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1.- UN NOU ROBATORI DE LA PAGA EXTRA PER AL PROPER ANY 2014
 
Funció Pública no ha desmentit les declaracions que va fer el Conseller d’Economia i 
Coneixement Andreu Mas-Colell a l’emissora RAC
que han patit els empleats públics de la Generalitat de Catalunya aquest darrers dos an
s’haurà de repetir un altra cop en el 2014
Aquestes declaracions es contradiuen amb les manifestacions que va fer la 
Vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, en seu parlamentària, conforme no es retallaria 
la paga extra als empleats públics en l’any 2014.
 
Des de CCOO considerem aquesta nova retallada de la paga extra del 2014 d’una 
gravetat extrema, i que posarà en una situació econòmica crítica a molts empleats i 
empleades públiques que ja porten anys suportant aquest robatori. Per això fem una crida 
a ERC per què no sigui còmplice passiu d’aquesta nova expropiació de diners als 
empleats públics de la Generalitat de Catalunya i que s’afegeixi a la resta de partits 
polítics per evitar aquest nou espoli i no doni suport, com ha fet aquest any 2013, a la 
retallada de la paga extra.  
 
Els empleats públics de la Generalitat de Catalunya estem patint any rere any noves 
agressions i retallades del nostre sou i 
empleats públics han de demanar ajuts als serveis socials
no poden fer-se càrrec de les despeses de manutenció i col·legi dels seus fills. La situació 
és molt greu i els treballadors públics de la Generalitat ja no podem fer més esforços. 
 
 
2.- PLA D’OCUPACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTR
 
El primer que cal tenir present, per no confondre els nostres companys i companyes, és 
que no estem davant un Pla d’Ocupació com indica el seu nom, sinó que estem davant 
d’un Pla de Desocupació  per reduir el nombre d’empleats púb
1 del pressupost. 
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UN NOU ROBATORI DE LA PAGA EXTRA PER AL PROPER ANY 2014

Funció Pública no ha desmentit les declaracions que va fer el Conseller d’Economia i 
Colell a l’emissora RAC-1 on van manifestar que la retallada 

que han patit els empleats públics de la Generalitat de Catalunya aquest darrers dos an
s’haurà de repetir un altra cop en el 2014  amb una nova retallada de la paga extra. 
Aquestes declaracions es contradiuen amb les manifestacions que va fer la 
Vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, en seu parlamentària, conforme no es retallaria 

a extra als empleats públics en l’any 2014. 

Des de CCOO considerem aquesta nova retallada de la paga extra del 2014 d’una 
gravetat extrema, i que posarà en una situació econòmica crítica a molts empleats i 
empleades públiques que ja porten anys suportant aquest robatori. Per això fem una crida 

per què no sigui còmplice passiu d’aquesta nova expropiació de diners als 
empleats públics de la Generalitat de Catalunya i que s’afegeixi a la resta de partits 
polítics per evitar aquest nou espoli i no doni suport, com ha fet aquest any 2013, a la 

Els empleats públics de la Generalitat de Catalunya estem patint any rere any noves 
agressions i retallades del nostre sou i la situació actual és d’emergència social
empleats públics han de demanar ajuts als serveis socials dels seus ajuntaments, altres 

se càrrec de les despeses de manutenció i col·legi dels seus fills. La situació 
és molt greu i els treballadors públics de la Generalitat ja no podem fer més esforços. 

PLA D’OCUPACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTR ATIU I TÈCNIC 2012

El primer que cal tenir present, per no confondre els nostres companys i companyes, és 
que no estem davant un Pla d’Ocupació com indica el seu nom, sinó que estem davant 

per reduir el nombre d’empleats públics i la despesa del capítol 

ector de la generalit at
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UN NOU ROBATORI DE LA PAGA EXTRA PER AL PROPER ANY 2014 

Funció Pública no ha desmentit les declaracions que va fer el Conseller d’Economia i 
1 on van manifestar que la retallada 

que han patit els empleats públics de la Generalitat de Catalunya aquest darrers dos anys 
amb una nova retallada de la paga extra. 

