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IMPROVISACIÓ + INCOMPETÈNCIA = GOVERN DE CIU 
 

 
Reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic del 
24 de maig de 2012. 
 
1. PLA D’OCUPACIÓ: INCIDÈNCIES EN L’APLICACIÓ DE LA RETALLADA DEL 15% DE SOU AL 

PERSONAL INTERÍ.  
 

Vagi per endavant el reiterat i total suport de CCOO aquests companys i companyes que estan 
patint la retallada del 15% de les seves retribucions i que, al més de juny i desembre també estaran 
afectats per la reducció general de les retribucions d’un 5%. Amb total una pèrdua de més del 20% 
del seu sou on cal afegir a més les retallades dels Vals menjador, Complement de Productivitat, 
FAS, Pla de Pensions, ...). 
 
A més, i com ja molts esteu patint, la mesura de la retallada de sou i jornada del personal interí ha 
estat un autèntic desgavell, i ha demostrat un altre cop que estem davant d’uns gestors 
INCOMPETENTS de la Funció Pública de la Generalitat que van IMPROVISANT. Us resumim les 
diverses problemàtiques que afecten als 6730 interins/es als que s s’ha retallat un 15% de sou i 
jornada des l’1 d’abril: 

 
1.1. Temps de treball amb la jornada reduïda un 15%. 

 
Pot semblar un acudit dolent, el temps que s’ha de treballar amb el 15 % menys de jornada, és 
diferent segons el departament on treballa! Exemples:  
 
- Departament d’Educació: 31 hores i 52 minuts. 
- Departament d’Interior: 31 hores i 53 minuts.  
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: 31 hores i 55 

minuts.  
 

Malgrat totes les reunions entre Funció Pública i els Departaments, han estat incapaços 
d’acordar un mateix període de treball, per a tot el personal afectat. IMPRESENTABLE.  

 
Des de CCOO us reiterem que el temps de treball és de 31 hores i 52 minuts. No regaleu ni un 
minut del vostre treball a una administració que menysprea la vostra feina i un redueix el sou. 
 

1.2. Hores extres compensades amb hores lliures de servei. 
 

Un altre exemple de descoordinació i incompetència. Alguns departaments permeten que el 
personal interí pugui fer hores extres i les compensi amb hores lliures de servei, i altres 
departaments ho deneguen. (Com el cas del Departament d’Agricultura als tècnics de 
prevenció).            

.../... 
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Funció Pública ha deixat clar, que el Pla d’ocupació aprovat pel Govern NO PROHIBEIX que 
els interins pugin fer hores extres, i compensar aquestes hores extres amb hores lliures de 
servei. 
 
Funció Pública també contempla la possibilitat que els treballadors/es, que per raó de la seva 
tasca habitual han de realitzar hores extres, puguin realitzar una modificació del seu horari i 
realitzar una compactació de la seva jornada de treball (per exemple en 4 dies) per evitar 
generar hores extres i les corresponents compensacions. 

 
1.3. Interins/es amb compactació de la jornada de treball en 4 dies. 

 
Actualment únicament hi ha dos Departaments (i amb restriccions) que permeten a tots el seu 
personal interí realitzar-la. 
 
CCOO hem demanat a Funció Pública, que es treballi conjuntament amb les Departaments, per 
tal que el personal que voluntàriament ho sol·liciti pugi realitzar aquesta compactació. 
 
CCOO hem demanat als responsables de gestió de personal del Departament d’Interior, que 
ens informi dels motius pels quals no permet aquesta compactació al personal que treballa a 
les comissaries i ABP de la D.G. de la Policia, en torn de tarda i, en canvi, sí al que fa torn de 
matí. 

  
1.4. Personal interí que realitza la seva tasca amb fons de programes d’altres 

administracions. (Unió Europea, Govern de l’Estat, etc.) 
 

CCOO ha sol·licitat que aquest personal al qual també li han aplicat la retallada del 15% pugui 
ampliar la duració del programa, amb els estalvis que es produeixin per aquesta retallada. 
Funció Pública ha acceptat la nostra proposta. 

 
1.5. Complement de dedicació especial (11%). 

 
CCOO hem demanat que Funció Pública informi sobre el nombre final de llocs de Caps de 
serveis i assimilats, que havia de ser d’un 30% menys, als quals s’ha retirat aquest 
complement. Funció Pública s’ha compromès a fer-ho en una propera reunió. 

 
1.6. Compactació i flexibilitat horària del personal del Personal d’Administració i Serveis 

(PAS) dels Centres Educatius d’Ensenyament.  
 

Des de CCOO exigim que, per part del Departament d’Ensenyament i dels seus Serveis 
Territorials, es respectin els acords als que arribin els companys/es del PAS i les direccions 
dels centres educatius pel que fa a l’horari de treball i també que aquest s’adapti a la realitat 
que molts centres, el proper curs, faran jornada intensiva al matí. 

