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DEPARTAMENT DE CULTURA 
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Dijous 2 de maig, el Departament va convocar els agents socials per tractar diferents temes en relació al 
traspàs del personal afectat a l'ACPC que tot seguit us resumim.  
 
 
1.- Estatuts de l'ACPC:   l'Administració ens comunica que el dia 2 de maig es van lliurat els Estatuts de 
l'Agència al Consell Tècnic (s'ha suprimit la Disposició Addicional 4). Posteriorment haurà de passar per la 
Comissió Jurídica Assessora i tornarà de nou al Consell Tècnic i per últim al Govern per a la seva aprovació 
definitiva. El termini total d'aquest procés es preveu al voltant de dos mesos. No hi ha data concreta del 
traspàs, però es pot entendre que arribarem al setembre de 2013 i, en tot cas, depenent en principi, de 
l'aprovació dels pressupostos.   
dels Estatuts de l'ACPC.   
 
 
2.- Protocol de traspàs del personal:  l'Administració ens lliura el darrer protocol amb petites modificacions, 
però que en essència es el mateix que l'anterior. La part social entenem que en l'apartat Desè, on diu que 
“el personal laboral fix tindrà dret al reingrés davant l'ocasional extinció de l'Agència” exclou tot el personal 
funcionari en quant al reingrés en el cas abans esmentat, i que seria més ajustat a dret incloure’ls en aquest 
apartat. Volem que s'afegeixi també que el personal, tant laboral fix com el funcionari, si es dóna el cas 
d'extinció, sigui integrat a la Generalitat de manera automàtica. 
 
 
3.- Formació:  L'Administració facilitarà les eines corporatives a tot el personal que ho requereixi.  
 
 
4.- L'Administració ens comunica el resultat de les  consultes plantejades:  

- El personal funcionari interí (amb reducció del 15% de jornada i sou) s’integrarà a l'ACPC com a 
laboral temporal (amb el 100% de jornada i sou) SENSE que se li reconegui l'antiguitat (la part 
social NO estem d'acord). CCOO farem les consultes jurídiques oportunes, per comprovar la 
legalitat de la mesura. 

- El personal amb categoria de Subaltern/a amb funcions de guia de museu s'integrarà directament a 
l'ACPC com a Guia de Museu del grup D-1.  

- Una cop aprovats els Estatuts, els treballadors i treballadores laborals fixos que no vulguin integrar-
se a l'ACPC tindran dret a sol·licitar plaça a la Generalitat d’acord amb el què estableix el VIè 
Conveni  Col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat. Aquestes sol·licituds s'adreçaran a 
Funció Pública que establirà les places a escollir.  

- S'estableix a petició de la part social fer altres reunions per parlar d'altres places que no s'ajusten a 
les funcions que realitzen actualment per tal d'arribar a un acord. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


