguiment de pla, amb una participació de 1038 

190 persones. 1039 
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Negociar formació orientada a la carrera professional amb un 1040 

enfocament a la promoció interna. 1041 

Aquest objectiu no s’ha pogut treballar. Només s’ha treballat el suport a la 1042 

promoció interna en matèria d’ofimàtica per les promocions a les categories 1043 

C2 i C1. 1044 

 Fer el seguiment del desenvolupament del reglament de 1045 

formadors/es interns i negociar el reglament de formació externa. 1046 

Resta pendent negociar el reglament de formació externa, ja que des del 1047 

Departament de Desenvolupament es va publicar un reglament que no ha 1048 

estat negociat amb la part social. És un tema pendent per al futur, així 1049 

com disposar d'informació transparent sobre la despesa en formació externa 1050 

de l'Ajuntament i OOAA sobretot la que fa referència a mestratges de 1051 

càrrecs directius. Fins ara aquestes dades no han estat facilitades malgrat 1052 

haver-les demanat. 1053 

Referent al desenvolupament del reglament de formadors interns de 1054 

l'Ajuntament de Barcelona, s'ha fet seguiment de les incidències informades 1055 

vers l'accés a l'equip de formadors interns. 1056 

Aquest any 2020, des de la FSC amb la col·laboració del centre FORMAR-TE, 1057 

hem engegat dues accions formatives: 1058 

 Oferta Pública de diferents categories dels subgrups A2 i A1 1059 

(presencial i on-line). 1060 

 Promoció Interna de C2 a C1 (presencial i on-line). 1061 

Així mateix en el decurs de l’any i en funció de les diferents convocatòries 1062 

per l’any 2021 es faran les accions formatives que es considerin adients. 1063 
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FORMACIÓ ADREÇADA A DELEGATS I DELEGADES 

La formació adreçada a millorar les competències dels nostres delegats i 1064 

delegades i garantir l'actualització dels continguts necessaris per 1065 

desenvolupar l'acció sindical es desenvolupen mitjançat l'oferta formativa 1066 

adreçada a delegats i delegades de CCOO i al personal de CCOO de la 1067 

Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO. 1068 

En aquest sentit s'ha promogut que tots els nous delegats i delegades de 1069 

CCOO de l'Ajuntament de Barcelona resultants de les eleccions sindicals del 1070 

2015 desenvolupin l'acció formativa: Curs bàsic de delegat Sindical i els 1071 

delegats de prevenció, els cursa bàsic de prevenció de riscos laborals. 1072 

Actualment, després de les darreres eleccions estem fent amb la FSC el curs 1073 

bàsic de delegat sindical - 30 places (Sector Integral i GUB). 1074 

També hem sol·licitat el curs bàsic de prevenció de riscos laborals -28 1075 

places, pel que fa al Sector integral i 19 pel de GUB. 1076 

Igualment, tots els delegats i delegades de CCOO i els nostres afiliats i 1077 

afiliades reben la informació de l'oferta formativa desenvolupada per la 1078 

Federació de Serveis a la Ciutadania i els seus centres col·laboradors. 1079 

Per últim comentar que els delegats i delegades que formen part de la 1080 

Comissió de Control de Plans i Fons de Pensió de l'Ajuntament de Barcelona 1081 

han assistit a les 4 darreres Jornades sobre Previsió Social Complementària 1082 

i a una sessió de formació organitzada per l'entitat gestora de l'Ajuntament 1083 

de Barcelona. 1084 

 Promoure formació per garantir l’actualització dels continguts 1085 

necessaris per desenvolupar l’acció. 1086 

Dins de l’Acord de Formació Contínua de l’Ajuntament de Barcelona, la 1087 

Secció Sindical presenta el disseny d’una acció formativa amb l’objectiu de 1088 

donar resposta a una necessitat formativa específica dels delegats i 1089 

delegades de la nostra secció. 1090 
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En aquest sentit, les accions formatives desenvolupades per la secció 1091 

sindical han estat: 1092 

Acció 

Formativa 
Proveïdor 

Núm 

d’hores 

Núm 

participants 
Dates Pressupost 

Habilitats de 

Lideratge i Treball 

en equip 

Tricerh 21 15 
Novembre 

2015 
1277,00€ 

Gestió de 

Conflictes i 

intel·ligència 

Emocional 

BALMES 

INNOVA 
12 22 

9 i 20 

Desembre 

2016 

1400€ 

Nou marc 

normatiu i 

jurisprudència en 

matèria de drets 

laborals 

Tricerh 16 15 
Novembre 

2017 
1480€ 

Parlar en públic i 

Mitjans de 

Comunicació 

Federació 

Serveis a la 

Ciutadania 

10 12 

22 i 28 

novembre 

2018 

1400€ 

Relació de Llocs 

de Treball a 

l’Ajuntament de 

Barcelona 

FORMARTE 16 20  
Novembre 

2019 
1480€ 
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Conclusions 1093 

Durant aquest període, el treball de la secretaria de formació s’ha centrat 1094 

en: 1095 

 Detectar les necessitats formatives tant dels membres de la Secció 1096 

Sindical com dels treballadors/es. 1097 

 La negociació i signatura de l'Acord per la Formació Contínua 1098 

 El disseny d'accions formatives orientades a millorar l'acció sindical 1099 

de delegats i delegades de CCOO. 1100 

 Disseny d'accions formatives per donar suport a processos de 1101 

promoció interna i oferta pública. En aquest sentit estem satisfetes 1102 

d'haver donat resposta a un volum important de demandes, però 1103 

també som conscients que determinades accions formatives no han 1104 

anat bé, tant pel que fa a la gestió administrativa del curs com pel 1105 

que fa a la qualitat del contingut. Hem treballat amb celeritat per 1106 

solucionar-ho, però el resultat no ha estat sempre del tot satisfactori i 1107 

això ens ha portat a pactar millores de gestió i a fer un esforç 1108 

important en la cerca de formadors i formadores experimentats 1109 

compromesos en l'assumpció d'un encàrrec tan delicat com donar 1110 

classes de formació per la preparació de processos selectius. 1111 

Com a crítica constructiva, durant aquest període han mancat reunions de 1112 

coordinació amb els referents de formació dels diferents OOAA i Ens 1113 

Instrumentals. Al principi de començar l’activitat de la Secretaria sí que es 1114 

feien dues reunions anuals, però en els darrers anys no s’han pogut fer, tot 1115 

i que s’ha donat resposta a les consultes i demandes dels companys i 1116 

companyes. Igualment quan ha estat necessari hem acompanyat als 1117 

companys i companyes a reunions de negociació. 1118 
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SECRETARIA DE DONES I POLÍTIQUES LGTBI 

En el moment de fer la 9a Conferència de la Secció Sindical (octubre de 2014), 1119 

s’estava negociant el II Pla d’Igualtat, que es va signar finalment a març del 2015, 1120 

amb una durada de 2015 a 2019. S’ha de dir que tant aquest pla, com 1121 

l’anterior i tots els acords als quals s’ha arribat, han estat amb una 1122 

participació especialment activa per part de CCOO en la fase d’avaluació, 1123 

en la de diagnòstic, la d’elaboració de les mesures i del seguiment de 1124 

l’acompliment. 1125 

El II Pla d’Igualtat és un dels millors de la Funció Pública Catalana, és una molt 1126 

bona eina de treball per continuar avançant envers la igualtat de dones i homes i la 1127 

negociació col·lectiva, una altra cosa és com s’ha desenvolupat per part de 1128 

l’Administració. 1129 

Poc després d’aprovar-se el II Pla d’Igualtat, va haver-hi un canvi de Govern 1130 

Municipal, amb el canvi de Govern va començar una disputa amb la nova Regidoria 1131 

de Feminismes, ja que des de la regidoria es volia que el Pla d’Igualtat es tutelés 1132 

pel nou departament de Transversalitat (que vetlla perquè es compleixin les 1133 

polítiques d’igualtat de gènere a Barcelona). Per part dels sindicats no estàvem 1134 

d’acord, ja que el Pla d’Igualtat tracta sobre la igualtat i la no discriminació de 1135 

gènere entre treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona i els seus 1136 

ens i organismes municipals adscrits al conveni col·lectiu, per tant el correcte és 1137 

que es porti des de la Regidoria de Presidència, o sigui des del Departament de 1138 

Relacions Laborals, que és com ja s’havia acordat en el moment de signar el II Pla 1139 

d’Igualtat. A més el Pla d’Igualtat té rang de conveni, per tant afecta la negociació 1140 

col·lectiva.  1141 

Aquesta situació va portar a una aturada del desenvolupament del mateix Pla, que 1142 

va fer que els sindicats a la Comissió d’Igualtat, ens plantegéssim denunciar 1143 

l’incompliment del II Pla d’Igualtat per part de l’Ajuntament de manera unitària, 1144 

però per evitar que això servis d’argumentació política per traslladar Igualtat a 1145 

