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REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE SERVEIS 

 
Resum de la reunió de 27 de juny de 2013 a la qual van assistir per part del DEMO el 
SG de Serveis i el Responsable de Relacions sindicals. 
UGT i CATAC. Les intervencions dels representants dels diversos sindicats van ser força coincidents; per 
això, es fa referència a la representació sindical (RS) en termes genèrics, amb l’excepció d’alguna 
intervenció de delegats dels CCOO 
 
1. Assignacions temporals (ATF)

Les ATF del PIRMI (personal del Departament de Benestar 
temporalment al DEMO) vencien el 30/6/13. De les 10 ATF que hi ha, 2 es mantindran fins 
2013 (segons la resolució de l’ATF). La 
demanat la seva preferència i 5 han manifestat que volen continuar al PIRMI, 
i l’altre vol tornar al seu anterior centre de treball
  
En relació al PIRMI, el DS diu que les necessitats de personal són estructurals i que fara
oportunes perquè continuïn les persones que volen: en primer, una pròrroga de 6 mesos; després, una 
assignació definitiva. La RS indica que no s’ha 
que cal comprovar si efectivament hi ha voluntat en 
respecti la voluntat de les persones que 
necessitats al PIRMI són estructurals i que s’estan fent gestions per 
places que seran definitives no són 
convocar-les com a definitives, perquè n
 
A continuació el DS informa de les altres

- Hi ha 8 ATF de suport a l’Agència Catalana de Consum (ACC) per a la gestió de reclamacions i 
arbitratges en relació a les participacions preferents. En l’oferta inicial no va haver voluntaris i es va 
haver de fer una ATF de personal de diverses direcc
que finalitza el mes de juliol. La tendència és que calgu
possiblement de 6 mesos. 

- A les Oficines de Turisme 3 persones es van acollir voluntàriament a una ATF per reforçar 
Oficines de Turisme durant 3 mesos. No hi ha pròrroga.

- S’ha fet 1 ATF d’una persona del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball (CSCST) a 
la Direcció Territorial de Barcelona del DEMO

- 1 ATF  a l’OGE  i 1 a l’AGC, que manifest
- Per a la campanya de preinscripció universitària s’han assignat 2 persone
- Per a la campanya forestal, 1 persona voluntària.
- S’ha arribat a un acord entre la Direcció Territorial de Barcelona del DEMO i la Inspecció

6 mesos assignarà inspectors a la DTBCNDEMO per treure el “tap” de les conciliacions.
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REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE SERVEIS 
DEL DEMO  

Resum de la reunió de 27 de juny de 2013 a la qual van assistir per part del DEMO el 
SG de Serveis i el Responsable de Relacions sindicals. Els sindicats presents a la reunió van ser 

es intervencions dels representants dels diversos sindicats van ser força coincidents; per 
això, es fa referència a la representació sindical (RS) en termes genèrics, amb l’excepció d’alguna 

 que es volen destacar. 

temporals (ATF)  

Les ATF del PIRMI (personal del Departament de Benestar desplaçat a l’edifici de 
temporalment al DEMO) vencien el 30/6/13. De les 10 ATF que hi ha, 2 es mantindran fins 

de l’ATF). La situació de les altres 8 és: 1 es jubila i 
han manifestat que volen continuar al PIRMI, 1 ha demanat una 

seu anterior centre de treball. 

