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DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DE SERVEIS 

 
El passat dia 24 d'abril es va dur a terme una reunió en el Departament del DEMO, en la qual va assistir el 
Director de Serveis, la sotsdirectora de recursos humans i la responsable de relacions sindicals i per l'altra 
part les seccions sindicals de CCOO, CATAC i UGT. 
 
La reunió va començar amb una intervenció del Director de Serveis en què va dir el següent: 
- Que volia establir reunions periòdiques de treball amb les seccions sindicals que hi ha al departament i 

aquestes serien de 5 o 6 reunions a l'any. 
- Que les properes reunions hauria un ordre del dia establert amb antelació. 
- Que no tenia cap inconvenient de parlar de qualsevol tema però va deixar clar que la naturalesa 

d'aquestes reunions era per parlar del temes del propi Departament i no tractar temes del SOC i de 
l'Agència Catalana de Consum, ja que aquestes tenien Juntes de Personal pròpies i també interlocució 
específica en el seu àmbit. 

 
Des de CCOO li vam recordar que anteriorment ja hi havia una interlocució i negociació en el Departament 
amb major regularitat i amb menor espai de temps de la que ell  proposava. També li van comentar que  les 
reunions serveixin per informar prèviament de les decisions que el Departament vulgui implantar i aquestes 
es discuteixin i es consensuïn abans de la seva aplicació i no succeeixi a posteriori com passa ara. 
 
També estem d’acord que no es parli en aquestes reunions d'organismes que tenen la seva pròpia 
interlocució, però si aquests organismes no donen resposta a les problemàtiques,  ho portarem a aquesta 
reunió perquè el Departament respongui i intervingui. 
 
Finalment, CCOO vam sol·licitar crear grups de treball per tractar temes específics de millores de condicions 
de treball per al personal com el de compactació de l'horari de personal interí, assignació provisional de 
personal i concursos. 
 
Un cop acabada la intervenció de la resta d'organitzacions sindicals que van ser semblants a les nostres, el 
Director de Serveis va començar a exposar els següents punts d'informació que volia donar-nos i saber la 
nostra opinió: 
 
 
1) Informació sobre assignació provisional de perso nal del DEMO a altres unitats del departament 
 
El Director informa primer sobre el personal assignat al PIRMI i ens comunica que els treballadors assignats 
a aquesta unitat estaran fins al juny del 2013, que es prorrogarà i que cap treballador estarà més de 12 
mesos en una assignació provisional. Pel que fa al personal assignat a l'Agència Catalana de Consum, és 
de 8 treballadors i que se'ls ha fet una assignació provisional de sis mesos. 
 
Des de CCOO i la resta de sindicats se li va exposar al Director de Serveis que el primer de tot que s'hauria 
de fer és haver informat  els sindicats amb anterioritat al trasllat del personal . 
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Pel que fa a les assignacions al PIRMI creiem que aquest tema no s'arregla amb una assignació provisional, 
ja que és un problema estructural i  s’ha de solucionar creant places de treball de la RLT per cobrir aquesta 
deficiència de places de treball.  
 
Pel que fa a l'assignació provisional de l'Agència Catalana de Consum hem detectat coses tan 
estrambòtiques com que en alguna unitat s'havia fet un sorteig per saber qui anava a aquestes places 
provisionals.  
 
També l’expliquem com treballadors dels Centres de Condicions de Treball havien estat assignats a altres 
places de manera provisional i amb promeses de tornar i que a dia d'avui estan en una plaça definitiva fora 
de la seva unitat d'origen. 
 
Des de CCOO li vam recordar i exigir al Director de Serveis que el Departament ha de vetllar per què totes 
les unitats compleixin els procediments que estan establerts per Funció Pública a l'hora de l'assignació 
provisional de personal i en què cap cas diu que sigui a través d'un sorteig i també reclamem la creació d'un 
grup de treball en el Departament- amb presència sindical- per establir un criteri únic, transparent i coherent 
per dur a terme aquestes provisions provisionals-. 
 
 
2) Compactació horària del personal interí amb redu cció del 15% de sou i jornada.  
 
El Director de Serveis ens informa que el Departament vol establir un sistema de compactació d'horari per al 
personal interí i la seva proposta és que aquesta compactació neixi de les pròpies unitats i no a través d'un 
sistema de petició del treballador. També va reconèixer que està disposat a revisar el procediment, si veu 
que hi ha problemes a l'hora de concedir aquesta compactació per part de les unitats. 
 
Des de CCOO demanem en primer lloc que es posi en marxa ja el procés de compactació horària del 
personal interí i recordem que aquesta mesura esta prevista en l’Acord de Govern de 27 de març en el qual 
s’aprova el Pla d’ocupació per a la racionalització  de l’organització i l’optimització del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir un menor impacte econòmic per 
a aquest personal que pateix  la reducció del 15% de la jornada i de salari. Des de CCOO volem fem 
esment  que l'anterior equip de direcció de personal del DEMO, no havia volgut implantar aquesta mesura 
en el Departament. 
 
