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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 4 de febrer de 2010 

 

 
 

 Tecnificació de plantilles. Informació sobre la Instrucció 1/2010 sobre la gestió de les 
relacions de llocs de treball orientada a la tecnificació de plantilles. (QUINA CARA!) 

 
Això de “tecnificació de les plantilles” és una de les expressions preferides de l'actual direcció de Funció 
Pública des que van prendre possessió. Fins ahir, els sindicats creiem que només volia dir “comprar 
ordinadors”, doncs no acabaven de concretar-nos-ho. 
 
Ara, resulta que tenen uns diners (diuen que al voltant de 6 milions d'euros) per tecnificar les plantilles. 
D'on surten aquests diners en època de crisi? Doncs del “Montillazo” del passat 23 de juny. En què els 
volen gastar? Ens ho expliquen en la instrucció 1/2010. 

 
Veiem d'on surten els diners: 
 
Recordeu (23 de juny de l'any passat) l'Acord de Govern de retallada pressupostària. Li vam dir 
“Montillazo”. Es tractava de l'eliminació de places “vacants” no ocupades (ningú no anava al carrer per 
aquesta causa). L'esmentat acord de govern deia que el 40% de l'estalvi es podria destinar a la 
“tecnificació” de les plantilles. Vet-ho aquí: sembla ser que aquest 40% són, més o menys, 6 milions 
d'euros. 
 
Veiem en què i com volen gastar aquests diners: 
 
Ens ho expliquen en aquesta instrucció tan prescindible (Instrucció 1/2010, on podeu comprovar la 
literatura de la nostra (?) funció pública). Ara sabem, per fi, que entenen a Funció Pública per 
“tecnificació”. En síntesi: eliminar places de subalterns i dels grups C1 i C2 per crear-ne dels 
grups A1 i A2. Això si, eliminar places no ocupades de forma definitiva. I el personal interí? De 
moment, no donen resposta. Cada departament haurà de fer propostes en relació a l'import que els 
toca, que va en funció de les places que van donar de baixa en aplicació del “Montillazo”. Diuen que “ja 
ens informaran”, als sindicats. Aquesta gent no poden creure realment que acceptarem ser mers 
receptors d'informació. Van molt errats. 
 
El primer que volem denunciar des de CCOO és el classisme que traspua la instrucció. És una mostra 
més del menyspreu que senten a Funció Pública pel personal subaltern, auxiliar i administratiu. I 
pel personal laboral, és clar. 
 
Resulta que s'han eliminat places de personal laboral amb el “Montillazo” però aquests diners només 
serveixen per crear places de personal funcionari, segons la instrucció (tampoc serveixen per crear 
places de personal funcionari de cossos especials, però hores d'ara ignorem si el “Montillazo” va 
eliminar-ne). 
 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Normativa/Circulars%20i%20instruccions/arxius/Instruccio%201_2010%20tecnificacio.pdf
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Classisme és menysprear el personal de categories baixes, classisme és parlar d'eliminar unes 
places de categories baixes per crear-ne de categories altes sense voler parlar de carrera 
professional, sense voler parlar d'afavorir que el personal promocioni, sense donar oportunitat a que el 
personal contrasti la seva vàlua per tal de millorar la seva categoria professional. O és que pensen que 
el personal subaltern i dels grups C1 i C2 no té capacitat intel·lectual per promocionar i fer carrera? De 
fet, parlen de “tecnificació” quan volen dir “extinció”. 
 
Aquesta instrucció suposa, a més d'una agressió al personal de la Generalitat, una càrrega de 
profunditat contra els serveis públics, contra l'administració pública. No saben, no entenen què vol 
dir aspirar a tenir una plantilla motivada (i si ho saben, no els importa). Una plantilla motivada, ben 
considerada i respectada, amb expectatives professionals de créixer, millorar, promocionar... Aquesta 
és una obligació dels gestors dels serveis públics (de fet, ho saben fins i tots els executius de les grans 
multinacionals), és una condició necessària per garantir una millora en el servei que s'ofereix a la 
ciutadania. És vergonyós que des d'un govern que es pretén d'esquerres es vulguin carregar 
l'administració pública, que vulguin acabar (i, en tot cas, privatitzar) amb els serveis públics. Obliden 
que els serveis públics són garantia de cohesió social, obliden que millorar la cohesió social és 
indispensable per construir un país. Molt parlar de fer país, però se'n carreguen les eines bàsiques de 
garantia de cohesió social. 
 
