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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de 15 de juny de 2011 

 
 

NO SIGUIS INDIFERENT DAVANT LES RETALLADES 
QUE AFECTEN ELS TEUS DRETS 

 
Ja han passat 6 mesos des del nomenament de la Sra. Pilar Pifarré com a secretària d’Administració i 
Funció Pública, temps suficient per fer un primer balanç de la feina feta fins ara pel Govern de la Generalitat 
en matèria de Funció Pública. 
 
Els eixos principals de treball, en l’àmbit del personal administratiu i tècnic, de la Secretaria de Funció 
Pública han estat tres: 
 

I. El primer eix ha estat l’acomiadament de personal interí. Fins el 30 d’abril s’han acomiadat 1627 
treballadors/es (523 interins cessats i 1104 personal de substitucions) i s’ha procedit a la supressió 
de 422 llocs de comandament i singulars, que ha tingut com a conseqüència una important rebaixa 
de sou pel personal afectat.  

 
II. El segons eix, ha estat la supressió i la retallada de drets socials dels empleats públics de la 

Generalitat, amb dos exemples clars:  
 

− La retallada del 50% del Fons d’Acció Social dels empleats públics de la Generalitat que significa 
una pèrdua de massa salarial de 12.549.284,49 €. 

 
− La retallada del 100% de l’aportació al Pla de Pensions, que suposa una pèrdua de salari de 

20.431.988 €. 
 

III. I el tercer eix, ha estat l’incompliment del pactes i acords signats amb els representats dels 
treballadors i el trencament de qualsevol via de diàleg i negociació amb aquest representants.  

 
Està clar que la missió de la Sra. Pifarré, en aquests sis mesos al càrrec de la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública, ha estat la de “treballar” com a oficina gestora del Departament d’Economia, per aplicar 
les retallades als empleats públics de la Generalitat de Catalunya.  
 
En aquests sis mesos no hem vist que la Secretaria d’Administració i Funció Pública, ni el Govern de la 
Generalitat, generés cap planificació, cap proposta sobre els reptes que té la nostra Funció Pública pels 
propers anys, ni cap intent d’arribar a acords i pactes amb les organitzacions sindicals. 
 
Amb aquesta línia de treball sembla ciència ficció que aquest Govern dugui a terme el desenvolupament 
normatiu a Catalunya, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant l’aprovació d’un projecte de llei de la 
Funció Pública Catalana, tant necessari per regular aspectes com la carrera i promoció professional dels 
empleats públics. 
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Únicament hi ha un únic objectiu: aplicar retallades als empleats públics, com si fóssim els únics culpables 
de la situació econòmica.  
 
La Sra. Pifarré, sembla oblidar que els empleats públics, som els que garantim i fem realitat els drets 
socials dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya i que no som els responsables de la situació 
econòmica ni del dèficit públic. 
 
Aquesta missió de retallar en l’àmbit dels empleats públics i la manca de planificació, programació i 
improvisació, son trets bàsic que es manifesten en totes les reunions que fem amb l’Administració i un 
exemple el tenim en la reunió de la Mesa Sectorial que va tenir lloc el dia 15 de juny on es van tractar 
els següents temes:  
 
1. Afectació als empleats públics de l’avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració 

de la promoció de l’activitat econòmica (Llei òmnibus) i en concret per la creació de la nova 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 
La petició de CCOO va ser que ens trametin la relació de llocs de treball i unitats directives afectades i 
en quina situació queden els empleats públics. La resposta de l’Administració és que desconeixen quina 
es l’afectació, que no tenen clar quines seran les unitats directives afectades i ens remeten al text de la 
llei i a una propera reunió amb el Departament de Cultura. 

 
Des de CCOO lamentem, la falta de previsió i la inexistent planificació per part de Funció Pública sobre 
aquest tema. 

 
2. Programació de les ofertes públiques i concursos de trasllats per als anys 2012-2013 
 

Desprès de 6 mesos al Govern, han estat incapaços de programa i establir un calendari de les ofertes 
públiques i concursos pels propers anys i ens remeten a properes reunions de la Mesa Sectorial ... 

