
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
21.03.12 016/12

 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. Catalunya 2 - 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 

 

Una nova representació teatral de Funció Pública 
 

 
Reunió de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya del 21 de març de 2012. 
 
Avui ha tingut lloc la segona reunió de la mesa de negociació dels empleats públics de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, per negociar el Pla d’Ocupació per a la 
racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, 2012-2014 (podeu consultar aquest document en aquest enllaç). 
 
Aquest document inclou dues mesures: 
 
1. L’aplicació de la mesura de reducció del 15% de jornada i retribucions per al personal 

interí de l’àmbit de la mesa sectorial de negociació del personal administratiu i tècnic, 
des de l’ 1 de abril de 2012 al 31 de març 2014.  

 
El Govern imposa aquesta mesura amb un objectiu manifestat expressament de reducció del 
dèficit públic i en concret de 32 milions d’euros en els dos anys de vigència de la mesura. 
 
 
Des de CCOO hem presentat una alternativa que suposava una reducció superior a la 
prevista pel Govern i que ha estat rebutjada per la Sra. Pilar Pifarré, Secretaria d’Administració 
i Funció Pública, la mesura consistia en dur a terme aquestes quatre propostes: 

 
a) Reducció del 5% de la retribució anual dels alts càrrecs durant l’any 2012 a descomptar en 

la nòmina del mes de juliol. 
 Import retribució global dels alts càrrecs 22.524.453,37 € 
 Reducció del 5%: 1.126.222 € 
 

b) Suspensió del complement per jornada de dedicació especial de 40 hores de juny a 
desembre de 2012. (11%) 

 Estalvi de 6.000.000 € 
 

c) Reducció del 30 % dels incentius per rendiment i activitats extraordinàries (hores extres i 
gratificacions) durant l’any 2012.  

 Imports total despesa any 2012: 71.048.492,24 € 
 Reducció del 10%: 7.104.849 €  
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http://www.ccoo.cat/pdf_documents/area_publica/1203-proposta_acord_pla_ocupaci�.pdf


federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. Catalunya 2, 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 

 
d) Reducció d’un 0,1% de les retribucions anuals de tots els empleats públics de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2012, a descomptar en la 
nòmina del mes de juliol. 

 Import total de la despesa: 6.148.647 € 
 Reducció del 0,1%: 6.148.647 € 
  
 Això significaria una mitjana total de 20 € a l’any per cada empleat públic.  
 
Aquesta proposta de CCOO ha estat rebutjada per Funció Pública al·legant que el Parlament de 
Catalunya, ja havia determinat la mesura que calia fer i que el Govern executava aquest mandat. 
Com podeu comprovar el marge de “negociació” era inexistent i una altra vegada hem estat 
davant d’una representació teatral de la Direcció General de la Funció Pública per aparentar que 
negocia amb els sindicats. 
 
Des de CCOO reiterem la nostra total oposició a aquesta mesura de reducció del 15% de jornada i 
sou per la personal interí per aquests motius: 
 

 És una mesura INÚTIL, ja que la reducció del diners serà insignificant envers el pressupost 
de la Generalitat de Catalunya i el seu dèficit.  

 És una mesura INEFICAÇ, ja que genera molts problemes de gestió als departament de la 
Generalitat de Catalunya, envers a la qualitat del servei públic que cal donar a la ciutadania 
durant els dos propers anys de vigència d’aquesta mesura.  

 Es una mesura INJUSTA, que suposa un menyspreu de la professionalitat i la dedicació 
del personal interí i genera greuges comparatius amb el personal funcionari.  

 És una mesura que no garanteix l’estabilitat del personal interí afectat i que, a més, en cas 
de cessament veurà reduïda la seva prestació d’atur. 

 
2. L’elaboració del document de diagnosi sobre la Funció pública.  
 
La segona mesura que inclou aquest Pla d’ocupació, consisteix en que cada departament de la 
Generalitat haurà de fer un estudi sobre les càrregues de treball de les diferents unitats i establir 
una diagnosis abans del 31 d’octubre del 2012, per tal d’adoptar les mesures de racionalització i 
reordenació de personal que siguin adients. 
 
Des de CCOO donem suport a la realització d’aquesta diagnosi i reiterem la nostra petició, que 
abans d’adoptar la mesura de reducció del 15 % de jornada i retribució, s’hauria de haver dut a 
terme aquest estudi. I no com succeeix ara que primer es pren una mesura i desprès es fa la 
diagnosi. 
 
Funció Pública ha acceptat la proposta de CCOO, que entre la diagnosi i la presa de les mesures 
es negociarà - amb les organitzacions sindicals - les concretes actuacions que cal implementar.  
 
Així mateix Funció Pública es reitera que l’objectiu d’aquesta diagnosi no és el cessament de 
personal interí, si no la reordenació dels recursos humans. 
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