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MESA SECTORIAL 18 i 21.03.2013 
FUNCIÓ PÚBLICA ENTERRA L’ACORD CIU/ERC 

 
1.- Acord Parlamentari de CIU i ERC.  
 
En la reunió de la Mesa Sectorial, la Directora General de Funció Pública es va encarregar d’enterrar, sota 
una gruixa capa de calç viva, l’acord dels grups parlamentaris de Convergència i Unió (CIU) i Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC).  
 
La Directora es va mantenir en la línia habitual de Funció Pública: “No hi ha un duro, hem de complir els 
objectius de dèficit que ens marca Europa, i per tant en aquest 2013 continuarem amb les retallades als 
empleats públics, l’acomiadament de personal interí i la reducció del 15 % del seu sou”. 
 
Pel que fa a l’acord entre els grups parlamentaris, aquest es va subscriure amb un acord en l’àmbit 
parlamentari què no genera cap obligació en el full de ruta del compliment del dèficit i retallades en l’àmbit 
de la Funció Pública. 
 
Des de CCOO tenim clar que l’acord que van signar els grups parlamentaris de CIU i ERC va ser embolcall 
per justificar per part d’ERC el seu suport a la retallada de la paga extra dels empleats públics aquest 2013, 
retallada que no patiran ni els nostres companys de l’administració central, local ni d’altres comunitats 
autònomes: Catalunya serà l’única CCAA que retallarà la paga e xtra aquest any 2013, atès l’acord al 
qual van arribar CIU I ERC.   
 
Els empleats públics no oblidarem que ERC està donant suport a la política de la dreta catalana de retallar 
els Serveis Públics i Socials i de precaritzar les seves condicions de treball. 
 
Des de CCOO vam reiterar a Funció Pública una recuperació global de tots els dies d’assumptes personals, 
dies addicionals vinculats a l’antiguitat (premis per antiguitat), així com l’establiment de la reducció de 
jornada per cura de fill percebent el 100% de les retribucions i la recuperació del Fons d’Acció Social. 
 
En un vessant més concret, des de CCOO vam sol·licitar: 
 
- Acumular les 10 hores corresponents a les tardes de les dues festes locals, la tarda de Sant Jordi i la 

tarda anterior al dia de Reis en una bossa d’hores a gaudir amb les mateixes condicions que el permís 
per assumptes personals.  

 
- Acumular en una bossa d’hores la compensació horària quan alguna de les festivitats laborals de 

caràcter retribuït i no recuperable coincideix en dissabte (pel que fa a l’any 2013 seria el 12 d’octubre i 
una compensació horària de 7.5 hores).  

 
- Ampliar fins a 7 dies el dies de vacances que es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg 

de l’any i/o en les mateixes condicions que el permís per assumptes personals.  
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- Supressió de la durada mínima de 10 dies per al gaudiment de llicències per assumptes propis sense 

retribució.  
 
- Establiment de 3 dies (22.5 hores) de permís no recuperable per compliment de deures relacionats amb 

la conciliació de la vida laboral i familiar (Art 48.1 j EBEP). 
 
- Establiment de 3 dies (22.5 hores) de permís recuperable per compliment de deures relacionats amb la 

conciliació de la vida laboral i familiar. (Art 48.1 j EBEP). 
 
- Establiment de 75 hores anuals de permís recuperable per assumptes personals sense justificació.  
 
- Establir que el temps restant de jornada diària, 2 hores i 30 minuts, que es realitza de dilluns a divendres 

des de les 7.30 h fins a les 19 hores, pugi ser objecte de recuperació en còmput setmanal.  
 
- Establir que el temps de flexibilitat horària per començar la jornada diària de fins a 30 minuts es pugui 

recuperar en còmput setmanal. 
 
- Establiment de nous imports màxims i terminis de devolució de bestretes de nòmina.  
 
- Ampliació del permís per assistència a cursos de formació i perfeccionament fins a 80 hores a l’any.  
 
- Equiparació dels supòsits d’hospitalització, als supòsits de malaltia greu de l’EBEP per obtenir 3 o 5 dies.  
 
- Si el període de permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix totalment o 

parcialment amb el període de vacances, la persona afectada podrà gaudir les vacances un cop finit el 
permís o durant l’any natural de finalització del permís.  