Transversalitat, es va decidir no denunciar. 1146 

Així que donada la unitat que existeix entre els sindicats de la Comissió d’Igualtat, 1147 

de manera conjunta, ens vam reunir amb els diferents Grups Municipals per 1148 

demanar que Igualtat de dones i homes que treballen a l’Ajuntament de Barcelona 1149 

es portés des de la Direcció de Relacions Laborals, depenent de la Regidoria de 1150 

Presidència, aquest fet té tota la coherència de la negociació col·lectiva dels plans 1151 

d’igualtat a les empreses i/o administracions públiques, donat que aquesta direcció 1152 
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és l’encarregada de la negociació col·lectiva, en aconseguir la Igualtat per al 1153 

personal municipal transversal en la negociació era obvi qui havia de portar el 1154 

tema. A banda de la coherència de la qual hem parlat, la mateixa Llei diu que 1155 

Igualtat s’ha de portar des del Departament de Recursos Humans, pel que es pugui 1156 

arribar a negociar. 1157 

Aconseguir reconduir aquesta situació ha estat una batalla de gairebé 2 anys, ja 1158 

que des de la part política de l’Ajuntament s'obstinaven a considerar que l’aplicació 1159 

de les condicions laborals d’igualtat per a dones i homes depenia tan sols d’ells i no 1160 

part de la negociació col·lectiva, o sigui pràcticament fins a 2018 no vam 1161 

aconseguir començar a treballar de nou. 1162 

Ara, el 2019, hem signat una pròrroga del II Pla d’Igualtat, ja que finalitzava 1163 

aquest any. Estem fent una avaluació del desenvolupament de les mesures del II 1164 

Pla d’Igualtat, de les més de 36 mesures que té el pla només s’han desenvolupat al 1165 

100% 2, de la resta si s’han començat, no ha finalitzat cap, és un incompliment 1166 

total del pla. 1167 

A banda de tot això, en aquests 4 anys hem aconseguit: 1168 

 Una de les coses més importants ha sigut vincular el Pla d'Igualtat a 1169 

l'Acord de Condicions Laborals 2017-2020, hem inclòs en el 1170 

preàmbul, l'article 7è on es vincula el Pla d'Igualtat amb l'Acord de 1171 

Condicions i a la inversa. Així s'assegura la vinculació futura dels 1172 

plans d'igualtat al Departament de Relacions Laborals. 1173 

 Des de CCOO considerem molt important, haver tret del Protocol 1174 

d'Assetjament laboral, els temes d'assetjament sexual i per raó 1175 

de sexe, i l'assetjament per raó de gènere i LGTBI. el fet d'estar 1176 

dins del protocol d'assetjament laboral creava confusió, aquests 1177 

temes no són assetjament laboral. Els temes de gènere i LGTBI han 1178 

de ser tractats per persones expertes en els dos temes, tant des del 1179 

vessant tècnic com la sindical. Hem de dir que CCOO ha sigut l'únic 1180 

sindicat que ha aportat persones expertes en els dos temes a la 1181 

negociació. 1182 

 Hem aconseguit negociar i acordar, una de les prioritats de CCOO en 1183 

la lluita contra les violències masclistes, el "Protocol per a la 1184 

prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions 1185 
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d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe" a banda 1186 

del Protocol d'Assetjament general que abans ho incloïa tot. Hem 1187 

participat en totes les comissions que s'han creat i hem fet 1188 

acompanyament a les persones afectades tant laboral com legal, 1189 

arran de l'activació d'aquest protocol, aconseguint fins i tot el 1190 

desplaçament dels implicats a altres unitats en un dels casos. 1191 

Continuem reivindicant que es publiquin quants casos d'assetjament 1192 

existeixen a l'Ajuntament, respectant la protecció de dades. Com ja 1193 

hem dit, ha sigut molt important traslladar aquest protocol a Igualtat, 1194 

abans es portava des del Departament de Prevenció, des de CCOO 1195 

considerem que donada la importància i delicadesa del tema era 1196 

essencial que persones expertes en gènere portessin el tema. 1197 

 Hem aconseguit negociar i acordar el "Protocol per a la prevenció, 1198 

la detecció, l'actuació i la resolució de situacions 1199 

d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de 1200 

gènere i d'expressió de gènere" a banda del Protocol 1201 

d'Assetjament general que abans ho incloïa tot. De moment no hi ha 1202 

hagut cap denúncia. Com ja hem dit, des de CCOO consideràvem 1203 

igual d'important que aquest tema es portes per persones expertes 1204 

en comptes de pel Departament de Prevenció. 1205 

 També hem aconseguit que abans d'enviar les bases dels 1206 

processos selectius d'Oferta Pública i Promoció Interna a la 1207 

Junta de Personal i el Comitè d'Empresa, passin obligatòriament per 1208 

la Comissió d'Igualtat perquè les avaluem amb perspectiva de 1209 

gènere. Això fa que el Departament de Selecció vagi una mica més 1210 

amb compte al fer les bases. Encara tenim problemes perquè ens 1211 

donin les bases dels processos de Promoció Interna de GUB, 1212 

continuem lluitant-ho. Gràcies a aquest canvi s'han aconseguit 1213 

algunes millores com per exemple a les últimes bases de l'Oferta 1214 

Pública de SPEIS, tot i que evidentment, no accepten totes les 1215 

nostres propostes. 1216 

 S'ha negociat i acordat el primer "Protocol de protecció 1217 

d'embarassades i lactants naturals de la Guàrdia Urbana de 1218 

Barcelona". 1219 
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 Hem elaborat el primer estudi de Bretxa Salarial, bretxa d'un 1220 

14,9%, d'aquest ajuntament que ha estat possible gràcies a 1221 

l'aprovació del Reial Decret Llei 6/2019 i en el que ha participat la 1222 

Universitat de Barcelona. Aquest estudi posa a sobre de la taula els 1223 

motius de la bretxa salarial al nostre ajuntament, on es veu que un 1224 

dels temes principals que produeix la bretxa és la conciliació familiar, 1225 

també deixa veure per exemple que C2/C1 o A2 no cobren el mateix, 1226 

depenent el sector en el qual treballin (que ens porta a treballar per a 1227 

una valoració amb perspectiva de gènere dels llocs de treball) i que hi 1228 

ha problemes en la promoció i els llocs als quals promocionen les 1229 

dones. De totes maneres teniu els documents on es fa una anàlisi 1230 

més profund del tema. Actualment li estem dient al Govern Municipal 1231 

que està molt bé que hi hagi l'estudi i que gràcies a això s'ha 1232 

descobert que existeix una Bretxa Salarial d'un 14,9% a l'Ajuntament 1233 

de Barcelona, però s'han de posar mesures perquè la bretxa no 1234 

existeixi. Ressaltar que les 4 persones de CCOO que han participat en 1235 

la Comissió Tècnica que ha elaborat l'informe de Bretxa Salarial, han 1236 

participat activament i per això consten els seus noms i el del nostre 1237 

sindicat al mateix informe. 1238 

 Després d'insistir molt i plantar-nos dient que si no ens ho donaven, 1239 

no començàvem a negociar el III Pla d'Igualtat, ens han donat aquest 1240 

any, les dades dels Ens que no estan al SAP, per incloure'ls al III Pla 1241 

d'Igualtat. 1242 

 El 20/12/0219 es va aprovar el III Pla d'Igualtat amb un pressupost 1243 

d'1.672.500 €. A partir del mes de gener a la CTI ens van donar un 1244 

plec d'actuació pel primer trimestre del 2020. 1245 

 Com ja s'ha dit a dalt estarem molt pendents de la formació rebuda 1246 

pel personal formador i quin tipus de cursos els hi donaran per una 1247 

millor recepció i conscienciació pel tema, ja que és molt important la 1248 

seva percepció del tema i com s'afronten certs comportaments. 1249 
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Així com les mesures per pal·liar i retrotraure la Bretxa salarial, va en 1250 

paral·lel, ja que tant les mesures de la bretxa com el calendari per 1251 

desenvolupar-les han d'estar incloses al III Pla d'Igualtat. Així com les 1252 

mesures que s'han d'incloure a la Relació de Llocs de Treball, per pal·liar la 1253 

bretxa, que consten al mateix informe i als suggeriments aportats pel 1254 

"Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de 1255 

l'Institut d'Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona". 1256 

A la Comissió Tècnica d'Igualtat hi assistim 4 persones de CCOO, després 1257 

de cada reunió de la comissió l'equip de treball es reuneix per preparar la 1258 

següent reunió. En ser un àmbit de negociació on els sindicats actuem de 1259 

manera unitària, després de cada reunió de CCOO i abans de cada següent 1260 

reunió de la comissió ens reunim tots els sindicats. 1261 

La Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona guanya el 1262 

Premi Aurora Gómez 2020 1263 
 

El jurat va decidir premiar la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de 1264 
Barcelona pel seu treball continuat des de fa molts anys en la 1265 
implementació dels plans d’igualtat i, especialment, pel que han aconseguit 1266 

en el III Pla d’igualtat, en el qual s’incorpora un pressupost concret per 1267 
corregir la bretxa salarial, a través del catàleg de llocs de treball i de la 1268 

negociació col·lectiva. 1269 
 1270 
Després d’una dura negociació on CCOO ha tingut un paper destacadíssim, 1271 

la importància d’aquest Pla d’igualtat rau, sobretot, en el fet: 1272 
 1273 

• Que el pla compti amb 1.672.500 euros i que, d’aquest import, gairebé la 1274 
totalitat es dediqui a mesures per combatre la bretxa salarial. 1275 

