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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 22 d’abril de 2010 

 

 
Resum dels temes tractats: 
 
1. Acord del Govern sobre el complement de productivitat 2010 
 

Funció Pública ens presenta una proposta d’acord, per la qual s’aproven les normes 
d’aplicació i de distribució del complement de productivitat en l’exercici 2010, que segueix les 
línies bàsiques dels darrers anys.  
 
La principal novetat negativa d’aquest nova proposta d’acord, és la reducció addicional del 
50% de l’import del complement de productivitat als empleats públics que superin les 5 
jornades d’absència –sense baixa mèdica– per accident no laboral o malaltia. Aquest any 
les jornades computaran a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord 
 
CCOO fem palès, com cada any, la nostra negativa més ferma a aquest complement i 
reclamem, un cop més, la utilització d’aquests diners per desenvolupar, d’una vegada per 
totes, la carrera administrativa. L’únic col·lectiu –d’empleats públics de la Generalitat de 
Catalunya– que no té desenvolupada la seva carrera professional és el personal administratiu i 
tècnic. Des de CCOO exigim a Funció Pública que desenvolupi una carrera administrativa que 
permeti als empleats i a les empleades públics millorar les seves condicions laborals i 
motivació dins el mateix lloc de treball. 
 
CCOO creiem que el que pretén Funció Pública amb la redacció de l’actual complement de 
productivitat és la realització d’un “Control de baixes laborals“ i denunciem un cop més les 
diferències de l’import del complement tant per pertànyer a un Departament o altre, com per 
l’abusiva diferència de 500 € entre els A1 i els A2 quan entre la resta de grups amb els seus 
corresponents subgrups el diferencial és de 150 €. 

 
 
2. Informació sobre el model de gestió de l’OAC a l’edifici de l’Administració de la 

Generalitat a Girona (Sta. Caterina) 
 

El subdirector general de la Direcció General d’Atenció Ciutadana ens va donar les 
explicacions i aclariments davant la problemàtica produïda arran de les declaracions de la 
Directora General d’Atenció Ciutadana, va fer als empleats públics de la Generalitat de 
Catalunya a Girona que treballaran a l’edifici de Santa Caterina, en referència a les condicions 
laborals i horaris del personal de segona línia d’atenció al públic.  
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Finalment va quedar clar que tot havia estat un malentès i el subdirector va informar que es 
respectaran TOTES les condicions laborals i horaris actuals dels diferents empleats 
públics que tinguin que ocupar llocs de treball de la segona línia a Santa Caterina i que 
si cal procedir a modificar alguna condició laboral per una millora del servei públic, aquesta es 
farà prèvia negociació sindical en la Mesa Sectorial i amb l’acord del Departament afectat. 

 
 
3. Informació sobre el personal transferit de l’Administració Central al SOC/Departament 

de Treball. 
 

Arrel de la publicació del Decret 49/2010 s’adscriu la Unitat d’autoritzacions inicials de treball a 
la Secretaria General del Departament de Treball i deixa de dependre del SOC i es preveu la 
creació d’una nova Subdirecció General d’autoritzacions inicials de treball. 

 
La Subdirectora General d’organització i RRHH del Departament de Treball ens informa que 
aquesta nova adscripció, suposa la reubicació d’efectius, nous processos de formació i 
selecció del personal OAC, així com la creació de les UCA-territorials i la planificació d’uns 
terminis d’obertura d’aquest nous serveis. 
 
CCOO sol·licita informació a sobre la previsió d’elaboració del dimensionament i la creació 
dels nous llocs de treball amb les places vacants transferides. La Subdirectora ens informa 
que s’estan acabant els qüestionaris de definició del llocs de treball i es preveu que es puguin 
elevar a la Comissió Tècnica a finals d’aquest mes i procedir posteriorment a la selecció de 
personal.  
 
Des de CCOO valorem que la gestió per part del SOC ha estat erràtica i improvisada, fet que 
ha col·lapsat aquestes unitats i exigim que aquesta nova adscripció posi fi al desgavell actual 
en aquesta transferència de personal i serveis a l’administració de la Generalitat.  

 
 
4. Extinció del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya 
 

Funció Pública ens informa que actualment hi ha 394 interins al Cos Subaltern de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
CCOO exposa la seva indignació per l’actuació i iniciativa pressa per la Secretària de Funció 
Pública i Modernització de l’Administració, d’extingir aquest Cos per procedir més endavant a 
externalizar i privatitzar el servei que actualment realitzant aquest empleats públics. 

 
Aquesta decisió d’un govern “d’esquerres” posa en perill el llocs de treball de 394 companys i 
companyes i demanen a Funció Pública que ens informi sobre quina és la sortida laboral per 
tal que aquests companys i companyes pugin consolidar la seva relació laboral.  
 
Funció Pública es nega a donar cap resposta de les perspectives laborals d’aquests companys 
i companyes, i ens remet al Parlament de Catalunya on actualment està en tramitació el 
projecte de llei, on es preveu la extinció del Cos de Subaltern. 

 
Us seguirem informant. 


