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Reunió de la Comissió Paritària 
de Seguiment del Pla d'Ocupació 2012-2014 

 

 
En data 4 de juny, ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió Paritària de Seguiment del Pla 
d'Ocupació 2012-2014. 
 
Recordeu que aquest Pla d'Ocupació, inclou la mesura de retallada del 15% de jornada i salari al 
personal interí, la reducció del 30% dels caps de serveis assimilats amb jornada de dedicació 
especial de 40 hores i l'elaboració d'una diagnosis per tal d'establir mesures de racionalització 
(que poden incloure trasllats de personal forçosos) en l'àmbit de personal administratiu i tècnic i 
laboral. Aquesta Pla ha estat impugnat per CCOO davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
Les competències d’aquesta Comissió són: 
 

a) Fer el seguiment de les actuacions de desenvolupament del Pla d'Ocupació.  
b) Estudiar i proposar la resolució amb caràcter general, dels conflictes d'interpretació i 

d'aplicació dels continguts de l'Acord de Govern de 29 de març del 2012.  
c) Efectuar els treballs preparatoris d'aquelles matèries, que hagin de ser objecte de 

negociació en la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics, per afectar a les 
condicions de treball dels empleats públics. 

d) Totes aquelles altres qüestions, la competència de les quals li sigui atribuïda expressament 
per la Mesa.  

 
La Comissió de seguiment té una composició paritària, de 6 representats de l'Administració i 6 
representats sindicals (2 CCOO, 2 UGT, 2 IAC). 
 
Des de CCOO hem reiterat la nostra total oposició a aquest Pla d'Ocupació, ja que primer es 
prenen les mesures, com és retallar un 15% de jornada i salari al personal interí de l'àmbit 
personal i tècnic, i després es fa una diagnosis per tal de valorar la situació actual dels 
departaments, la carrega de feines dels llocs de treball, per tal d'elaborar propostes i preveure les 
necessitats futures. 
 
Des de CCOO hem reiterat que el més racional i lògic seria primer fer una diagnosis de la situació 
actual dels departaments i després, de forma pactada amb els sindicats, portar a terme les 
mesures adients per tal organitzar i optimitzar el funcionament de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern de la Generalitat (“dels millors”) va decidir fer primer les retallades i després fer la 
diagnosis.(El món l’inrevés). 
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Per part de Funció Pública s'ha fet una presentació de com s'està elaborant aquesta diagnosis 
amb mitjans interns de la seva pròpia organització i els calendari previst.  
 
- Aquesta diagnosis afecta al personal administratiu i tècnic i laboral de 128 unitats 

directives (inclosos personal dels organismes Autònoms), no estan inclosos: el personal 
docent d'ensenyament, personal estatutari de sanitat, Mossos d'Esquadra, ni el personal de 
l’Administració de Justícia. Ni tampoc estan inclosos el personal de les empreses públiques de 
la Generalitat. 

 
- Actualment cada Departament de la Generalitat està elaborant el seu document de diagonis 

que ha de lliurar abans del 30 de juny a Funció Pública. 
 
- De l’1 de juliol fins a 31 de juliol, s'iniciarà una fase de revisió d'aquest document per part de 

Funció Pública i l'elaboració d'una diagnosis global que afecti a tot el personal administratiu i 
tècnic i laboral. 

 
- A partir del mes de setembre s'iniciaria la segona fase d'aquest Pla, que consisteix en la 

presa de les mesures de racionalització i mobilitat dels empleats públics. 
 
Des de CCOO hem reiterat: 
 
 La necessitat de consensuar i negociar qualsevol mesura, amb els representats dels 

treballadors. 
 
 Que si cal prendre alguna mesura de reorganització administrativa, aquesta es faci primer, 

dins la pròpia unitat directiva o Departament i de forma voluntària entre el personal afectat. 
 
Per CCOO, aquestos són els dos eixos bàsics sobre els quals s’ha de sustentar aquest Pla 
d'Ocupació: Negociació i consens amb les organitzacions sindicals i la voluntarietat. 
 
Així mateix hem procedit a sol·licitar informació a Funció Pública, i per escrit, de les següents 
matèries: 
 
1. Número de llocs afectats i estalvi produït per la retallada del 15%. 
2. Gratificacions percebudes per la realització dels serveis extraordinaris. 
3. Relació de llocs de treball- per Departaments - als quals s'ha procedit a la reducció del règim 

de dedicació especial (40 hores). Cal recordar que l'Acord de Govern estableix que s'ha de 
procedir a la reducció d'un 30% de llocs de treball de caps de servei i assimilats als quals es 
pot assignar una jornada i dedicació especial de 40 hores.  

4. Personal funcionari que ha sol·licitat la reducció d'un 15% de sou i salari de forma voluntària.  
 

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

 

PARTICIPA I LLUITA CONTRA LES RETALLADES! 


