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CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE PATRIMONI 
CULTURAL  

 
 
El dimarts 16 d’octubre, es va fer la reunió entre el Departament de Cultura i la Part 
Social, incloent el Comitè Intercentres, per continuar tractant el tema de la creació de 
l’Agència de Patrimoni Cultural. Donat que tenim a l’actual Govern en funcions amb motiu 
de la convocatòria d’eleccions, i com qüestió prèvia, tots els sindicats hem demanat que 
es suspengués la creació de l'Agencia. 
 
Creiem que no es pot mantenir amb una inèrcia absurda, una decisió tant important, tan 
poc raonada, absolutament qüestionable des de tots els punts de vista, sabent que afecta 
a tot el personal dels Museus, i del Centre de Restauració i altres dependències del 
Departament, i que suposa el desmantellament del Departament de Cultura. 
 
La resposta del Departament es que ho traslladaria als seus superiors, però que l’Agència 
com a tal començaria l’1 DE GENER DE 2013 . També hem demanat que el personal que 
volen traspassar a l’Agència, mantingués el drets i condicions laborals actuals. 
 
CCOO hem demanat l'organigrama concret de tota l'Agencia, amb tots els llocs de treball i 
les seves característiques. El Departament es nega a donar-ho argumentant que tot 
passarà tal i com està. 
 
Si que donava la impressió que hi hauria canvis, lògic quan es crea un organisme com es 
una Agència, el que no té sentit és negar insistentment aquests canvis, perquè s'arriba al 
ridícul. Per què fan un canvi organitzatiu tant gran, si tot quedarà igual?. 
 
CCOO hem demanat que figuri en el document el reconeixement de l'antiguitat per tots els 
tipus de empleats. 
 
Els companys/es no afectats en aquesta primera fase, voldrien que es blindés la 
possibilitat d'ampliació . Però, legalment es impossible, perquè el decret del Govern ja 
recull expressament aquesta possibilitat. 
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