I que no es confonguin, acostumats a començar la casa per la teulada (o potser a construir només 
teulades...): si ens posen al davant un projecte de millora de servei que, de manera justificada, requereix 
eliminar unes places en benefici d'unes altres, CCOO estarem disposats a parlar-ne, introduint elements 
de seguretat per a treballadors i treballadores i parlant de promoció i carrera professional. 
 
En època de crisi, de “no tenir un duro”, quan escatimen al personal funcionari el 0.3% aplicat al 
complement específic que els pertoca, a Funció Pública es treuen de la màniga uns “fons addicionals” 
que pretenen usar a discreció i sense negociar la seva aplicació amb els legítims representants de 
treballadors i treballadores. A la fi, es tracta d'això: d'uns fons addicionals d'ús discrecional (i 
classista, és clar). 
 
I les formes de tot plegat? CCOO fa palesa la seva indignació i el rebuig més absolut també per com ha 
tramitat Funció Pública aquesta instrucció. Ens van comunicar a la Mesa Sectorial del passat 21 de 
gener que l'estaven elaborant i que ja ens “informarien”. Repetim, el dia 21 de gener. Doncs resulta que 
la instrucció 1/2010, està signada i registrada el dia 20 de gener! Al menys hagués pogut assistir a la 
Mesa Sectorial la Senyora Teresa Aragonès per donar-nos alguna explicació. (I preferim no afegir cap 
comentari a aquest punt). 
 
Per acabar, us volem dir que CCOO hem demanat la recepta d’aquest suposat estalvi econòmic 
(segons el “Montillazo”, es tracta d'un estalvi econòmic) que s’ha aconseguit amortitzant places vacants i 
no ocupades, sense fer fora ningú però creant altres places que sí s'ocuparan... No veiem l'estalvi per 
enlloc: tal com ho veiem, places no ocupades per ningú, suposen no gastar aquest diners 
pressupostats. Agafar el 40% d’aquests diners “no gastats” i després “gastar-los”, suposa gastar alguna 
cosa... On és l'estalvi? Si ens contestem, us ho farem saber, doncs pot ser molt útil a l'hora de gestionar 
el nostre pressupost personal i familiar. 

 
 

A VEURE SI PLEGUEN D'UNA VEGADA, 
ABANS D'ACABAR AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

I AMB ELS EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLIQUES 
 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Normativa/Circulars%20i%20instruccions/arxius/Instruccio%201_2010%20tecnificacio.pdf
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 Altres temes tractats 
 
 

• Proposta d’Acord de Govern de la Generalitat sobre l’oferta pública parcial per l’any 2010 de 
242 places addicionals del cos tècnics especialistes de serveis penitenciaris del Departament 
de Justícia. 

 
CCOO dona per bona la proposta que ha estat negociada en el grup de treball. Restem a l'espera 
d'una nova oferta parcial en el moment que es creïn les places de la nova presó de Puig de les 
Basses. 

 
 

• Informació sobre la creació d’un grup de treball al departament de Justícia per tractar les 
condicions laborals dels tècnics de les oficines d’atenció a la víctima. 

 
CCOO creu que malgrat l’entestament de Funció Pública de no voler tractar en el grup de treball (ni 
enlloc) temes de caràcter econòmic, cal posar-lo en marxa d'una vegada. Si de la tasca d'aquest 
grup de treball se'n segueixen possibles implicacions econòmiques, ja en parlarem en el seu 
moment. O és que la Generalitat, a més de dir que ara no hi ha un duro, preveu no tenir mai més ni 
cinc? Per això l'Estatut? 

 
 

• Informació sobre el procés d’estaturització del personal funcionari dels cossos 
d’administració general i d’administració especial que presta serveis a l’Institut Català de la 
Salut. 

 
CCOO demana al Departament de Sanitat si el calendari que es comença a entreveure serà el 
definitiu, doncs fa temps que s'està “a punt de posar-ho en marxa” i mai no acaba d'arrencar. El 
personal afectat té dret a saber quan s'iniciarà el procés d'estaturització. 
 
El fet que es tracti d'un procés voluntari no eximeix de la necessitat de concrecions. El Departament 
afirma compartir el neguit del personal afectat i consideren que el Decret podria estar enllestit per a 
l’estiu tot preveient l’octubre de 2010 com a data de la primera convocatòria, i les primeres proves 
pel mes de gener de 2011. 
 
La segona i tercera convocatòries serien els anys 2012 i 2013, amb la previsió que al final del 
procés s'hagin estaturitzat entre 700 i 800 persones, sempre de forma voluntària. 

 
 
 
 
 