Des de CCOO li recordem a la Direcció de Serveis que aquesta compactació de jornada i horari per al 
personal interí ja s’aplica a altres Departaments de la Generalitat de Catalunya. També sol·licitem que 
aquest dret ha de tenir el seu origen en la petició del treballador i que són les unitats les que han de 
canalitzar aquestes sol·licituds, i fer un informe positiu o negatiu d'aquesta sol·licitud per escrit, i enviar-la a 
la Direcció de Serveis per a la seva aprovació o denegació per evitar així els amiguismes i el despotisme 
d’alguns caps d'unitat. 
 
Finalment, es va sol·licitar per part de CCOO crear un grup de treball per elaborar un criteri objectiu i 
transparent en aquest tema i el Director de Serveis va informar que es farà una resolució individualitzada 
per cada interí al qual s’autoritzi aquesta compactació horària.  
 
 
3) Convocatòria dels llocs de treball de comandamen t i singulars  que estan en comissió de serveis 
o encàrrec de funcions.  
 
El Director de Serveis ens informa que el Departament vol que durant aquest any surtin les convocatòries 
dels llocs de treball que estan en comissió de serveis o en encàrrec de funcions en total vol treure 150 
places. Les primeres convocatòries seran de C-18. SOC I ACC no s’inclouen en aquest 150 llocs. 
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Des de CCOO li recordem al Director de Serveis que la majoria d'aquestes places han superat el temps 
legalment establert per Funció Pública i en molts casos a causa de la nefasta gestió de l'anterior equip de 
direcció dels recursos humans del DEMO. 
També demanem que comencessin les convocatòries per  les places de menor nivell, per tal que no 
quedessin paralitzades per les de major rang, com passa sempre. El Director de Servies es va comprometre 
alternar les convocatòries. 
 
 
4) Petició del Departament de Presidència  sobre la  incorporació de forma orgànica de l'OGE de 
Girona a l’OAC de Santa Caterina.  
 
El Director de Serveis ens informa que el Departament de Presidència ha fet una petició al DEMO per tal 
que s’incorpori el personal de l’OGE de Girona a l’OAC de Santa Caterina amb l’ampliació d’horari  d’atenció 
al públic als dissabtes al matí. 
 
Des del DEMO  es va comunicar al Departament de Presidència que aquest personal està en nivell-3  i que 
dependrà de forma orgànica i funcional del DEMO i  que en tot cas s’estudiarà la proposta d'ampliar l'horari 
d’atenció al públic d'aquest punt d'informació. 
 
Des de CCOO expressem primer la nostra satisfacció de que l'OGE continuï depenent del DEMO i no de la 
Delegació del Govern a Girona,  però expressem la nostra preocupació pel que fa al tema de l'horari ja que 
creiem que no té sentit, des del punt de vista pràctic i de servei de qualitat, tenir obert els dissabtes al matí, 
ja que per a l'empresari i el ciutadà és millor el procediment actual que consisteix en donar cita concertada i 
personalitzada, per ajudar-los a resoldre els seus problemes i que la proposta del Departament de 
Presidència  és la típica del botiguer desfasat i també demanen que es quantifiqués la demanda de servei 
que ofereix l'OGE i la que  hagi estat sol·licitada en el punt d'informació d’OAC els dissabtes. 
 
El Director de Serveis es va comprometre a estudiar aquesta problemàtica i  en concret les peticions 
realitzades  per atendre informacions els dissabtes sobre matèries de l’OGE. 
 
 
5).-Torn obert de preguntes per part de les organit zacions sindicals: 
 
CCOO demanem que s'actuï de manera urgent en la reparació de l'aire condicionat de Torre Muñoz  i que 
es  considera que és un desastre el sistema i  el seu manteniment. El Director de Serveis respon que  
l'actual avaria serà solucionada en un termini de quinze dies. 
 
CCOO demanem que es reuneixi, de manera extraordinària, la comissió permanent del comitè de seguretat 
i salut laboral per informar del trasllat del personal de l'OGE de Barcelona a les oficines del Carrer 
Sepúlveda i les obres de condicionament que cal portar a terme. També hem sol·licitat, que l'actual personal 
que esta situat en aquest espai no empitjori les seves condicions de treball i d'espai. 
  
CCOO també volem informació sobre el tancament de l'arxiu de Rabassa  i informació sobre on aniran 
aquests arxius i el futur del personal que esta assignat a aquest centre de treball. 
 
CCOO sol·licitem que en la propera reunió ens facilitin informació sobre el futur  dels Centres de Condicions 
de Treball ja que hi ha diversos projectes i que l'últim va ser realitzat per una assessoria externa al 
Departament. 
 
CCOO també sol·licitem quin es el futur dels CIFOs. El Director de Serveis va informar que el seu futur 
l’establirà el propi SOC. 
 
 

CCOO US SEGUIREM INFORMANT 