 
- Que els dies de permís de naixement, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un menor, per 

mort, accident, malaltia greu, hospitalització o per trasllat de domicili, es pugin utilitzar dins el termini de 
20 dies a partir del fet causant a voluntat del personal. 

 
Funció Pública s’ha compromès a quantificar i estudiar aquestes propostes i donar-nos una resposta en la 
propera reunió de la mesa sectorial del dia 15 d’abril d’enguany.  
 
2.- Horari de dedicació especial. ( Jornada de 40 h ores) 
 
Des de CCOO i la resta de sindicats vam reiterar la petició de desaparició d’aquesta jornada per a tots els 
càrrecs de comandaments. Des de CCOO vam reiterar la ineptitud dels responsables de Funció Pública de 
donar compliment als propis acords del Govern, i li vàrem recordar a la Directora General que l’Acord de 
Govern de 27 de març pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació, estableix que es procedirà a una suspensió 
durant la vigència d’aquest pla del 30% del nombre de llocs de treball de cap de serveis i assimilats 
orgànicament que gaudeixen d’aquesta jornada.  
 
Això suposa la reducció d’aquest complement a 221 llocs de treball i fins la data d’avui únicament s’han 
modificat la RLLT 181 llocs, restant pendents encara 40 llocs per modificar. Aquest incompliment de Funció 
Pública dels propis Acords del Govern suposa una autèntica vergonya, que exemplifica molt bé l’actitud dels 
responsables de la nostra Funció Pública que es mostren molt diligents amb els més dèbils i, per una altra 
banda, quan es tracta de suprimir jornades de dedicació especial es mostra indulgent i cedeix a les 
pressions dels Departaments.  
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3.- Contractació d’empreses alienes per fer tasques  a l’Agència Catalana de Consum.  
 
Des de CCOO vam denunciar els contractes que l’Agència Catalana de Consum ha fet amb l’empresa AGM 
Abogados SL, per dur a termes tasques d’anàlisi i avaluació de les reclamacions presentades pels 
consumidors titulars de productes financers (preferents), i amb l’empresa Fundosa, per realitzar el servei de 
gestió administrativa d’aquestes reclamacions. També vam denunciar la utilització de personal becari per 
dur a terme la tramitació d’aquestes reclamacions. Des de CCOO hem reiterat que aquest tipus de tasques 
han de ser assumides pels recursos humans propis que disposa la Generalitat de Catalunya. 
 
4.- Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cu ltural  
 
Des de CCOO vam reiterar la nostra oposició frontal a la creació d’una nova empresa pública, que va en la 
direcció contrària que expressen públicament els nostres dirigents de simplificació i reducció de l’estructura 
de la nostra Administració. 
 
Aquesta nova agència posa en mans privades la gestió dels bens culturals de Catalunya i suposa una nova 
externalització i privatització d’un servei públic. 
 
5.- Situació laboral del personal subaltern del Dep artament de Cultura que presta els seus serveis en 

l’àmbit dels museus i gestió de monuments. 
 
Des de CCOO vam denunciar la situació d’aquest personal que ha de treballar dissabtes i diumenges, amb 
un nivell 10 i un complement específic molt baix. És per això que des de CCOO també hem demanat que el 
complement específic inclogui una millora idèntica a altres companys subalterns d’altres departaments que 
treballen en aquest mateix règim de torns de treball en cap de setmana i festius. 
 
El Departament de Cultura es va negar a iniciar el procediment per modificar la Relació de Llocs de Treball i 
donar solució a aquesta problemàtica i va traslladar la seva resolució a la creació de la propera Agència 
Catalana de Patrimoni Cultural. 
 
 
6.- Situació i perspectives laborals del personal d el Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
Des de CCOO vam denunciar l’acomiadament, el proper 22 de març, de 236 orientadors laborals, la qual 
cosa suposa una reducció de més del 30% del personal que treballa a les Oficines de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L’acomiadament d’aquest personal suposa un atac frontal al serveis públics, ja que aquest personal és el 
que s’encarrega d’assessorar als ciutadans aturats a trobar una nova feina. 
 
Des de CCOO considerem totalment INADMISSIBLE l’acomiadament d’aquest personal i exigim al Govern 
de la Generalitat que, atesos els alts índexs d’atur que hi ha Catalunya, procedeixi a la readmissió de forma 
immediata d’aquest personal. 
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