Aquestes declaracions es contradiuen amb les manifestacions que va fer la 
Vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, en seu parlamentària, conforme no es retallaria 

Des de CCOO considerem aquesta nova retallada de la paga extra del 2014 d’una 
gravetat extrema, i que posarà en una situació econòmica crítica a molts empleats i 
empleades públiques que ja porten anys suportant aquest robatori. Per això fem una crida 

per què no sigui còmplice passiu d’aquesta nova expropiació de diners als 
empleats públics de la Generalitat de Catalunya i que s’afegeixi a la resta de partits 
polítics per evitar aquest nou espoli i no doni suport, com ha fet aquest any 2013, a la 

Els empleats públics de la Generalitat de Catalunya estem patint any rere any noves 
la situació actual és d’emergència social . Molts 

dels seus ajuntaments, altres 
se càrrec de les despeses de manutenció i col·legi dels seus fills. La situació 

és molt greu i els treballadors públics de la Generalitat ja no podem fer més esforços.  

ATIU I TÈCNIC 2012-2014.  

El primer que cal tenir present, per no confondre els nostres companys i companyes, és 
que no estem davant un Pla d’Ocupació com indica el seu nom, sinó que estem davant 

lics i la despesa del capítol 
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Funció Pública ens fa en primer lloc una enumeració de les mesures que ha pres fins ara: 
 

- Reducció de la plantilla de personal administratiu i tècnic amb 1.492 llocs de treball 
mitjançant jubilacions, cessament personal interí, etc. La plantilla ha passat de 
21.310 empleats públics al febrer 2011 a 19.818 al febrer de 2013.
 

- La reducció de jornada del 15% per al personal interí s’aplica a 6.534 empleats 
públics i es manté la seva duració fins al 31 de març de 2014.
 

- La suspensió de la jornada de dedicació especial (40 hores) a 174 llocs de treball 
de cap de servei i assimilats orgànicament .

 
Des de CCOO sol·licitem que es procedeixi de forma immediata a deixar sense efecte la 
reducció de jornada del 15% del personal interí, atès el volum, càrrega i endarreriment de 
feina que actualment pateixen moltes unitats administratives i així mateix 
denunciar l’actitud de Funció Pública
que establia que s’haurien de reduir 221 jornades de dedicació especial, ja que 
actualment únicament s’han procedit a la reducció de 174 i resten 37 llocs de treball 
encara pendents que s’apliqui aquesta mesura. 
 
És obvi que Funció Pública discrimina i actua de forma inflexible amb el personal interí, i 
els aplica la mesura de reducció de jornada i sou l’1 abril de 2012, però incompleix quan 
es tracta d’aplicar la mesura 
caps de serveis i assimilats.  
 
En segon lloc, Funció Pública ha fet una enumeració de les mesures que vol prendre 
properament pel que fa al personal administratiu i tècnic: 

- Redistribució d’efectius (intra i interdepartamental).
- Concursos de trasllats (generals i restringits).
- Canvis d’adscripció de lloc de treball.
- Mesures específiques de promoció interna.
- Col·laboració interdepartamental en àrees competencials concurrents o 

complementàries. 
- Mesures formatives per a l’adaptació funcional. 
- Mesures conjunturals: atribució temporals de funcions, creació de borses internes 

de redistribució per a necessitats puntuals. 
 
Pel que fa a aquestes darreres mesures des de CCOO hem plantejat:

- Que siguin objecte de negociació les mesures amb els representats sindicals. 
- Que tinguin el caràcter de voluntarietat per a les persones afectades. 
- Que s’apliquin el principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
- Que no suposi el cessament de personal interí. 
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Funció Pública ens fa en primer lloc una enumeració de les mesures que ha pres fins ara: 

Reducció de la plantilla de personal administratiu i tècnic amb 1.492 llocs de treball 
mitjançant jubilacions, cessament personal interí, etc. La plantilla ha passat de 
21.310 empleats públics al febrer 2011 a 19.818 al febrer de 2013.

ada del 15% per al personal interí s’aplica a 6.534 empleats 
manté la seva duració fins al 31 de març de 2014.

La suspensió de la jornada de dedicació especial (40 hores) a 174 llocs de treball 
de cap de servei i assimilats orgànicament . 

s de CCOO sol·licitem que es procedeixi de forma immediata a deixar sense efecte la 
reducció de jornada del 15% del personal interí, atès el volum, càrrega i endarreriment de 
feina que actualment pateixen moltes unitats administratives i així mateix 
denunciar l’actitud de Funció Pública  de permetre l’incompliment de l’Acord de Govern 
que establia que s’haurien de reduir 221 jornades de dedicació especial, ja que 
actualment únicament s’han procedit a la reducció de 174 i resten 37 llocs de treball 

ra pendents que s’apliqui aquesta mesura.  

