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CCOO DEMANA UN ALTRE COP A FUNCIÓ 
PÚBLICA LA SUPRESSIÓ DE LA JORNADA 

D’ESPECIAL DEDICACIÓ  
( 40 HORES + 11% MÉS DE RETRIBUCIÓ ) 

 
Des del Sector de la Generalitat de CCOO ens hem tornat a adreçar a la Sra. Pilar Pifarré, 
Secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant la supressió 
d’aquest tipus de jornada dins l’àmbit del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Aquesta petició de supressió s’ha fet multitud de vegades i de forma consensuada i unitària per 
part  de totes les organització sindicals presents en les meses de negociació i sempre ha estat 
rebutjada per la Funció Pública.   
 
Des de CCOO considerem totalment inadmissible que no s’hagi suprimit aquest complement 
salarial als llocs de treball de subdirectors generals que guanyen una mitjana de 66.000 € anuals i 
que aquest complement els suposa augmentar els seus ingressos anuals  amb 6.500 €  més. A 
més cal tenir en compte que no suposa cap afectació al servei públic ja que la jornada d’aquest 
llocs de treball, segons la relació de llocs de treball, és una jornada partida  (matí i tarda) de dilluns 
a divendres.  
 
L’actuació de Funció Pública resulta totalment incomprensible, ja que per una part acomiada 
personal interí i redueix  la seva jornada i horari amb un 15%, i entre els motius que exposa la Sra. 
Pilar Pifarré, per adoptar aquesta mesura és que hi ha una reducció del volum de feina i en canvi 
no s’admeti aquesta reducció de feina, per suprimir aquest ampliació de jornada en aquest  
col·lectiu de subdirectors generals i alts càrrecs que perceben aquest complement.  
 
Un altre exemple que demostra l’erràtica actuació de Funció Pública és que va decidir reduir 
aquest complement en un 30% als caps de serveis, i en canvi va decidir mantenir aquest 
complement al 100% als subdirectors generals i llocs de treball assimilats, el que suposa una 
mesura irracional i de manca de coherència, que no s’apliqui també la reducció als llocs de treball 
més ben retribuïts de l’Administració.  
 
Tot i que des de CCOO sol·licitem la supressió d’aquesta jornada, també ens semblaria lògic i 
coherent  que, com a mínim, es procedeixi a la suspensió d’aquest tipus de jornada de 40 hores, 
fins que les condicions econòmiques de Catalunya ho permetin.  
 
Podeu consultar l’escrit enviat en aquest enllaç. 
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