 
1.7. Horari d’estiu. 

 
El personal interí retallat amb un 15% de sou i jornada, ha de realitzar des de el dia 1 de juny 
fins al 30 de setembre una jornada setmanal de 29 hores i 45 minuts. 

 
 

.../... 
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2. NECESSITAT DE FER UNA INSTRUCCIÓ QUE REGULI LES CONVOCATÒRIES DE 

PROVISIONS PROVISIONALS I ENCÀRRECS DE FUNCIONS AL PORTAL ATRI.  
 
CCOO continuem demanant que Funció Pública faci una instrucció que estableixi les regles de 
funcionament de les convocatòries de provisió provisional i que es publiquin a ATRI TOTES LES 
CONVOCATÒRIES i no com succeeix massa cops ara, que moltes es cobreixen directament i amb 
total opacitat. 
  
CCOO, a més, tornem a insistir que es faci pública la valoració dels mèrits dels candidats/es, 
inclosa la del candidat/a escollit/da, per tal d’evitar el que succeeix ara, que es valoren determinats 
mèrits, a la mesura de qui ja hi ha previst “col·locar”. 
 
Funció Pública s’ha compromès a redactar-ne una instrucció. 

 
3. CONVOCATÒRIES DE CONCURS ESPECÍFICS PER A LLOCS DE COMANDAMENTS I 

SINGULARS.  
 
Des de CCOO hem reiterat la necessitat que es compleixi l’article 103 del Decret 123/1997, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de provisió de llocs de treball que estableix que 
abans dels 6 mesos es publiquin la convocatòries definitives per la provisió dels llocs singulars i de 
comandaments, i no succeeixi, com fins ara, que la persona nomenada provisionalment, es manté 
en aquesta situació durant anys. Així mateix és totalment inadmissible que hi hagi 201 llocs de 
comandaments i singulars coberts per personal interí. També s’han de convocar definitivament 
aquest llocs de treballs. 
 
Funció Publica instarà als departaments de la Generalitat per tal que publiquin les convocatòries 
definitives dels concurs de llocs de comandaments i singulars i es compromet a fer-ne un control i 
seguiment mensual. 

 
4. CONCURSOS DE TRASLLATS.  

 
Funció Pública ens ha comunicat que fins no tenir acabada la diagnosi que preveu el Pla 
d’ocupació, no s’establirà un calendari de concursos de trasllat (mai abans de setembre). 
 
CCOO demanem la recol·locació de TOT el personal interí que sigui cessat com a conseqüència 
de la presa de possessió del personal funcionari, en les places que deixin vacants el funcionaris 
que es traslladin. 

 
5. NOU DECRET DE JORNADA I HORARIS I HORARIS ESPECIALS PACTATS.  

 
Funció Pública ens ha comunicat que el proper dimarts el Govern l’aprovarà i que preveu la seva 
publicació l‘1 de juny (aproximadament). 
 
Pel que fa referència als horaris especials pactats en el darrer acord de jornada i horaris de l’any 
2003, Funció Pública ens ha confirmat la seva vigència. 

 
6. PUBLICACIÓ DE LA REFOSA DE LLOCS DE TREBALL (RLT) AL DOGC.  

 
Desprès d’innumerables peticions de CCOO per escrit, Funció Pública ens ha comunicat que, 
durant el mes de juny, publicarà al DOGC la refosa de llocs de treball. Des de CCOO els recordem 
que aquesta refosa s’hauria d’haver publicat fa més d’un any!        .../... 
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7. DESCOMPTES DEL DIA DE LA VAGA DEL 29 DE MARÇ 2012.  
 

Funció Pública s’ha compromès a estudiar i revisar si els descomptes de la vaga del 29 de març 
son correctes, i té en compte el proper descompte d’un 5% de les nostres retribucions, en la paga 
extraordinària del mes de juny. Continuarem tractant aquest tema, conjuntament amb la revisió que 
faran sobre els premis per antiguitat (dies addicionals de vacances) en una propera reunió 
extraordinària de la Mesa Sectorial el proper 4 de juny. Funció Pública només ens ha facilitat les 
dades sobre la participació a la vaga del personal administratiu i tècnic (no està inclòs personal 
docent, sanitari ni laboral, ni personal amb serveis mínims): 

 
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: 376 
Cultura: 295 
Benestar Social i Família: 276 
Ensenyament: 785 
Empresa i Ocupació: 918 
Economia i Coneixement: 200 
Governació i Relacions Institucionals: 103 
Interior: 291 
Justícia: 1.664 
Presidència: 112 
Territori i Sostenibilitat: 231 
Salut: 74 

TOTAL .......... 5.325 
 

Des de CCOO volem tornar a agrair als companys i companyes la seva participació a la vaga del 
dia 29 de març. 
 