En relació al PIRMI, el DS diu que les necessitats de personal són estructurals i que fara
les persones que volen: en primer, una pròrroga de 6 mesos; després, una 

La RS indica que no s’ha donat una informació adequada als treballador
vament hi ha voluntat en les persones que continuen en ATF i, sobretot, que es

la voluntat de les persones que no volen continuar. El DS insisteix en què està clar que les 
necessitats al PIRMI són estructurals i que s’estan fent gestions per assignar les places necessàries. Les 5 

definitives no són suficients. Si calen més s’hauran de desplaçar vacants d’altres unitats i 
les com a definitives, perquè no tindria sentit fer una nova ATF. 

el DS informa de les altres ATF: 
Hi ha 8 ATF de suport a l’Agència Catalana de Consum (ACC) per a la gestió de reclamacions i 
arbitratges en relació a les participacions preferents. En l’oferta inicial no va haver voluntaris i es va 
haver de fer una ATF de personal de diverses direccions generals, amb una durada de 3 mesos, 
que finalitza el mes de juliol. La tendència és que calgui fer una nova camp

A les Oficines de Turisme 3 persones es van acollir voluntàriament a una ATF per reforçar 
de Turisme durant 3 mesos. No hi ha pròrroga. 

S’ha fet 1 ATF d’una persona del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball (CSCST) a 
la Direcció Territorial de Barcelona del DEMO, que es manté. 
1 ATF  a l’OGE  i 1 a l’AGC, que manifesten la seva preferència de continuar.
Per a la campanya de preinscripció universitària s’han assignat 2 persones voluntàries.

nya forestal, 1 persona voluntària. 
S’ha arribat a un acord entre la Direcció Territorial de Barcelona del DEMO i la Inspecció

narà inspectors a la DTBCNDEMO per treure el “tap” de les conciliacions.
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REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE SERVEIS 

Resum de la reunió de 27 de juny de 2013 a la qual van assistir per part del DEMO el Director de Serveis, el 
sindicats presents a la reunió van ser CCOO, 

es intervencions dels representants dels diversos sindicats van ser força coincidents; per 
això, es fa referència a la representació sindical (RS) en termes genèrics, amb l’excepció d’alguna 

desplaçat a l’edifici de Llull, assignat 
temporalment al DEMO) vencien el 30/6/13. De les 10 ATF que hi ha, 2 es mantindran fins al novembre de 

 als altres 7 se’ls hi ha 
1 ha demanat una excedència 

En relació al PIRMI, el DS diu que les necessitats de personal són estructurals i que faran les gestions 
les persones que volen: en primer, una pròrroga de 6 mesos; després, una 

treballadors desplaçats i 
en ATF i, sobretot, que es 

El DS insisteix en què està clar que les 
es places necessàries. Les 5 

de desplaçar vacants d’altres unitats i 

Hi ha 8 ATF de suport a l’Agència Catalana de Consum (ACC) per a la gestió de reclamacions i 
arbitratges en relació a les participacions preferents. En l’oferta inicial no va haver voluntaris i es va 

ions generals, amb una durada de 3 mesos, 
er una nova campanya específica, 

A les Oficines de Turisme 3 persones es van acollir voluntàriament a una ATF per reforçar les 

S’ha fet 1 ATF d’una persona del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball (CSCST) a 

de continuar. 
voluntàries. 

S’ha arribat a un acord entre la Direcció Territorial de Barcelona del DEMO i la Inspecció, que durant 
narà inspectors a la DTBCNDEMO per treure el “tap” de les conciliacions. 
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2. Torn obert de paraules  
 
La RS pregunta què ha fet la DS del DEMO en relació a la compactació de l’horari del personal interí, ja que 
el DS es va comprometre en la darrera reunió 
compactar l’horari. El DS respon que tenint en compte que a Funció Pública (FP) havia iniciat unes 
converses a la Mesa General per a la flexibilització horària, s’ha volgut aturar
entrar en contradicció amb la (possible) proposta de la FP. El DS diu que si en 15 dies no s’ha avançat en la 
negociació general amb FP, s’iniciarà el procés per a fer
CCOO proposem que, si no hi ha acord general
compactació horària per al personal interí del DEMO. El DS manifesta el seu acord amb aquesta proposta.
 