És obvi que Funció Pública discrimina i actua de forma inflexible amb el personal interí, i 
els aplica la mesura de reducció de jornada i sou l’1 abril de 2012, però incompleix quan 
es tracta d’aplicar la mesura de reducció de jornada de 40 hores als llocs de treball de 

En segon lloc, Funció Pública ha fet una enumeració de les mesures que vol prendre 
properament pel que fa al personal administratiu i tècnic:  

us (intra i interdepartamental). 
Concursos de trasllats (generals i restringits). 
Canvis d’adscripció de lloc de treball. 
Mesures específiques de promoció interna. 
Col·laboració interdepartamental en àrees competencials concurrents o 

Mesures formatives per a l’adaptació funcional.  
Mesures conjunturals: atribució temporals de funcions, creació de borses internes 
de redistribució per a necessitats puntuals.  

Pel que fa a aquestes darreres mesures des de CCOO hem plantejat: 
Que siguin objecte de negociació les mesures amb els representats sindicals. 
Que tinguin el caràcter de voluntarietat per a les persones afectades. 
Que s’apliquin el principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
Que no suposi el cessament de personal interí.  
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Funció Pública ens fa en primer lloc una enumeració de les mesures que ha pres fins ara:  

Reducció de la plantilla de personal administratiu i tècnic amb 1.492 llocs de treball 
mitjançant jubilacions, cessament personal interí, etc. La plantilla ha passat de 
21.310 empleats públics al febrer 2011 a 19.818 al febrer de 2013. 

ada del 15% per al personal interí s’aplica a 6.534 empleats 
manté la seva duració fins al 31 de març de 2014.  

La suspensió de la jornada de dedicació especial (40 hores) a 174 llocs de treball 

s de CCOO sol·licitem que es procedeixi de forma immediata a deixar sense efecte la 
reducció de jornada del 15% del personal interí, atès el volum, càrrega i endarreriment de 
feina que actualment pateixen moltes unitats administratives i així mateix volem 

de permetre l’incompliment de l’Acord de Govern 
que establia que s’haurien de reduir 221 jornades de dedicació especial, ja que 
actualment únicament s’han procedit a la reducció de 174 i resten 37 llocs de treball 

És obvi que Funció Pública discrimina i actua de forma inflexible amb el personal interí, i 
els aplica la mesura de reducció de jornada i sou l’1 abril de 2012, però incompleix quan 

de reducció de jornada de 40 hores als llocs de treball de 

En segon lloc, Funció Pública ha fet una enumeració de les mesures que vol prendre 

Col·laboració interdepartamental en àrees competencials concurrents o 

Mesures conjunturals: atribució temporals de funcions, creació de borses internes 

 
Que siguin objecte de negociació les mesures amb els representats sindicals.  
Que tinguin el caràcter de voluntarietat per a les persones afectades.  
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3.- TRASLLAT DEL CONSELL CATALÀ DE L’ ESPORT A SANT CUG AT.
 
El Departament de Presidència informa del trasllat del Consell Català d’Esports
actualment té la seva seu a Esplugues de Llobregat
d’Alt Rendiment (CAR) a Sant Cugat. 
 
Aquesta mesura afectarà a 82 Funcionaris i 19 interins, a més del personal laboral (46 
laborals indefinits i 7 laborals temporals
  
Aquest trasllat es portaria a terme abans de 2 anys i supo
instal·lacions esportives i educatives (IES) que actualment hi ha a Esplugues de Llobregat.
 
Des de CCOO valorem negativament aquest trasllat ja que les instal·lacions que 
actualment ocupa el Consell Català d’Esports són propietat
i es tracta d’unes infraestructures referents en l’àmbit esportiu a nivell nacional. 
que no hi ha cap projecte darrere d’aquesta mesura i únicament es busca l’obtenció de 
diners mitjançant la venda d’una parcel·la urb
l’entrada de la ciutat de Barcelona. 
 