 
Igual que al punt anterior, resulta patètic que amb l’excusa de la reorganització administrativa dels 
departaments, no siguin capaços d’aportar un calendari per als propers anys de les ofertes públiques, 
amb la inseguretat que genera aquesta situació als opositors, a l’hora de preparar els temaris de les 
oposicions. 

 
3. Normes d’aplicació i distribució del complement de productivitat per a l’any 2011 
 

Encara que resulti increïble, a data d’avui, Funció Pública no ha fet cap proposta als representats 
sindicals, sobre quines seran les normes i criteris per la distribució del complement de productivitat en 
aquest mateix any. És a dir, el mes de juny, els empleats públics desconeixem quin son els ítems i 
criteris amb els quals se’ns valorarà la productivitat al 2011. 
 
És un altre exemple clar de la manca de planificació i previsió en la gestió dels recursos humans de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
4. Execució dels fons de tecnificació de les plantilles 
 

Us recordem que aquests fons van ser generats amb les retallades dels llocs de treball fruit de l’Acord 
de Govern del mes de juny de l’any passat. El total dels fons era de 6.772.757,32 € i a data 31-12-2010 
s’ha executat únicament un 48,98%, per tant resta pendent d’execució la quantitat de 3.455.460 € i 
existeix un acord d’incloure aquests compromisos de despesa en els pressupostos de l’any 2011. 
 
Us adjuntem un quadre amb els graus d’execució per departaments on podeu comprovar quins son els 
departaments que han treballat aquest tema i han generat propostes de tecnificació:  
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SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DELS FONS DE TECNIFICACIÓ 2010 
 

Ordre Departament Estalvi € % Execució 
1 JU 295.634.72 97,69% 
2 PO 365.053,68 97,31% 
3 EN 242.936,08 96,07% 
4 GO 156.992,41 95,96% 
5 TI 242.718,12 74,81% 
6 BE 414.257,99 71,01% 
7 EC 395.870,86 48,75% 
8 MA 303.579,10 45,22% 
9 IU 248.516,07 42,58% 
10 VP 282.463,23 30,65% 
11 IT 2.342.561,88 26,47% 
12 SA 729.087,37 23,86% 
13 PR 190.093,27 22,09% 
14 CU 261.864,14 16,27% 

 Total 6.772.757,32 48,98% 
 
 
5. Fons d’Acció Social (FAS) 2011  
 

L’Administració ens informa que un cop efectuada la retallada del 50%, la quantitat destinada al Fons 
d’Acció Social (2010) per al personal d’administració i tècnic i el personal laboral és de 
3.119.308,35 €. 
 
Està previst que la convocatòria, amb les bases ja pactades anteriorment, es publiquin al DOGC el mes 
de setembre, un cop s’hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat de Catalunya al mes de juliol.  

 
6. Consolidació del grau personal en els casos que la persona funcionària de nou ingrés ocupa 

inicialment un lloc de nivell superior al mínim de la categoria 
 

L’Administració manifesta que per a la consolidació del grau personal dels funcionaris de nou ingrés 
continuarà aplicant exclusivament l’article 81 del DL 1/97, en el sentit d’iniciar la consolidació pel nivell 
mínim assignat al cos o escala on es trobi la persona funcionària. 
 
Des de CCOO hem insistit que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) ha establert de forma taxativa 
quin és el criteri de consolidació de grau en aquests supòsits. Segons la disposició addicional desena de 
l’EBEP, “La carrera professional dels funcionaris de carrera se iniciarà amb el grau, nivell, categoria, 
escalafó i altres conceptes similars corresponents a la plaça inicialment assignada al funcionari 
desprès de la superació del corresponent procés selectiu, que tindrà la consideració de mínims”. 
 
Aquesta disposició es normativa bàsica estatal i per tant aplicable a totes les administracions públiques. 
 
No entenem la posició inamovible de l’Administració de no complir la llei i no ens serveix el seu 
argument −sense aportar cap informe jurídic− que “la promoció professional resta pendent de 
desenvolupament legislatiu” donat que la disposició final 4a de l’EBEP no inclou aquesta disposició 
addicional desena com a part pendent de desenvolupament per les lleis de la funció pública. 
 