 1276 
• Que s’hagi acordat el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la 1277 
resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de 1278 

sexe. 1279 
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SECRETÀRIA DE SALUT LABORAL 

A l'anterior conferència ens vam proposar diferents metes, com a nou equip 1280 

que sortia de la 9a Conferència i a on la majoria dels membres eren 1281 

inexperts en diferents àmbits o responsabilitats, iniciaven aquest projecte 1282 

amb coratge i il·lusió. La idea era regenerar la secció sindical de 1283 

l'Ajuntament de Barcelona amb moltes ganes de continuar treballant i 1284 

millorar les nostres expectatives amb un nou equip i noves propostes. 1285 

Sabíem que no anava a ser fàcil, que seria complicat, però les ganes ens 1286 

superaven. Ara com ara podem dir que amb el moment social que ens ha 1287 

tocat viure, estem orgullosos i orgulloses de la feina realitzada. Agrair 1288 

també la presència i col·laboració de la nostra afiliació. 1289 

Des de la responsabilitat de la secretària de salut laboral i de tot l'equip 1290 

implicat, ens vam marcar unes línies de treball que mitjançant una 1291 

planificació i programació, teníem com a principi arribar al conjunt de 1292 

treballadores i treballadors per fer visible que la salut laboral era i és 1293 

fonamental a l'hora de treballar amb dignitat i seguretat en els nostres llocs 1294 

de treball. En aquest sentit mitjançant un pla de treball, primerament com a 1295 

delegats i delegades de prevenció, hem intentat arribar a tots als centres de 1296 

treball tant per donar informació de les nostres accions com per recollir les 1297 

demandes de la plantilla. Més endavant i a través d'un pla d'acció territorial, 1298 

creat per la responsabilitat d'acció sindical, aquestes visites es van destinar 1299 

també a donar informació general de tots els temes i casuístiques que 1300 

afectaven el personal del sector integral, incloent-hi instituts i organismes 1301 

autònoms. 1302 

Hem continuat donant cobertura i suport tant en les demandes que ens heu 1303 

fet arribar com, per exemple: participació en els comitès de salut laboral, 1304 

assessorament en diferents temes, acompanyaments per diferents 1305 

casuístiques (inspecció de treball, inspecció mèdica, servei de prevenció, 1306 

vigilància de la salut) 1307 

Per la qual cosa, el balanç és positiu sobre el propòsit de potenciar el 1308 

contacte i la participació dels treballadors i treballadores i així donar la 1309 

importància que té la salut laboral en el treball. 1310 
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Volem remarcar les propostes que han estat consolidades: 

 El manual del sistema de gestió en prevenció, després de fer 1311 

una feina conjunta entre el servei de prevenció i els delegats i 1312 

delegades de prevenció, pel que fa als procediments i protocols que 1313 

vam quedar pendents, aquest manual va ser aprovat en el comitè de 1314 

salut laboral. D'aquesta manera va passar a ser una eina vàlida i 1315 

legitima per a donar resposta a les disfuncions o problemàtiques que 1316 

poguessin sorgir. 1317 

 Les avaluacions de riscos inicials i continuades com els plans 1318 

d'emergència i simulacres s'han continuat realitzant i es 1319 

continuaran fent tal com recull la llei de prevenció 31/1995 amb la 1320 

periodicitat que toca. D'igual manera s'ha treballat en la línia perquè 1321 

es visualitzin tots aquells factors de risc d'una forma activa com fins 1322 

ara hem fet i denunciar-los si no ha estat solucionat. 1323 

 Les avaluacions de riscos psicosocials, que des de l'any 2014 1324 

estaven previstes implantar i que es va començar per les seus de 1325 

districtes com a prova pilot i actualment hem de destacar que han 1326 

estat totes realitzades. També han estat passades a diferents 1327 

col·lectius, com per exemple: OAC'S, Instituts i Organismes 1328 

Autònoms. 1329 

 El mètode implantat des de l'any 2012, va ser el PSQCAT-ISTAS21 de 1330 

CCOO. Satisfets amb aquest sentit, ja que vam lluitar molt per a 1331 

doblegar la voluntat, tant de l'administració com d'altres sindicats, 1332 

que estaven en contra d'aquest mètode. 1333 

 Gràcies al PSQCAT ISTAS 21, als delegats i delegades de prevenció 1334 

podem participar des del primer minut del procés a la taula de 1335 

treball, fent que les propostes de CCOO s'escoltin i es tinguin en 1336 

compte a l'hora de prendre decisions, com s'ha demostrat fins ara. 1337 

 Sobre les sales de primers auxilis, dir que CCOO vam ser pioners 1338 

a l'hora de demanar-les. En data d'avui tots els centres de treball 1339 

amb més de 50 treballadors tenen un espai de primers auxilis. En 1340 

aquest sentit destacar que va ser necessari fer alguna que altre 1341 

denuncia. 1342 
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 Som conscients que dins de la nostra voluntat de voler fer realitat els 1343 

nostres desitjos, no ha estat possible assolir tots els objectius 1344 

plantejats. Un dels motius ha estat les exigències, que es plasmaven 1345 

en nous procediments de treball, per part del servei de prevenció en 1346 

ampliar millores al sistema de gestió en prevenció i que al temps això 1347 

també a influït a la nostra activitat sindical. Activitat sindical que 1348 

afectava avaluacions de riscos inicials i continuades, plans i 1349 

simulacres d'emergència, revisió de factors de risc, avaluacions de 1350 

riscos psicosocials, comitès de salut laboral, comissions de 1351 

seguiment, etc......que ha de ser compatible amb la mateixa activitat 1352 

sindical. 1353 

 També entre les nostres prioritats, destaquem la d'informar de forma 1354 

sistemàtica als delegats/des de les actuacions més rellevants dintre 1355 

del context de la prevenció i seguretat laboral, de la mateixa forma a 1356 

la resta de la plantilla però d'una manera més generalista. Encara i 1357 

així no ha estat possible arribar als objectius marcats. Però hem de 1358 

destacar, com a novetat, la creació des de la secretaria de 1359 

comunicació d'una web sobre la secció sindical a on hi havia un 1360 

apartat dedicat a la salut laboral que va servir per publicar notes 1361 

informatives, tríptics...etc. 1362 

 En la mateixa línia, reconèixer que no ha estat possible gestionar les 1363 

reunions de coordinació entre delegats/des de prevenció de les 1364 

diferents seccions sindicals. Reunions que havien de servir per fer 1365 

una feina de reflexió i posada en comú dels diferents àmbits. Un dels 1366 

motius va ser la manca de delegats de prevenció, ja que vam passar 1367 

de ser 6 a ser 3. 1368 

 Tanmateix, la realitat és que encara que després de l'esforç realitzat, 1369 

no hagi estat possible aconseguir els objectius marcats, sí que estem 1370 

satisfets/etes amb la feina realitzada, tenint en compte el gran volum 1371 

de centres que conformen la xarxa municipal (al voltant de 600) i 1372 

hem arribat a la majoria, tant de l'Ajuntament de Barcelona com dels 1373 

instituts i organismes autònoms. 1374 
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SELECCIÓ DE PERSONAL 

 