 
4.- ADSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA ME RCÈ ROSELL I 
DOMÈNECH 
 
El Departament d’Agricultura ens informa de la nova adscripció i integració de l’Escola de 
Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech de l’INCAVI, a la xarxa d’escoles i centres 
de capacitació agrària que té el Departament. Així com l’adequació retributiva i de 
condicions de treball d’aquesta nova adscripció
  
CCOO manifestem que no estem d
Departament d’Agricultura respon que fins ara no es realitzava la jornada de 37’5h i que el 
que s’ha fet ha estat ordenar l’horari, amb la qual cosa estaven d’acord els treballadors ja 
que s’havia parlat amb ells. 
 
 

LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA 
DELS SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA 

US FEM UN CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE TOTS 
ELS EMPLEATS PÚBLICS

VINE, PARTICIPA, LLUITA CONTRA LES RETALLADES.
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TRASLLAT DEL CONSELL CATALÀ DE L’ ESPORT A SANT CUG AT.

El Departament de Presidència informa del trasllat del Consell Català d’Esports
actualment té la seva seu a Esplugues de Llobregat, a les instal·lacions que té el Centre 

AR) a Sant Cugat.  

Aquesta mesura afectarà a 82 Funcionaris i 19 interins, a més del personal laboral (46 
laborals indefinits i 7 laborals temporals). En total, 154 treballadores i treballadors

Aquest trasllat es portaria a terme abans de 2 anys i suposaria el tancament de les 
instal·lacions esportives i educatives (IES) que actualment hi ha a Esplugues de Llobregat.

Des de CCOO valorem negativament aquest trasllat ja que les instal·lacions que 
actualment ocupa el Consell Català d’Esports són propietat de la Generalitat de Catalunya 
i es tracta d’unes infraestructures referents en l’àmbit esportiu a nivell nacional. 
que no hi ha cap projecte darrere d’aquesta mesura i únicament es busca l’obtenció de 
diners mitjançant la venda d’una parcel·la urbanística situada en un punt estratègic a 
l’entrada de la ciutat de Barcelona.  

ADSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA ME RCÈ ROSELL I 

El Departament d’Agricultura ens informa de la nova adscripció i integració de l’Escola de 
Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech de l’INCAVI, a la xarxa d’escoles i centres 
de capacitació agrària que té el Departament. Així com l’adequació retributiva i de 
condicions de treball d’aquesta nova adscripció. 

CCOO manifestem que no estem d’acord amb la jornada partida que se’ls imposa. El 
Departament d’Agricultura respon que fins ara no es realitzava la jornada de 37’5h i que el 
que s’ha fet ha estat ordenar l’horari, amb la qual cosa estaven d’acord els treballadors ja 

LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA 
DELS SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA 

 
US FEM UN CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE TOTS 

ELS EMPLEATS PÚBLICS  
 

VINE, PARTICIPA, LLUITA CONTRA LES RETALLADES.
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TRASLLAT DEL CONSELL CATALÀ DE L’ ESPORT A SANT CUG AT. 

El Departament de Presidència informa del trasllat del Consell Català d’Esports, que 
a les instal·lacions que té el Centre 

Aquesta mesura afectarà a 82 Funcionaris i 19 interins, a més del personal laboral (46 
treballadores i treballadors. 

saria el tancament de les 
instal·lacions esportives i educatives (IES) que actualment hi ha a Esplugues de Llobregat. 

Des de CCOO valorem negativament aquest trasllat ja que les instal·lacions que 
de la Generalitat de Catalunya 

i es tracta d’unes infraestructures referents en l’àmbit esportiu a nivell nacional. Creiem 
que no hi ha cap projecte darrere d’aquesta mesura i únicament es busca l’obtenció de 

anística situada en un punt estratègic a 

ADSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA ME RCÈ ROSELL I 

El Departament d’Agricultura ens informa de la nova adscripció i integració de l’Escola de 
Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech de l’INCAVI, a la xarxa d’escoles i centres 
de capacitació agrària que té el Departament. Així com l’adequació retributiva i de 

’acord amb la jornada partida que se’ls imposa. El 
Departament d’Agricultura respon que fins ara no es realitzava la jornada de 37’5h i que el 
que s’ha fet ha estat ordenar l’horari, amb la qual cosa estaven d’acord els treballadors ja 

LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA 
DELS SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA  

US FEM UN CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE TOTS  

VINE, PARTICIPA, LLUITA CONTRA LES RETALLADES.  