CCOO preguntem sobre la modificació de la 
l’anterior secretari general. El DS con
moments (per les limitacions pressupostàries) és molt difícil fer una RLT en bloc. Altra qües
modificacions puntuals per a necessitats concretes.
constituït el departament no s’hagi 
l’anterior etapa, del secretari Sr. Colet
privades  sobre reestructuracions d’unitats i organismes 
 
La RS demana informació sobre la continuïtat de les orientadores i dels orientadors
al Secretari General la preocupació per la seva 
reestructuració del SOC abans del 31 de juliol (segons el Servei de Recursos Humans abans del 20 de juliol 
per incloure’ls a la nòmina). El DS contes
reestructuració del SOC abans del 31 de juliol.
 
CCOO comentem que la setmana vinent es fa
Empresarial) de Barcelona, i que la gent, globalment, està con
de les persones a les plantes: la majoria de tècnics 
preguntem qui ha fet la proposta de distribució
que la distribució de les persones ha estat supervisada pel Servei de Prevenció.
 
La RS planteja la situació dels CIFO, per la manca de programació d’accions formatives
cas que no s’aprovi el pressupost de 2013.
és difícil fer previsions. El DEMO està treballant amb 2 supòsits: que es prorrogui el del 2012 o que s’aprovi 
el del 2013. Li consta que s’està treballant 
i que, en tot cas, la programació dels CIFO no està condicionada a l’aprovació del pressupost.
 
En relació a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Girona, el DS manifesta que en breu s’aprovarà l’Acord de 
Govern, amb l’excepció de l’OGE que continuarà depenent d
amb el mateix horari (inclosa l’OGE).
Jordi Pujol deia que a l’Administració s’havia de fer l’horari de les botig
l’impacte (econòmic i en quant al públic atès) d’obrir els dissabtes, per comprovar si la implantació de l’horari 
els dissabtes és eficient. El DS argumenta que
l’horari de dissabte a l’OGE sigui voluntari, amb adaptaci
vulguin fer. També diu que s’ha aconseguit una plaça afegida per cobrir els desajustos que es puguin 
produir. Des de CCOO demanem que la voluntari
plaça nova que sigui coberta per personal del DEMO i que quedi constància per es
 
 

CCOO US CONTINUAREM 
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ha fet la DS del DEMO en relació a la compactació de l’horari del personal interí, ja que 
la darrera reunió a desenvolupar un sistema que permetés al personal interí 

El DS respon que tenint en compte que a Funció Pública (FP) havia iniciat unes 
eneral per a la flexibilització horària, s’ha volgut aturar la proposta del DEMO per no 

entrar en contradicció amb la (possible) proposta de la FP. El DS diu que si en 15 dies no s’ha avançat en la 
negociació general amb FP, s’iniciarà el procés per a fer-ho al DEMO i proposa la implantació al setembre.

que, si no hi ha acord general, es creï un grup de treball per acordar un sistema de 
compactació horària per al personal interí del DEMO. El DS manifesta el seu acord amb aquesta proposta.

em sobre la modificació de la RLT d’alguns organismes del departament
l’anterior secretari general. El DS contesta que no té cap informació al respecte i que, en tot cas, en aquests 
moments (per les limitacions pressupostàries) és molt difícil fer una RLT en bloc. Altra qües

s per a necessitats concretes. Des de CCOO lamentem que després de tres anys de 
 avançat en aquest tema i a més expressem el nostre disgust perqu

del secretari Sr. Colet, es van gastar diners públics per dur a terme estudis
d’unitats i organismes del departament per després res de res.

sobre la continuïtat de les orientadores i dels orientadors
eneral la preocupació per la seva situació en cas que no es presenti el decret de 

reestructuració del SOC abans del 31 de juliol (segons el Servei de Recursos Humans abans del 20 de juliol 
El DS contesta que “veu inimaginable” que no es presenti el decret de 

abans del 31 de juliol. 

mana vinent es farà el trasllat del personal de l’OGE (Oficina de Gestió 
que la gent, globalment, està contenta pel trasllat. El problema és la distribució 

de les persones a les plantes: la majoria de tècnics pateixen una il·luminació natural incorrecta. 
qui ha fet la proposta de distribució. El DS contesta que el plantejament ve de la mateixa OGE 

persones ha estat supervisada pel Servei de Prevenció. 