Fa 4 anys, donat que la Llei dels pressupostos de l'estat no permetria 1375 

convocatòries d'Oferta Pública i s'hi havia de pal·liar la gran manca de 1376 

personal a l'Ajuntament de Barcelona, ja que des del 2008 no es convocava 1377 

Oferta Pública, CCOO va valorar positivament la proposta del PLA DE 1378 

RECURSOS HUMANS 2016-2019 que ens va presentar l'Administració, 1379 

davant la gran manca de personal, en el qual estaven incloses la publicació 1380 

de 18 Borses de Treball, fent un estudi de redimensionament prèviament, 1381 

d'aquesta manera es va donar pas a la incorporació de personal funcionari 1382 

interí per motius d'urgència, manteniment de serveis essencials i reposició 1383 

en casos de jubilació. 1384 

Els sectors que han tingut més necessitats d'interins i urgències han sigut 1385 

Serveis Socials i Escoles Bressols. 1386 

Tot i que en Guàrdia Urbana i Bombers el paper de l'interí no existeix, van 1387 

negociar conjuntament amb el Grup de Treball dels Processos de Selecció 1388 

de la Secció Sindical i l'Administració, l'Oferta Pública d'ells en un treball 1389 

transversal. Això vol dir que algunes places del personal no uniformat han 1390 

sigut cedides en alguns processos a GUB o SPEIS, entenen que ells no 1391 

podrien accedir a personal interí i a més a més són cossos que estan en 1392 

precari en relació amb la quantitat de personal, tan necessari per a la 1393 

seguretat i prevenció de la ciutat. 1394 

Però tot i que no teníem altra sortida davant de les grans càrregues de 1395 

treball dels treballadors/es i la quantitat de jubilacions no cobertes, 1396 

l'acceptació de Pla de Recursos també comportava conseqüències, i és que 1397 

amb les 18 Borses de Treball i l'entrada de quasi 1700 funcionaris interins 1398 

s'ha arribat a una situació d'interinatge del 45%, molt superior al que està 1399 

permès i redacta l'EBEP, que seria d'un 8%.  1400 
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Davant d'aquesta situació CCOO interpreta que és una situació que no 1401 

s'hauria de perpetuar i revertir-se d'una manera o altra, pels següents 1402 

motius: 1403 

1. El personal interí a conseqüència del Sistema d'Ordenació Municipal 1404 

(SOM) en un mateix lloc de treball és dona una doble escala salarial, 1405 

és a dir, el personal interí cobra menys que un funcionari de carrera. 1406 

2. El contracte d'interinatge no és un contracte fix, no saben quin futur 1407 

tenen, no poden participar en concursos, promocions internes, i per 1408 

CCOO això és un treball en precari. 1409 

Per això i davant d'aquest escenari, no només a Catalunya sinó també a 1410 

totes les administracions de l'Estat, CCOO va veure la possibilitat i l'ocasió 1411 

de revertir aquesta situació defensant i signant un acord per l'Estabilitat de 1412 

l'Ocupació Publica i l'estabilitat de llocs de treball, el 29 de març del 2017, 1413 

que assegurava una taxa de reposició del 100% als sectors prioritaris i un 1414 

50% per la resta de sectors, i per reduir la taxa d'interinatge a 1415 

l'administració. 1416 

És llavors quant el Grup de Treball dels Processos de Selecció de la nostra 1417 

Secció Sindical fa un treball intensiu, invertint moltes hores de feina, perquè 1418 

les condicions del sistema de selecció sigui el més adient i donin 1419 

l'oportunitat al 50% del personal interí que forma part de la plantilla de 1420 

l'Ajuntament de consolidar els llocs de treball. En un treball molt dur i llarg 1421 

amb una durada d'uns 8 mesos, vam estar estudiant com es podria puntuar 1422 

el fet d'haver estat treballant, és a dir l'antiguitat en els diferents casos i a 1423 

les diferents categories a l'Ajuntament de BCN, i que el personal interí que 1424 

fa més de 15 anys que treballa en precari pugui consolidar els seus llocs de 1425 

treball, estudiant la millor formula per puntuar de manera equitativa des del 1426 

més antic fins al més nou, i que tothom tingues puntuació segons el temps 1427 

treballat. Fins i tot amb la possibilitat de partir en dos i en diferents dates 1428 

segons quines convocatòries el nombre de places per no perjudicar els 1429 

candidats/es i que no se la juguessin tot a una sola convocatòria, com pot 1430 

ser l'exemple de: les 630 places d'Aux. Adm., que es farà en dues vegades, 1431 

aquest any 300 i l'any vinent 330 places més. 1432 
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Aquest Grup de Treball dels Processos Selecció també va participar en el 1433 

control, seguiment i funcionament adequat de les Borses de Treball, que va 1434 

ser regulat amb la creació també de "l'Acord de Condicions de Treball dels 1435 

Empleats Públics de l'Ajuntament de Barcelona sobre la Constitució i 1436 

Funcionament de les Borses de Treball" (16/11/2016). Aquest control inclou 1437 

com a part important el seguiment dels Informes com a valoració del treball 1438 

dels interins/nes i de les possibles expulsions de les Borses constituïdes, 1439 

també l'ordre dels candidats a les llistes pels diferents nomenaments i 1440 

propostes de places estructurals per ordre d'antiguitat. 1441 

També hem anat a tots els processos de Borses de Treball, fent 1442 

d'observadors sindicals, intentant cobrir totes les entrevistes possibles per 1443 

assegurar-nos de la transparència dels processos, com també hem anat a 1444 

totes les reunions dels tribunals a les quals hem sigut convocats. 1445 

S'han fet processos extres com a Borses d'Urgències de borses ja obertes 1446 

anteriorment i que s'estaven esgotant per una manca de previsió de 1447 

l'Administració, amb les quals no estàvem del tot d'acord però que 1448 

enteníem que no podíem negar-nos si prèviament ens feien arribar un 1449 

informe justificatiu de la urgència, donat que si ens negàvem perjudicàvem 1450 

la resta dels treballadors per les càrregues de feina. 1451 

Durant aquest període també hem continuat estant a sobre de les 1452 

valoracions de mèrits i la valoració de competències professionals dels llocs 1453 

de treball a cobrir de cara a les Bases pels diferents concursos convocats, i 1454 

vetllant perquè no es continuïn amortitzant llocs de treball, sobretot des del 1455 

grup de seguiment de la RLT. També potenciant per cobrir les places 1456 

estructurals vacants. 1457 

El nostre paper com observador/a sindical als processos dels diferents 1458 

concursos ha sigut clau, sobretot si algun candidat/a ha volgut denunciar 1459 

per considerar que el procés no havia sigut del tot just per ell/a. S'han 1460 

aconseguit guanyar judicis donant la raó al candidat/a acompanyat/da del 1461 

nostre observador/a sindical, i guanyant la plaça a la qual optaven, gràcies 1462 

al nostre testimoni. 1463 
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Una altra feina ha sigut, arran de la denúncia del SOM i respecte als criteris 1464 

de provisió de llocs de treball, la restricció de les lliures designacions, hem 1465 

estat molt a sobre de què es mantinguin aquestes restriccions. Com hem 1466 

estat també pendents de què no es cobreixin llocs per concursos 1467 

interadministratius, també que no es quedessin deserts de manera 1468 

injustificada. 1469 

Durant aquest període també hem continuat estant a sobre de les 1470 

valoracions de mèrits i la valoració de competències professionals dels llocs 1471 

de treball a cobrir de cara a les Bases pels diferents concursos convocats, i 1472 

vetllant perquè no es continuïn amortitzant llocs de treball, sobretot des del 1473 

grup de seguiment de la RLT. També potenciant per cobrir les places 1474 

estructurals vacants. 1475 

El nostre objectiu sempre ha sigut desbloquejar l’Oferta Pública i promoure 1476 

que es facin totes les promocions internes necessàries. 1477 

Per tant CCOO per coresponsabilitat, i per tal de no aturar els processos 1478 

selectius que se’n deriven, va assumir la proposta d'Oferta Pública 1479 

d'Ocupació parcial el 2016, de 252 places (280 baixes computables al 100% 1480 

menys 28 altes de funcionaris de carrera o laborals fixos de l’Oferta Pública 1481 

parcial aprovada el 2016), presentada per l’Administració, tot i ser 1482 

totalment insuficient perquè no resolia la greu situació d'interinitat 1483 

estructural existent, de més de 1500 places. En conseqüència, CCOO va 1484 

seguir promovent que l'equip de Govern Municipal i els Grups Municipals de 1485 

l'Ajuntament de Barcelona, acordessin incrementar el nombre de places de 1486 

l’Oferta Pública de 2016. Tal com finalment es va fer. 1487 

CCOO juntament amb la resta de sindicats en mesa general del 14 de 1488 

novembre del 2017 va signar l’acord en la que es concreta la Taxa de 1489 

Reposició Ordinària fins 100%, la Taxa de Reposició Extraordinària Interins 1490 

abans de l’1/1/2014 en determinats sectors, Taxa de Reposició 1491 

Extraordinària Interins abans de l’1/1/2015 en determinats sectors. 1492 

 