8. ASSIGNACIONS TEMPORALS DE FUNCIONS. 
 

El Govern de la Generalitat ha publicat darrerament tres Acords de Govern per tal d’assignar 
personal administratiu i tècnic de reforç i durant un període temporal, entre el personal funcionari i 
interí: 

 
a) Programa de gestió la Preinscripció Universitària. Calia cobrir 19 llocs de treball d’administratiu/ 

auxiliar administratiu nivell 16. Es van presentar més de 200 sol·licituds i actualment estant 
realitzant un curs de formació. 

b) Programa del Departament d’Agricultura, campanya d’estiu. Cal cobrir 6 llocs d’auxiliar 
administratiu nivell 12. Actualment s’està tramitant. 

c) Programa de lluita contra incendis forestals del Departament d’Interior. Calia cobrir 29 llocs 
d’auxiliar administratiu nivell 10 i 6 llocs del grup A, nivell 21. 

 
Ha estat en aquest darrer programa on s’ha produït la desorganització i incompetència habitual del 
Departament d’Interior: Com ja era de preveure, únicament 4 persones es van presentar 
voluntàries, degut a que les places tenen uns nivells mínims que res tenen a veure amb els horaris, 
tasques i responsabilitats d’aquests llocs de treball. 

 
Com a conseqüència d’això s’han assignat persones de tots els departaments, de forma obligatòria 
i “a dit”, sense que aquest personal tingués un coneixement previ de les tasques, ni hagi rebut cap 
tipus de formació. En algun casos fins i tot ha semblat una mesura de sanció encoberta. UN 
AUTÈNTIC DESASTRE.  

.../... 
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Davant aquest desgavell, Funció Pública esta elaborant una instrucció de procediment d’assignació 
temporal de funcions, i ha obert un període de negociació amb els sindicats. 

 
CCOO reiterem que, en aquests processos d’assignació temporal de funcions, és bàsic la 
VOLUNTARIETAT i que aquesta s’aconsegueix fent una correcta valoració dels llocs de treball, 
amb una valoració de nivell superior al mínim i, per tant, amb incentius econòmics. 
 

9. GESTIÓ DELS SALDOS MONETARIS DELS AJUTS PER A MENJAR. 
 

Funció Pública ens informa que hi ha dos grans grups: 
 

A. Persones que tenen un saldo pendent en la seva targeta i que no es van gastar els diners: En 
aquest cas l’empresa ha tornat els diners a la Generalitat, però Funció Pública afirma que no 
els retornarà, atès que considera que es tracta d’un ajut per menjar diari i que, amb la 
publicació al portal ATRI de la seva caducitat, era suficient. 

B. Persones que els va ser del tot impossible utilitzar el saldo de les seves targetes, per error, o 
retards en el ingrés del pagament de l’ajut: En aquests casos Funció Pública donarà solució a 
aquests problemàtiques.  

 
CCOO reiterem l’obligació legal de retornar aquest diners als seus legítims propietaris: els 
empleats/des públics. I considerem il·legal que Funció Pública no els hi retorni. 

 
10. MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CONCILIACIÓ FAMILIAR I LABORAL.  
 

Davant la modificació i retallada d’aquesta Llei com a conseqüència de la Llei de mesures, Funció 
Pública informarà a sobre les diferents opcions que permet la normativa sobre conciliació 
actualment. 

 
11. DIES ADDICIONALS DE VACANCES (PREMIS PER ANTIGUITAT).  
 

CCOO exposa que la llei 5/2012 de mesures fiscals en la seva disposició addicional sisena establia 
la suspensió dels pactes i acord sindicals, però NO DEROGA, el decret 295/2006 on s’estableix el 
premis per antiguitat, per la qual cosa a data d’avui son plenament vigents. 

 
Funció Pública es compromet a estudiar les nostres al·legacions jurídiques que CCOO hem lliurat 
per escrit, cara la reunió extraordinària del proper dia 4 de juny. 

 
12. TANCAMENT DEL CENTRES DE MENORS DE JUSTÍCIA JUVENIL DE MONTILIVI I TIL·LERS. 
 

CCOO ha exposat el seu total rebuig a la mesura de tancament d’aquest dos centres de menors i 
ha sol·licitat, en la propera reunió de la mesa sectorial, l’assistència de representats del 
Departament de Justícia, per tal que informin dels motius d’aquesta nova retallada de serveis, que 
ja hem denunciat públicament. 

 
CCOO donem total suport a les mobilitzacions engegades per la defensa tant d’ambdós serveis 
com dels seus treballadors i treballadores. 

 

LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA 
DELS SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA, PARTICIPA! 


