
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

Personal Funcionari

13.05.10 068/10
 

 
Via  Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 

 
Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 13 de maig de 2010 

 

 
 
La reunió ha començat amb l’AUTOPRESENTACIÓ del Sr. Josep Ramon Dueso com a nou 
Subdirector General de Relacions Sindicals donat que la Directora General de Funció 
Pública, Sra. Leonor Alonso, NO S’HA DIGNAT tampoc a assistir a la Mesa ni tan sols per 
fer l’acte protocol·lari de presentació. 
 
Abans de resumir els temes tractats hem de deixar palès que l’Administració, per iniciativa pròpia, 
no ha fet cap esment sobre la nefasta situació actual que tenim tots els empleats i les empleades 
públics des de la compareixença ahir al Congrés dels Diputats del president del Govern espanyol, 
Jose Luís Rodríguez Zapatero. 
 
Des de CCOO tenim molt clares les mesures que haurien d’aplicar-se per reduir el dèficit públic de 
la Generalitat i que ja vàrem per públiques en el nostre informatiu d’octubre de 2009, de les que 
volem destacar les següents: 
 

 Reducció, eliminació i simplificació de l’actual estructura administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, ja que actualment n’hi ha: 

 
− 15 Departaments. 
− 26 Entitats autònomes de caràcter administratiu. 
− 5 Entitats autònomes de caràcter comercial o financer. 
− 44 Entitats de dret públic sotmès al dret privat. 
− 50 Societats i altres entitats de caràcter mercantil. 
− 59 Consorcis. 
− 36 Fundacions. 

 
 Eliminació de contractes amb empreses de serveis que realitzen treballs que poden ser 

assumits pels empleats públics de la Generalitat. 
 Reducció del número d’hores extres a les estrictament indispensables.  
 Eliminació de les “Gratificacions Extraordinàries”. 

 
També volem deixar palès que lamentem les declaracions que el Conseller Ausàs ha fet 
avui a Catalunya Ràdio quan, referint-se als subalterns, ha afirmat que és una figura que 
resta “asseguda” a l’entrada dels centres de treball i que els auxiliars administratius estan 
“desfasats amb els coneixements d’avui”. 
 

http://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/noticia.aspx?id=114341
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Resum dels temes tractats: 
 
 

 Situació laboral dels comandaments intermedis dels Equips Funcionals d’Infància (EFIs) 
i Psicòlegs de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) 

 
CCOO torna a recordar a l’Administració que existeixen EFIs i Psicòlegs de la DGAIA que no 
van poder-se beneficiar en el seu moment dels increments retributius derivats de l’aplicació de 
Fons Addicionals i que encara estem esperant l’informe que havia de fer la Direcció General 
de Modernització en aquest sentit. 
 
L’Administració contesta que aquest informe ja es va lliurar al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania a finals de l’any passat, que actualment l’estan “estudiant” i que no ens poden 
avançar resultats concrets (Quina barra! De tants mesos estudiant els déu sortir fum del cap! 
... els seguirem recordant els deures). 
 
Des de CCOO esperem que aquest “estudi” no es dilati molt més en el temps. 
 
 

 Memorial Democràtic.  
 

Aquesta entitat de dret públic sotmesa a dret privat va inaugurar fa poc la seva seu a la Via 
Laietana, 69 de Barcelona, concretament a les plantes baixa i primera, per la qual cosa va 
contractar treballadors laborals. Es demana la seva regularització laboral i de prevenció de 
riscos donat que el Comitè de Seguretat i Salut del Departament d’Interior el qual, fins que 
aquesta entitat no tingui el seu propi Comitè, actua com a supletori, no ha rebut cap informació 
al respecte. 
 

 
 Edifici de l’Administració de la Generalitat a Girona (Santa Caterina) 

 
En el darrer concurs de trasllats restringit del Cos Auxiliar Administratiu per cobrir llocs de 
treball a Girona s’han presentat 3 instàncies i únicament 1 complia els requisits. 
 
Pel que fa al concurs de trasllats restringit del Cos Administratiu s’han presentat 7 instàncies i 
2 no reunien els requisits. 
 
La propera setmana sortiran publicades les destinacions provisionals. 
 
Des de CCOO hem demanat que els funcionaris de nou ingrés al Cos de Gestió de la 
convocatòria 179 que actualment s’està desenvolupant, puguin tenir la possibilitat d’escollir 
llocs de treball a la ciutat de Girona. 

 
 

 
Us seguirem informant. 