A mesa general del 20 de desembre del 2018 es va signar l’acord dels 1493 
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processos selectius d’accés a les diferents categories, amb expressió del 1494 

nombre de places objecte de convocatòries, dividit en dos Blocs: 1495 

Bloc 1 amb un total de 1.644 places 

Bloc 2 amb un total de 1.052 places 

Total 2.696 places 

Per donar major oportunitat als candidats, s'acorda partir algunes 1496 

convocatòries (Aux. Adm. 300 – 2019 i 365 – 2020), entre el 2019 i el 1497 

2020. 1498 

A la mateixa vegada s'acorda que la convocatòria del procés selectiu es 1499 

complementi amb un torn de promoció interna i promoció horitzontal 1500 

(funcionarització), realitzant-se a petició nostra i per part de l'administració 1501 

un estudi previ per garantir que el màxim nombre de categories tinguin torn 1502 

de promoció interna. 1503 

Amb referència a les bases, després de moltes reunions durant 8 mesos de 1504 

negociacions i molt treball intern, van acordar el següent: 1505 

A la fase oposició un màxim de 60 punts (66,66%) del total de la puntuació 1506 

màxima, distribuït pels subgrups A1/A2: 1507 

 Prova Tipus test del temari general 15 punts 1508 

 Prova d'idiomes (català/castellà) Apta/no apta 1509 

 Prova tipus test temari específic de cada categoria 20 1510 

punts 1511 

 Prova pràctica d'acord amb temari 25 punts 1512 

Fase oposició pels subgrups C1/C2 serà: 1513 

 Prova tipus test del temari                      30 punts 1514 

 Prova d’idiomes (català/castellà)       Apta/no apta 1515 

 Prova pràctica (ofimàtica nivell usuari)     30 punts 1516 

 

A la fase concurs un màxim de 30 punts (33,33%) del total de puntuació 1517 
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màxima, permès legalment: 1518 

 Experiència professional            25 punts màxim 1519 

 Formació                                   5 punts màxim 1520 

Distribució fase d'oposició agrupacions professionals: 1521 

 Prova tipus test del temari                    60 punts 1522 

 Prova d’idiomes (català/castellà)     Apta/no apta 1523 

 Pràctiques selectives                      Apta/no apta 1524 

S'aconsegueix eliminar l'entrevista com a prova obligatòria/eliminatòria i 1525 

s'estableix període de pràctiques, que tindrà caràcter selectiu, amb una 1526 

durada de sis mesos pel subgrup A1, de 4 mesos pel subgrup A2, de 3 1527 

mesos pel subgrup C1, de 2 mesos pel subgrup C2 i d'1 mes per 1528 

agrupacions professionals. Respecte a les categories laborals el període de 1529 

pràctiques tindrà la durada establerta a l'art. 2 de l'Acord de condicions. 1530 

S'estableix que restaran exempts del període de pràctiques selectives 1531 

els/les aspirants que amb nomenament d'interinatge o contracte temporal 1532 

hagin prestat servei per un període mínim igual o superior al de la durada 1533 

dels respectius períodes de pràctiques. 1534 

La no realització de les pràctiques o la no superació, comportarà l'exclusió 1535 

automàtica de l'aspirant del procés selectiu, amb pèrdua de drets respecte 1536 

al nomenament, tret que la impossibilitat de pràctiques sigui per maternitat 1537 

o malaltia greu. 1538 

Les persones aprovades sense plaça s'integraran per ordre puntuació al Bloc 1539 

B de la Borsa de Treball, i aquests si hauran de passar una entrevista per 1540 

competències per poder accedir a un lloc de treball, eliminatòria APTA o NO 1541 

APTA, segons les necessitats d'incorporació de personal. 1542 

Excepcionalment s'aconsegueix que la nota i pels subgrups A1/A2, sigui 1543 

única, és a dir, farà mitjà entre la nota del temari comú i temari específic. I 1544 

només passaran a corregir el cas pràctic si la nota dona aprovada. 1545 

També hem arrancat el compromís que els àmbits funcionals siguin els més 1546 

amplis possibles per poder dona l'abast de totes les àrees funcionals, 1547 
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sobretot en les categories més generalistes (Gestió, Organització), de cara 1548 

als casos pràctics. 1549 

Amb referència a la reserva de places per persones amb discapacitat, a part 1550 

que es reservarà un mínim del 7% del total per categories o escales que 1551 

siguin compatibles, per iniciativa de CCOO un 2% d'aquestes places es 1552 

reservaran a persones que acreditin discapacitat intel·lectual. 1553 

En el mentrestant negociàvem les bases d'Oferta Publica/ Promocions 1554 

Internes, i arribàvem a un acord, ens hem reunit amb diferents col·lectius 1555 

de diferents categories, com la Plataforma d'Interins de Llarga Durada, i 1556 

perquè així ens ho havien anat demanant per fer també les seves 1557 

aportacions i tenir-les en compte a l'hora d'anar a les meses de negociació. 1558 

En tot moment hem mantingut aquest feet-back amb aquest col·lectiu fent 1559 

almenys 4 assemblees informatives i recollint les seves inquietuds, les 1560 

seves propostes i aclarint els seus dubtes. 1561 

També hem intentat mantenir informada contínuament a la plantilla amb 1562 

correus electrònics i xarxes socials. Però a causa del treball tan intens i de 1563 

responsabilitat interna que hem mantingut entre el grup de treball i 1564 

l'Administració no ens ha sigut possible mantenir més reunions informant 1565 

personalment als responsables dels Organismes Autònoms i Delegats. 1566 

De la mateixa vegada que hem intentat tenir en compte totes les propostes 1567 

que ens han fet arribar, buscant informació i comparant amb altres 1568 

administracions públiques, per poder argumentar-les, i amb la nostra 1569 

assessoria jurídica i/o informació de sentències trobades. Després, aquesta 1570 

informació ha sigut traslladada a l'Administració acompanyada de les 1571 

nostres peticions. 1572 

Una vegada publicades les bases d'Oferta Pública vam fer tres sessions 1573 

informatives a la nostra secció i obertes a tothom que volgués ampliar 1574 

informació sobre les convocatòries i fer la inscripció. Vam tenir molta 1575 

afluència a totes tres sessions. 1576 

Amb relació als concursos, també hem continuat a sobre de les bases i les 1577 

diferents parts del procés, sempre i quant, CCOO hagi sigut designat 1578 
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observador, arran d'aquesta implicació una observadora sindical de CCOO 1579 

va poder corroborar en un judici que la candidata que presentava la 1580 

demanda tenia raó i va guanyar el judici gràcies al nostre testimoni. 1581 

També hem fet seguiment de prop de determinats concursos de Lliure 1582 

Designació arran del tema denúncia del SOM sobretot. 1583 

Hem donat suport als nostres afiliats/des, gestionant també les consultes 1584 

pertinents que s'hagin interposat, acompanyant als interessats/des al nostre 1585 

departament d'assessoria jurídica, i si així ens ho han demanat 1586 

acompanyant-los a les possibles revisions d'examen que hagin pogut 1587 

demanar al departament de Selecció de Personal de l'Ajuntament de 1588 

Barcelona. 1589 

Actualment i arran de la signatura de l'Acord d'Oferta Pública i Promocions 1590 

Internes del 2019, tenim a la vista treure un total de 600 places d'Oferta 1591 

Publica més, per executar fins al 2023, entre Ajuntament, OA i Consorcis, 1592 

amb el compromís d'anar augmentant cada any alguna més. 1593 

Una bona notícia ha sigut també l'aprovació d'una nova categoria, 1594 

"AJUDANT DE SERVEIS AUXILIARS", destinada als candidats amb una 1595 

discapacitat intel·lectual reconeguda del 2%, i pels quals s'han aprovat 57 1596 

places. Tot gràcies a la pressió i petició de CCOO a l'administració, perquè 1597 

quedes diferenciada dins de la reserva obligatòria del 7% de les places, un 1598 

5% per discapacitats físics i un 2% per discapacitat intel·lectuals. 1599 

En relació amb les Promocions Internes, el compromís signat és convocar 1600 

un total de 300 places de C2 a C1 fins al 2023, a més a més de convocar 1601 

les Promocions Internes de manera sistemàtica i relacionada amb les 1602 

Ofertes Públiques. Tot i això, hem fet l'encàrrec a l'Administració de fer un 1603 

estudi del personal susceptible a presentar-se a les diferents categories de 1604 

Promocions Internes, per poder treure les convocatòries més adients i que 1605 

no quedin places sense gent i gent sense places, com ha pogut succeir en 1606 

altres convocatòries. 1607 
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Quadre resum de places executades i pendents d’executar a 2020: 1608 

 1609 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 

PTE ANTIC

 BLOC B amb  

O.P. 2019

PTE  DE BLOC A 

amb O.P. 2019

TOTAL PTE amb 

O.P. 2019

O.P.2020. CONSOLIDACIÓ O.P.2020. REPOSICIÓ OP 2020

CONSORCIS

TOTAL +

CONSORCIS

PROPOSTA 

FINAL  

CONVOCAR

TOTAL 

PENDENT

CONVOCAR

ADMINISTRATIVA 31 0 31 0 0 31 0 31

PERSONAL SUPORT BIBLIOTEQUES 0 0 0 0 0 0 0 0

SUPORT AUXILIAR BIBLIOTEQUES 0 0 0 0 0 0 0 0

TÈCNIC AUXILIAR BIBLIOTEQUES 0 0 0 0 0 0 0 0

AGENT GU 0 0 0 0 250 250 250 0

AJUDANT DE SERVEIS AUXILIARS 57 0 57 0 1 58 27 31

AUDIOPROTESISTA 1 0 1 0 0 1 0 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 0 435 435 134 0 10 579 320 259

