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Estat execució pròrroga de l’acord del 
programa d’actuacions de millora 
de la política de RRHH del DIUE 

 
 
LLUMS: Aquest any es revisaran 44 llocs de treball del Departament. 
OMBRES: La DG. de Funció Pública, tot invocant un Acord “secret” de Govern de 5 
Maig del 1988, rebutja un seguit de propostes de reclassificació de llocs de treball del 
DIUE. 
 
Transcorreguts tres mesos des que CCOO signà la Pròrroga per un any més ‐2010‐ del Programa 
d’actuacions de millora de la política de RRHH del DIUE 2007‐09, hem tingut les primeres reunions de 
seguiment de les actuacions endegades pel DIUE amb els resultats que s’esmenten tot seguit: 
 

 Aquest any es revisaran 44 llocs de treball del DIUE 
 

En aplicació dels criteris dels apartats 5.1 i 5.2 de l’Acord es revisaran : 
 

• 27 Llocs base nivell mínim ocupats per personal funcionari, amb destinació definitiva,amb 
una permanència mínima en el mateix lloc de treball igual o superior a 2 anys. 
 

• 17 Llocs base , singulars i de comandament de nivell superior al mínim ocupats per 
Personal funcionari, en destinació definitiva, amb 5 anys de permanència en el mateix lloc. 

 
 La DG. de Funció Pública, tot invocant un Acord “secret” de Govern de 5 Maig del 1988, 

rebutja un seguit de propostes de re classificació llocs base, singulars i de comandament 
de nivell superior al mínim 

 
La DG. de Funció pública ha rebutjat un seguit de propostes de reclassificació de llocs de treball 
del DIUE amb nivell superior mínim, una bona d’elles de l’àrea de seguretat industrial del DIUE, 
tot invocant els criteris d’un Acord de Govern de 5 de maig del 1988. 
 
Com no podia ser d’altra forma des la Secció Sindical de CCOO hem demanat a la direcció del 
DIUE còpia de l’esmentat Acord de Govern, a la qual no ha accedit, ja que segons ens informa, 
fetes les consultes adients amb la DG. de Funció Pública, aquesta ha indicat que no procedeix 
lliurar‐nos còpia de l’Acord de Govern, ja que el criteris d’assignació de nivells a un lloc de treball 
són criteris interns i discrecionals de l’administració”. 

.../... 
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Aquest fet equival a declarar secret l’Acord de Govern esmentat tot incomplint els principi 
de transparència en l’actuació del Govern, previst a l’article 71.4 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, el qual obliga a fer públiques la informació de les actuacions del Govern i el 
principi general de publicitat dels acords de Govern de l’article 68. 5 de l’Estatut. 

 
A més cal afegir que la decisió de la DG. de funció pública incompleix d’aquesta forma amb 
la legislació en matèria de secrets oficials. 

 
Actuacions de la Secció Sindical de CCOO pel que fa a aquests afer: 
 
a. Al Parlament de Catalunya: Com no podia ser d’altra forma la Secció Sindical de CCOO s’ha 

dirigit als Grups Parlamentaris per tal que demanin l’Acord de Govern per a poder disposar 
d’una còpia. Tant bon punt la tinguem la farem arribar. 

 
b. Amb la “direcció” del DIUE: li hem demanat que quan el resultat de la revisió del lloc de 

treball sigui negatiu, en ser rebutjada la Proposta de re classificació per la DG. de funció 
pública, doncs es consigni a la notificació lliurada a la persona afectada, els motius al·legats, 
per tal que en tingui coneixement i si s’escau pugui endegar les accions legals que 
corresponguin en defensa dels seus drets i interessos. 

 
 Creació de llocs de treball de responsables d’Oficina de turisme B23 i integració directa del 

personal transferit 
 

La DG. de Funció Pública se segueix oposant a atorgar el nivell 23 al responsables d’Oficina 
(proposa un nivell 22), tot fent boicot a l’acord existent entre el DIUE i la Secció Sindical de 
CCCO. No obstant això, la direcció del DIUE, creu que podrà reconduir la postura de la DG. de 
funció pública. 
 
Finalment el personal transferit de l’estat a les Oficines de turisme, integrat directament al seu 
moment al cos de gestió (a l’estat els Intèrprets informador fa molts anys que son grup B, ara A2) 
podran seguir ocupant llocs d’intèrpret informador, i s’acceptarà que el llocs que ocupen siguin 
declarat de doble entrada (A2, Cos de gestió i Cos d’administració especial), amb la qual cosa 
podran arribar al niell B21 (ara A2) al igual que la resta d’intèrprets informadors. 
 
Fa més de 3 anys s’arrastra la historia de creació dels llocs de treball de responsable i la 
integració del personal transferit tot assignant‐li nivells equitatius amb els de la resta de personal. 
La paciència per definició és limitada. 

 
 Reclassificació del personal funcionari que presta serveis a l’àrea d’instrucció 

d’expedients sancionadors del DIUE
 

Acabat l’estudi de l’àrea funcional encarregat pel DIUE, la Secció Sindical de CCOO ha demanant 
es lliuri sense més dilacions la proposta de re classificació dels llocs d’instrucció i de secretàries/is 
expedients instrucció. 