Malauradament, aquest posicionament de l’Administració només deixa la via contenciosa administrativa 
per tal de fer valer els drets de les persones afectades. 
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7. Finalització de la suspensió temporal per publicar al DOGC els concursos de mèrits per cobrir 
llocs de comandament i singulars  

 
L’Administració ens comunica que a partir del dia 30 d’abril ha finalitzat la suspensió establerta pel 
Govern i que els Departaments ja poden publicar al DOGC les convocatòries per cobrir els llocs de 
comandament i singulars.  
 
Cal recordar que segons la normativa vigent la provisió provisional d’aquests llocs de treball, mitjançant 
l’adscripció o una comissió de serveis d’un funcionari, tindrà una durada màxima de 6 mesos, quan 
aquests llocs estiguin vacants no reservats. Durant aquest termini de 6 mesos, el departament del qual 
depengui el lloc de treball, haurà de publicar al DOGC la corresponent convocatòria.  

 
8. Relació d’unitats exceptuades de la instrucció 1/2011 
 

L’Administració ens facilita la relació d’unitats directives i personal exceptuat d’aplicar la instrucció 
1/2011, i que per tant si és possible nomenar personal interí.  

 
Cal recordar que la vigència d’aquesta circular finalitza un cop el Parlament aprovi i siguin vigents els 
pressupostos del 2011. 
 
Us facilitem la relació d’unitats:  

 
Departament  Cossos 
Presidència • Personal docent INEFC. 
Justícia • Metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal 

i administrativa, auxili judicial i categoria laboral de tècnics de patologia 
forense. 

• Personal de l’àmbit funcional d'execució penal i personal laboral de 
centres penitenciaris i de centres educatius de justícia juvenil, inclòs el 
personal sanitari. 

Economia i Coneixement • Personal investigador i de suport a la recerca deis centres CERCA i la 
fundació ICREA 

• Personal administració que gestiona la preinscripció universitària.
Salut • Personal veterinari oficial d'escorxador. 
Benestar Social i Família • Personal de la xarxa d'equipaments de serveis socials del Departament 

de Benestar Social i Família. 
• Determinats llocs adscrits a dos centres de I'ICASS, per provisió de 

places de dimensionament.
Territori i Sostenibilitat • Personal de Ferrocarrils de la Generalitat destinat a la conducció del 

servei ferroviari i a les tasques de seguretat de la circulació. 
Ensenyament  • Personal d'administració i serveis adscrits a centres i serveis educatius, 

que realitza tasques d'atenció directa a l’alumnat o suport essencial a 
l’activitat docent. 

Interior  
 

• Personal del Programa de lluita contra els incendis forestals de la DG 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

• Personal divers del departament d’Interior i del servei Català de Trànsit. 
Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi 
Natural 

• Personal que realitza funcions docents en els centres I escoles de 
capacitació agrària i en l’escola de viticultura i enologia de I'INCAVI. 

• Personal per a la campanya d'estiu de prevenció d'incendis forestals, 
per a la realització de treballs en espais naturals de protecció especials 
i per a la gestió d'activitats cinegètiques i piscícoles durant els mesos 
d'estiu.

Empresa i Ocupació • Personal adscrit a les oficines de treball del SOC 
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Davant d’aquest conjunt de retallades no pots estar indiferent. Es necessària la teva 
participació en les mobilitzacions que organitzem els sindicats i els moviments socials.  
 
 

Marxa ciutadana per una Europa Social 
 
 

Dimarts 21 de juny 
 

Sortida a les 18:00 hores 
Des de la seu de Foment del Treball 

(Via Laietana / Pl. Antonio Maura) 
fins el Parlament de Catalunya 

 
 

VINE, EXPRESA 
LA TEVA INDIGNACIÓ! 

 
 

PARTICIPA EN LES 
MOBILITZACIONS! 

 
 
 

NO SIGUIS INDIFERENT! 
 
 
 
 
Així mateix posem a la teva disposició el nostre correu electrònic 
gene@ccoo.cat per tal que ens feu arribar mesures que podem proposar a 
Funció Pública per l’estalvi de diners, així com despeses que realitzi 
l’Administració que consideris innecessaris. 
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