AUXILIAR DE LABORATORI 2 0 2 0 0 2 0 2

AUXILIAR SUPORT LOGÍSTIC 8 0 8 0 0 8 0 8

BOMBERA  ACCÉS 20 0 20 0 0 20 0 20

CONDUCTORA 7 0 7 0 0 7 2 5

CUINERA 1 0 1 0 0 1 0 1

EDUCADORA ESCOLA BRESSOL 508 0 508 3 0 511 -3 508

INSPECTORA 0 0 0 0 0 0 0 0

INTENDENTA 0 0 0 0 0 0 0 0

INTENDENTA MAJOR 0 0 0 0 0 0 0 0

TM LOGOPEDIA 2 0 2 1 0 3 0 3

MESTRA TALLER ARTS PLÀS. I DSS. 7 0 7 0 0 2 9 7 2

PROF SUPERIOR ORQUESTRA 9 0 9 0 0 9 9 0

PROFESSORA ARTS PLÀSTIQUES 18 0 18 0 0 3 21 18 3

PROFESSORA DE MUSICA* 10 0 10 4 0 14 10 4

PROFESSORA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 146 0 146 0 0 10 156 133 23

PROFESSORA TÈCNICA FP 60 0 60 0 0 3 63 60 3

SUBALTERNA 0 32 32 0 0 7 39 32 7

TE EDUCACIÓ ESPECIAL 19 0 19 0 0 19 0 19

TE EDUCACIO INFANTIL 10 0 10 0 0 10 10 0

TA GESTIO I SALUT 8 0 8 0 0 1 9 5 4

TA INFORMÀTICA 4 0 4 0 0 4 4 0

TA LABORATORI 14 0 14 0 0 1 15 6 9

TA INFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 0

TA SUPORT LOGÍSTIC 13 0 13 0 0 2 15 8 7

TM ARQUITECTURA 0 27 27 6 4 37 30 7

TM BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0

TM EDUCACIÓ SOCIAL 0 45 45 10 0 55 55 0

TM ENGINYERIA 0 13 13 3 7 23 23 0

TM FISIOTERÀPIA 1 0 1 0 0 1 0 1

TM GESTIÓ 0 59 59 17 0 7 83 40 43

TM INFERMERIA 21 0 21 0 0 8 29 8 21

TM INFERMERIA SPEIS 19 0 19 0 0 19 12 7

MESTRES 0 13 13 0 0 6 19 0 19

TM SPEIS 5 0 5 0 0 5 5 0

TM TIC 2 0 2 1 0 3 3 0

TM TREBALL SOCIAL 0 69 69 51 0 120 120 0

TS ARQUITECTURA 0 50 50 15 0 65 40 25

TS ART I HISTÒRIA 0 14 14 1 0 15 11 4

TS ARXIVÍSTICA 0 2 2 0 0 3 5 2 3

TS CIÈNCIA DE DADES 0 0 0 0 0 0 0 0

TS CIÈNCIES 0 0 0 0 0 7 7 0 7

TS DRET 0 47 47 2 10 59 59 0

TS ECONOMIA 0 8 8 1 0 9 9 0

TS ENGINYERIA 0 28 28 9 0 37 25 12

TS FARMÀCIA 0 0 0 0 0 0 0 0

TS GESTIÓ 0 51 51 19 0 70 50 20

TS INFORMACIÓ 0 27 27 1 9 37 37 0

TS MEDICINA 7 0 7 0 0 1 8 4 4

TS ORGANITZACIÓ 0 6 6 3 1 10 10 0

TS PEDAGOGIA 0 11 11 6 0 17 12 5

TS PSICOLOGIA 0 12 12 22 6 40 40 0

TS SALUT PÚBLICA 21 0 21 0 0 2 23 13 10

TS TIC 0 26 26 2 0 1 29 0 29
TS VETERINÀRIA 18 18 0 0 18 0 18

TOTALS 1.049 975 2024 311 288 74 2697 1506 1185
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SECTOR INTEGRAL 

El Sector Integral va ser constituït a la VIII conferència de la secció sindical 1610 

de l'ajuntament de Barcelona. Es va crear per la necessitat d'unificar i 1611 

coordinar els diferents Sectors (serveis generals, serveis personals i serveis 1612 

tècnics) que conformaven el personal no uniformat. 1613 

Això va significar un canvi de model organitzatiu que permetia fer una acció 1614 

sindical que arribes a tots els col·lectius que formen part de l'Ajuntament i 1615 

Organismes Autònoms adherits a l'acord de condicions de treball. 1616 

Per la qual cosa, a la IX Conferència, es consolida com a tal, i es considera 1617 

Sector Integral a tot el personal de l'àmbit municipal, que coneixem 1618 

popularment com a "no uniformats", situats a totes les dependències 1619 

pròpies de l'Ajuntament de Barcelona, així com a aquells organismes 1620 

autònoms i ens instrumentals adherits a l'Acord de condicions laborals. 1621 

S'ha de fer referència a la dimissió quasi immediata del responsable del 1622 

sector. A la incorporació de la nova responsable, que també va deixar de 1623 

dedicar al 100% el seu temps de treball. 1624 

Es decideix per l'executiva que l'anterior responsable del sector, es fes 1625 

càrrec de la responsabilitat en funcions. 1626 

El sector integral s'ha vist reforçat, amb una sèrie de companyes que han 1627 

vingut a treballar a la Secció Sindical, i que juntament amb les que ja hi 1628 

treballaven, han suposat ser un puntal de col·laboració en totes aquelles 1629 

qüestions que afecten directament al nostre sector. 1630 

Des del primer moment s'ha treballat tal com marcava la proposta sindical 1631 

recollida als documents de la IX conferència. 1632 

S'han realitzat visites periòdiques a tots aquells centres de treball que estan 1633 

dins del radi d'actuació. D'aquestes visites i de les problemàtiques recollides 1634 

s'ha fet un seguiment per donar resposta a consultes, inquietuds, peticions, 1635 

etc. 1636 

La coordinació amb diferents responsables d'Organització, Acció Sindical, 1637 

Salut Laboral, formació, Igualtat, comunicació i Jurídica, ha estat fluida, 1638 
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encara que en alguna època de més pressió i càrregues de treball hagi 1639 

costat més. 1640 

A través del Pla d'acció Territorial (col·loquialment, PAT) s'han impulsat les 1641 

visites que han fet possible fer una acció més personalitzada. 1642 

L'objectiu general de la Secció Sindical ha estat defensar i millorar els drets 1643 

i les condicions del personal de l'ajuntament de Barcelona, organismes 1644 

autònoms i ens instrumentals que no tinguin secció sindical pròpia. 1645 

El Sector integral ha treballat per aconseguir els objectius estratègics i 1646 

específics que es van marcar als documents de la IX conferència. 1647 

TEMES IMPORTANTS que afecten directament al sector: 1648 

 Nou acord de borses de treball 1649 

 Convocatòria massiva de diferents borses de treball de diferents 1650 

categories, per cobrir llocs de treball, a conseqüència de la 1651 

impossibilitat, al llarg de molts anys, de convocar oferta publica. 1652 

 Vam aconseguir una vigilància exhaustiva, dels diferents processos 1653 

de borses, per part dels observadors/res sindicals. 1654 

 Convocatòria de les diferents ofertes públiques, negociació de bases. 1655 

 Execució de Promocions internes ja pactades, negociació de bases. 1656 

 Denúncia del SOM per part de l'associació de tècnics i nova Relació de 1657 

llocs de treball 1658 

 Les municipalitzacions, que només afecten el sector integral. 1659 

 Inclusió al conveni de l'Ajuntament de Barcelona, de la possibilitat 1660 

d'adhesió del Consorci de Ciències Naturals, del Mercat de les Flors, 1661 

de la Fundació Museu Picasso, lluita exclusiva del nostre sindicat i de 1662 

part del personal laboral del Consorci d'Educació. Hem de mencionar 1663 

que actualment, ja s'ha adherit el Consorci de Ciències Naturals; 1664 

continuem la lluita per l'adhesió dels altres dos Ens. 1665 

 La negociació del nou acord de condicions 2017-2020: adjuntarem 1666 

graella de les coses aconseguides. 1667 

 Reivindicacions històriques de diferents col·lectius del sector: 1668 

adjuntarem graella de les nostres peticions. Destacar al respecte que 1669 

ha estat una lluita exclusiva del nostre sindicat, i que no ha sigut 1670 
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possible aconseguir, ja que no hem tingut el suport i la força 1671 

necessària de la resta de sindicats que formaven part la mesa general 1672 

de negociació. 1673 

En l'àmbit organitzatiu del sector, destacar la integració de diferents 1674 

seccions sindicals a la Secció Sindical de l'Ajuntament de Barcelona. Això va 1675 

comportar haver de donar un suport més exhaustiu a diferents organismes, 1676 

com per exemple IMSS, i també ens instrumentals com per exemple Mercat 1677 

de les Flors, museu Picasso, ASPB, consorci de Ciències Naturals. 1678 

Destacar també la negociació d'horaris especials, a conseqüència de la nova 1679 

flexibilitat horària i la nova reducció d'horari d'estiu. 1680 

Destacar positivament la negociació de l'horari especial de les OAC´s, a on 1681 

es van aconseguir i acordar les reivindicacions proposades per CCOO. 1682 
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Educació 

