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RESUM DE LA REUNIÓ  DE LA COMISSIÓ PARITARIA DE 
SEGUIMENT DEL PLA D’OCUPACIÓ  

12 de juliol de 2012  

 
Avui ha tingut lloc la segona reunió, de la comissió paritària de seguiment del Pla 
d’Ocupació,  que té el seu origen en l’acord que va aprovar el Govern de la Generalitat 
amb data 27 març, i que va suposar entre d’altres, la  mesura de reducció del 15% de sou 
i jornada al personal interí, així com la realització d’una diagnosi per part dels 
departaments de la Generalitat, per tal d’adoptar pel Govern de la Generalitat mesures de 
reordenació del personal. 
 
Funció Pública s’ha negat a lliurar als sindicats informació i documentació sol·licitada per 
escrit, al·legant que era documentació interna i que no procedia el seu lliurament i 
únicament ha facilitat aquesta informació:  
 
- Entre el personal interí afectat per la mesura del 15%, s’han fet des de l’1 d’abril fins a 

data d’avui,  288 hores extraordinàries  per causa de força major, amb un import total 
de despesa de 4.445 €.  

 
- 361 interins van sol•licitar la compactació de la seva jornada i va ser autoritzada a 336 

persones, i denegada a 25 per raons de necessitats del servei.  
 
- 10 Funcionaris han demanat voluntàriament fer una reducció de jornada del 15%.  
 
- 5 Funcionaris han accedit a les places amb reducció i han demanat voluntàriament que 

no es modifiques la RLLT i fer la jornada reduïda amb un  15%. 
 
- De la reducció de 221 jornades i horaris de dedicació especial (40 hores) de cap de 

serveis i assimilats, previstes a l’acord de Govern, únicament s’han a procedit a  la 
reducció de 174 llocs de treball i resten 37 llocs de treball encara pendent d’aplicar 
aquesta mesura.  

 
Des de CCOO volem denunciar l’actitud de Funció Pública de permetre l’incompliment de 
l’acord de Govern que establia un termini fins el 29 d’abril per complir la reducció de 
jornades de 40 hores i amb data d’avui encara els departaments no han reduït aquesta 
jornada en 37 llocs de treballs. 
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És obvi que Funció Pública discrimina i actua de forma inflexible amb el personal interí, i 
els hi aplica la mesura de reducció de jornada i sou l’1 d’abril, i incompleix quan es tracta 
d’aplicar la mesura de reducció de jornada de 40 hores als llocs de caps de servei i 
assimilats.  
 
 
ELABORACIÓ DE LA DIAGNOSI 
 
Els departaments de la Generalitat tenien fins el 30 de juny de termini per elaborar la 
diagnosi sobre els recursos de personal i càrregues de treball. En aquest moments Funció 
Pública ens comunica que està procedint a estudiar la informació facilitada pels 
Departaments.  
 
Abans del 31 de juliol, Funció Pública ha de lliurar unes primeres conclusions d’aquesta 
diagnosi al Parlament de Catalunya.  
 
Funció Pública es compromet a fer una reunió prèvia abans del 31 de juliol per donar 
informació sobre el resultats d’aquest estudi a les organitzacions sindicals.   
 
També Funció Pública es compromet a no adoptar cap mesura de reorganització de 
personal com a conseqüència d’aquesta diagnosi fins als mes d’octubre i prèviament 
negociaria amb el sindicats les mesures de reorganització que calgui adoptar.  
 
Des de CCOO farem un seguiment molt acurat d’aquest tema i hem reiterat a la Directora 
General de Funció Pública que qualsevol mesura de reorganització de personal s’ha de 
fonamentar en processos de mobilitat voluntària del personal i pactats amb els 
representats sindicals en les meses de negociació. 
 
Us mantindrem informats. 