dels CIFO, per la manca de programació d’accions formatives
de 2013. El DS contesta que el tema del pressupost està molt malament i

és difícil fer previsions. El DEMO està treballant amb 2 supòsits: que es prorrogui el del 2012 o que s’aprovi 
eballant sobre la programació dels CIFO (que és el mateix que no dir res

que, en tot cas, la programació dels CIFO no està condicionada a l’aprovació del pressupost.

En relació a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Girona, el DS manifesta que en breu s’aprovarà l’Acord de 
Govern, amb l’excepció de l’OGE que continuarà depenent del DEMO. No obstant això, tota l’atenció es farà 
amb el mateix horari (inclosa l’OGE). CCOO denunciem que aquest horari ens torna 20 anys enrere, quan 
Jordi Pujol deia que a l’Administració s’havia de fer l’horari de les botigues i demanem 

c i en quant al públic atès) d’obrir els dissabtes, per comprovar si la implantació de l’horari 
argumenta que per pal·liar l’efecte negatiu sobre la 

l’horari de dissabte a l’OGE sigui voluntari, amb adaptacions horàries per a aquelles persones que no ho 
També diu que s’ha aconseguit una plaça afegida per cobrir els desajustos que es puguin 

que la voluntarietat horària s’apliqui al personal de l
i coberta per personal del DEMO i que quedi constància per escrit de tot aquest procés
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ha fet la DS del DEMO en relació a la compactació de l’horari del personal interí, ja que 
desenvolupar un sistema que permetés al personal interí 

El DS respon que tenint en compte que a Funció Pública (FP) havia iniciat unes 
la proposta del DEMO per no 

entrar en contradicció amb la (possible) proposta de la FP. El DS diu que si en 15 dies no s’ha avançat en la 
ho al DEMO i proposa la implantació al setembre. 

un grup de treball per acordar un sistema de 
compactació horària per al personal interí del DEMO. El DS manifesta el seu acord amb aquesta proposta. 

mes del departament, informada per 
al respecte i que, en tot cas, en aquests 

moments (per les limitacions pressupostàries) és molt difícil fer una RLT en bloc. Altra qüestió és fer 
que després de tres anys de 

el nostre disgust perquè a 
a terme estudis d’empreses 

del departament per després res de res. 

sobre la continuïtat de les orientadores i dels orientadors, i es demana traslladar 
en cas que no es presenti el decret de 

reestructuració del SOC abans del 31 de juliol (segons el Servei de Recursos Humans abans del 20 de juliol 
ta que “veu inimaginable” que no es presenti el decret de 

l’OGE (Oficina de Gestió 
tenta pel trasllat. El problema és la distribució 

una il·luminació natural incorrecta. CCOO 
El DS contesta que el plantejament ve de la mateixa OGE i 

dels CIFO, per la manca de programació d’accions formatives i què passarà en 
del pressupost està molt malament i 

és difícil fer previsions. El DEMO està treballant amb 2 supòsits: que es prorrogui el del 2012 o que s’aprovi 
que és el mateix que no dir res) 

que, en tot cas, la programació dels CIFO no està condicionada a l’aprovació del pressupost. 

En relació a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Girona, el DS manifesta que en breu s’aprovarà l’Acord de 
el DEMO. No obstant això, tota l’atenció es farà 

aquest horari ens torna 20 anys enrere, quan 
ues i demanem saber quin és 

c i en quant al públic atès) d’obrir els dissabtes, per comprovar si la implantació de l’horari 
la plantilla s’intentarà que 

per a aquelles persones que no ho 
També diu que s’ha aconseguit una plaça afegida per cobrir els desajustos que es puguin 

al personal de l’OGE i que es creï una 
crit de tot aquest procés. 
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