GENERAL D’EDUCACIÓ 1683 

 La convocatòria d'oposicions que permet l'estabilitat del personal 1684 

 Millorar el pla de formació per a tot el personal del CEB. 1685 

 La retirada d'amiant dels centres afectats. 1686 

 L'actualització dels instruments d'avaluació dels Riscos Psicosocials, 1687 

que estaven obsolets. 1688 

 La realització d'una auditoria al Servei de Prevenció del CEB. 1689 

 Gràcies a la denúncia a la inspecció de treball, el CEB ha fet obres de 1690 

manteniment a Ferran tallada i la Ginesta 1691 

 Comissió tècnica per a la Igualtat, com a subcomissió de l’Ajuntament 1692 

de Barcelona. 1693 

 Comissió tècnica per estudi del lloc de treball al CEB. 1694 

DOCENTS 1695 

 El cobrament de la bestreta de la paga extra de 2014 al maig de 1696 

2019 (3 anys abans que a la Generalitat). 1697 

 La conservació de la reducció de mitja jornada per al professorat per 1698 

interès particular. 1699 

 Mantenir els dies addicionals de vacances que hi ha a l’Ajuntament. 1700 

 Conservar els 6 dies per assumptes propis a recuperar. 1701 

 La convocatòria de 10 places de catedràtics, com a mínim. 1702 

 Guanyar els contenciosos sobre la data de nomenament dels 1703 

catedràtics del 2015. 1704 

 La paralització de la creació de la xarxa única. (Traspàs de docents 1705 

municipals a la Generalitat). 1706 

 El cobrament de les colònies i viatges d’estudis segons les dietes de 1707 

l'Ajuntament. 1708 

 Que es convoquin concursos de mèrits a CRPS i serveis educatius i 1709 

que es convoqui el concurs de trasllats cada dos anys. 1710 

 La Promoció Interna Horitzontal dels docents A1 a categories de 1711 

l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb els requisits de titulació. 1712 

 La Promoció interna vertical dels docents A2. 1713 
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 L'increment retributiu de l’1'95% el 2018. 1714 

 L'increment retributiu del 2'25% el 2019, més un increment lligat al 1715 

PIB que pot arribar al 0'25%, més un altre 0'25% de fons 1716 

addicionals. 1717 

 La reducció d'una hora lectiva. 1718 

 El retorn de la paga del 2012 i l'acord per al retorn de la del 2013. 1719 

 El cobrament del mes de juliol pel personal substitut que hagi prestat 1720 

6 o més mesos de servei. 1721 

 Les borses de treball obertes.  1722 

 Comissió tècnica per a seguiment del grau Universitari Massana. 1723 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 1724 

 Les funcions dels subalterns estiguin recollides en un document i 1725 

negociades. 1726 

 Treure el suport a la direcció de les funcions de subaltern. 1727 

 Compensació per no poder tenir flexibilitat horària i no poder 1728 

començar la jornada de 35 hores al maig fins setembre, amb 2 dies 1729 

de permís. 1730 

 La jornada compactada comenci amb igual que la del centre educatiu 1731 

i la reducció sigui d’1 hora. 1732 

 Homologació del personal laboral del CEB. 1733 

 Que el personal homologat del CEB tinguin el FAS. 1734 

 Hem negociat horari del personal de l’Oficina d’Atenció del CEB. 1735 

 Conservar els 6 dies per assumptes propis a recuperar. 1736 

PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA (PAE) 1737 

 Creació de comissió de borsa per veure quina normativa s’ha de 1738 

seguir del PAE. 1739 

 Mantenir els dies addicionals de vacances que hi ha a l’Ajuntament. 1740 

 Conservar els 6 dies per assumptes propis a recuperar. 1741 

 Mobilitat pel personal funcionari mínim cada 4 anys. 1742 

 Visibilitat dels fisioterapeutes per cursos i relació amb els altres 1743 

centres. 1744 

 Comissió tècnica per a l’estudi de les plantilles dels centres 1745 
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d’Educació Especial i serveis educatius adscrits als centres. 1746 

 Canvi de nomenclatura dels TEE i TEI. 1747 

 Comissió tècnica per a estudi de les condicions professionals del PAE. 1748 

 El cobrament de les colònies i viatges d’estudis segons les dietes de 1749 

l'Ajuntament. 1750 

EDUCADORES D’ESCOLA BRESSOL 1751 

 Borsa de 36 hores l'any 2019 i 35 hores l'any 2020 per no poder 1752 

gaudir de la flexibilitat horària. 1753 

 4 dies de lliure disposició recuperable. 1754 

 Mantenir la reducció de jornada per interès particular. 1755 

 Mantenir la compactació de jornada per cura de fill o filla. 1756 

 Acord entre el govern municipal i els sindicats, l'acord fa referència al 1757 

fet que quan la generalitat ingressi els diners que deu a l'Ajuntament 1758 

s'invertirà part per augmentar els recursos humans de les escoles 1759 

bressol. 1760 
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SECTOR GUÀRDIA URBANA 

Fa gairebé 4 anys vau confiar en nosaltres, CCOOGUB, com a segona força 1761 

representativa més votada a la Guàrdia Urbana i com primera força en el 1762 

conjunt de tot l'ajuntament. 1763 

En el conjunt de tot l'Ajuntament aquest fet ens ha permès consolidar-nos 1764 

degut bàsicament a un bon treball. Tot i no ser el sindicat majoritari a la 1765 

GUB hem liderat la taula de negociació del nostre sector. 1766 

Ser un sindicat de classe, amb representació a totes les administracions, fa 1767 

que tinguem eines i avantatges. Estem representats en gairebé la totalitat 1768 

de les 1888 policies locals de Catalunya i això és un valor afegit que ens 1769 

dóna força i capacitat negociadora. 1770 

A més, el fet de tenir representació en l'Administració Estatal ens ha permès 1771 

negociar i aconseguir la jubilació anticipada, i també, les retribucions 1772 

pactades amb el Govern. 1773 

S'han aconseguit moltes metes amb el treball de l'equip que forma part de 1774 

CCOOGUB i amb ajuda de totes les persones que han empès el nostre 1775 

projecte, com els delegats i delegades que de forma altruista han donat un 1776 

suport incondicional. 1777 

Mesos abans de la nostra arribada s'havien frustrat algunes negociacions, 1778 

com el trasllat de l'acord de Bombers a la GUB. Ens vam posar a la feina i ja 1779 

en el 2015 es va aconseguir millorar aquest acord gràcies a l'obstinació de 1780 

l'equip de CCOOGUB, aconseguint que es paguessin els 5 festius que es 1781 

treballen en el 2x1, que la nostra presència en Jutjat fos recompensada, 1782 

que el preu de les ampliacions de jornada s'incrementés al preu hora real 1783 

dels Agents, Caps i Sergents, i l’equiparació entre aquests dos últims amb 1784 

els seus homòlegs de Bombers. 1785 

Gràcies a la demanda presentada per CCOO sobre l'1% durant l'any 2016 1786 

aconseguim que es pagués la Sentència de l'1% a tota la plantilla de 1787 

l'Ajuntament de Barcelona, en conseqüència, un assoliment per a 1788 

CCOOGUB, ja que això va suposar un increment salarial importantíssim 1789 
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consolidat en la nòmina que el col·lectiu va valorar molt positivament. 1790 

Hem participat com a observadors en múltiples concursos afavorint la 1791 

transparència en tots ells. 1792 

Hem realitzat durant 5 anys Cursos d'Accés per a Nous Agents, millorant 1793 

any rere any el percentatge d'aprovats amb fins a un 45%. 1794 

Hem realitzat diversos Cursos d'Accés per a Caps i Sergents, amb un 1795 

percentatge també elevat. 1796 

Fins a l'arribada de les negociacions i signatura del present conveni, hem 1797 

estat els qui més han treballat, barallat i negociat, aportant en tot moment 1798 

idees que han afavorit la millora de la Guàrdia Urbana, tant en l'àmbit 1799 

Professional com Laboral i/o material en cadascuna de les taules de 1800 

seguiment. 1801 

En la part Interna del Sector GUB, la participació dels delegats i delegades 1802 

ha anat creixent, la qual cosa ha donat resultats a curt termini quant a 1803 

increment d'afiliació, que va quedar truncat per un esdevenir polític que va 1804 

fer que algunes persones afiliades es decantessin per altres sindicats amb 1805 

una definició clara i contrària quant a la situació política del moment. 1806 

A la nostra arribada començàvem amb unes febleses i unes fortaleses, 1807 

febleses per la nostra inexperiència que era i va ser suplerta per la il·lusió, 1808 

el treball i la tenacitat. I fortalesa gràcies als companys i companyes que 1809 

van estar col·laborant per a tirar aquest projecte endavant, sumat a estar 1810 

dins d'una organització forta i amb gran experiència i al suport de la 1811 

Secretaria General, que va ajudar al fet que creixéssim sindicalment. 1812 

L'activitat sindical en GUB és una tasca difícil i complicada, en existir molts 1813 

centres i molts torns, juntament al fet que l'equip ha continuat treballant en 1814 

les seves unitats, amb les múltiples negociacions que han existit i amb el 1815 

colofó d'haver de negociar un conveni amb el que això representa de temps 1816 

i implicació, no hem estat tan pròxims com ens hagués agradat als Agents i 1817 

Unitats, és alguna cosa que hem de millorar de cara al futur comptant amb 1818 

la inestimable col·laboració dels delegats i delegades que poden i han de ser 1819 
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de gran ajuda per a la transmissió de tot el treball que es realitza i per a la 1820 

resolució de problemes i dubtes dels Agents. 1821 

En aquest període s'ha creat la figura de l'assessor jurídic, alguna cosa que 1822 

molts Agents han agraït, perquè els ha servit d'ajuda per a la resolució de 1823 

molts problemes, acompanyaments, aclariments, etc. que malgrat no queda 1824 

reflectit en cap estadística, ha estat un treball laboriós però molt beneficiós 1825 

per als nostres afiliats. 1826 

Malgrat tot i encara que no s'hagi reflectit en les eleccions sindicals, seguim 1827 

i continuarem treballant amb més afany i compromís per a poder créixer i 1828 

ser el que som ja en totes les taules, un referent per als altres sindicats. 1829 

En aquest conveni molts de nosaltres ens hem esforçat al màxim; des de 1830 

CCOO hem tirat del carro des del primer moment, en l'àmbit del sector 1831 

també hem estat referent per als altres sindicats i per a l'Administració. 1832 

Un treball que pot semblar senzill, però, que ha resultat dur, amb molta 1833 

pressió en moltes ocasions quan vèiem que les negociacions es trencaven 1834 

amb poques possibilitats de seguir cap endavant, sent conscients que era 1835 

difícil tenir una gran capacitat de mobilització en el nostre sector, però les 1836 

persones que estàvem allí, en primera línia i que sabem el treball que s'ha 1837 

realitzat, estem convençudes que és el millor acord que s'ha signat en els 1838 

30 últims anys en la GUB i en tot l'Ajuntament. 1839 

Amb la signatura del Conveni, s'ha aconseguit molt i bo per a tothom, no es 1840 

pot dir que un Sector o un altre va sortir més o menys afavorit, tothom ha 1841 

pogut recuperar el poder adquisitiu perdut en tants anys de retallades, amb 1842 

un increment salarial que s'ha aplicat ràpidament, amb millores que 1843 

superen les estatals, i amb moltes millores en la part social i assistencial. 1844 

Hem liderat la signatura del millor conveni de la GUB, malgrat no ser la 1845 

primera força al Cos, amb millores substancials com: 1846 

 Haver doblegat el preu de l'hora extraordinària i el pagament de cinc 1847 

festius Inter setmanals a 150 euros. 1848 

 Increment del complement de perillositat. Pagament de tres dies més 1849 

com d'especial rellevància a 150 euros. 1850 
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 Quatre festes de lliure disposició en cap de setmana o festiu. 1851 

 Reducció del còmput d'hores de treball en 56 hores per al torn diürn. 1852 

 Reducció del còmput d'hores de treball en 96 hores per al nocturn, i 1853 

s'aniran incrementant fins a 152 hores. 1854 

 Creació del protocol d'embaràs i lactància. 1855 

 Més de 50 expedients tramitats i bestiars a inspecció de treball en la 1856 

detecció, correcció i millora de riscos laborals. 1857 

Per a finalitzar hem guanyat judicialment els interessos de l'1% i aconseguit 1858 

que l'Ajuntament s'hagi compromès al pagament durant aquest any 2019. 1859 
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SECTOR SPEIS 1860 

ANÀLISI INICIAL 1861 

En concret hem de fer menció del document de la darrera conferència (IX), 1862 

en què es feia una anàlisi del passat pròxim en el Sector SPEIS, la situació 1863 

actual (2014), i una perspectiva de futur, que en diversos camps, s'ha 1864 

millorat de forma important i en altres no s'ha pogut evolucionar de forma 1865 

satisfactòria, en gran part pels canvis polítics importants i el relleu dels 1866 

responsables polítics en la gestió de l'Ajuntament. 1867 

OBJECTIUS PRINCIPALS 1868 

 Nova forma en la relació amb els responsables de l'Ajuntament. En 1869 

l'àmbit polític i de gestió. 1870 

 Coordinació interna de l'Agrupació de Bombers i organització 1871 

 Coordinació i integració en l'Executiva de la Secció Sindical i 1872 

específicament amb el sector de la Guàrdia Urbana. 1873 

 Relacions amb altres sindicats (inclús fora de l'àmbit municipal) i 1874 

grups polítics. 1875 

 Negociacions d'Acords de l'SPEIS i integració en la negociació del nou 1876 

Conveni. Mobilitzacions 1877 

Aquestes són les grans línies de treball desenvolupades a les que s'han 1878 

afegit en aquests temps extraordinaris, dins de la política catalana, totes les 1879 

influències del moment polític i històric de la societat civil catalana. A més a 1880 

més, sense deixar el dia a dia, que donada la precarietat que viu el Sector 1881 

SPEIS, amb grans mancances i arran de molts problemes de gestió 1882 

negativa, tant de les direccions de l'SPEIS anteriors, còmplices necessaris, 1883 

com dels gestors polítics, màxims responsables d'aquesta situació de 1884 

precarietat que no s'acaba, a més de generar més problemes a on no hi 1885 

són. 1886 
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ANÀLISI DE GESTIÓ 1887 

Es pot agrupar en els següents punts. Cal indicar que excepte en algunes 1888 

àrees molt específiques, a la direcció de la Secció Sindical, ha participat 1889 

molt activament en tots els conflictes importants i negociacions dels Acords, 1890 

donant el suport a l'Agrupació de Bombers. Aquesta coordinació i 1891 

col·laboració, ha sigut d'un ajut inestimable, el que ha permès tancar 1892 

Acords importants i reduir la conflictivitat. Aquest suport també s'ha traduït 1893 

en un suport important de l'Agrupació en les negociacions i mobilitzacions 1894 

en el marc de la negociació del darrer Conveni. 1895 

 Defensa de drets 1896 

 Formació 1897 

 Riscos Laborals 1898 

 Organització interna i afiliació. 1899 

 RLT 1900 

 Promoció i accés. 1901 

 Gestió de conflictes amb la Direcció de l’SPEIS i amb RH (Escar) 1902 

 Negociació d’Acords 1903 

 Mobilitzacions 1904 

 Coordinació amb altres forces sindicals (CGE) 1905 

 Integració i defensa de la solidaritat, dins de l’Executiva de la Secció 1906 

Sindical. 1907 

 Relacions partits polítics 1908 

Caldrà desenvolupar cada un dels apartats indicats, però un que no hem 1909 

inclòs i que caldrà analitzar són les darreres eleccions sindicals, on 1910 

l'Agrupació de Bombers de Barcelona de CCOO, ha obtingut un aclaparador 1911 

triomf, sent majoria absoluta, en SPEIS. 1912 

Aquest triomf indica que els treballadors de l'SPEIS, en la seva majoria 1913 

recolzen el treball i dipositen la seva confiança en l'Agrupació. Aquesta 1914 

confiança te múltiples factors, però també tenint en compte el moment 1915 

difícil amb l'entrada d'un nou sindicat, molt vinculat al moviment social que 1916 

viu Catalunya, no deixa de ser un aval molt important a la gent que 1917 
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constitueix l'Agrupació. Aquest EQUIP amb MAYUSCULES, el que ens ha 1918 

portat fins aquest moment. El valor humà i de valors és el que ens ha fet 1919 

forts i el col·lectiu així ho ha entès i valorat. Ara queda la part més difícil i 1920 

és seguir treballant amb honestedat implicació i força, que cal transmetre, 1921 

fent que el col·lectiu participi i que el sindicat sigui seu. 1922 

 

 

 

 

 


