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PLA D’OCUPACIÓ 
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

 
Ahir va tenir lloc la quarta reunió de la comissió de seguiment del Pla d’Ocupació. 
En aquesta reunió  els responsables de Funció Pública  ens han informat sobre 
com es va realitzar la diagnosi i la metodologia utilitzada per a la seva elaboració. 
Aquesta diagnosi donarà lloc -en els proper mesos- a l’adopció de mesures de 
reordenació per a determinats col·lectius de personal administratiu, tècnic i 
laboral. 
 
Aquesta diagnosi afecta un col·lectiu de 20.374 empleats públics (funcionaris, 
interins i personal laboral) amb exclusió dels col·lectius següents: personal 
Penitenciari, Bombers, Agents Rurals, personal de l’Agencia Tributària de 
Catalunya, personal del Servei Català de la Salut,  personal de Justícia que presta 
serveis en Centres Penitenciaris malgrat que no pertanyin a cossos pròpiament 
penitenciaris (educadors, psicòlegs, etc), i el personal del departament 
Ensenyament que presta serveis en centres educatius (PAS). 
 
CCOO hem deixat molt clar que no entenem com en aquesta diagnosi no es 
planteja la necessitat de fer una ampliació de llocs de treball (tant de 
funcionaris com de laborals) atesa la manca de personal en molts serveis finalistes 
que està produint greus perjudicis en el servei públic i excessives càrregues de 
treball. 
 
CCOO hem plantejat la nostra posició inicial sobre les mesures que es pugin 
adoptar com a conseqüència de la diagnosi sobre tres premisses bàsiques:  

1. La defensa d’uns serveis públics de qualitat, executats directament pels 
empleats públics, i que les mesures que es pugin adoptar no afectin les 
polítiques d’atenció als ciutadans i les polítiques públiques de l’estat de 
benestar.  

2. Voluntarietat en els processos de mobilitat i de reassignació d’efectius que 
es pugin posar en marxa  com a conseqüència d’aquest Pla d’Ocupació.  

3. Participació dels representants dels treballadors en les mesures de 
reorganització que es pugin portar a terme.  
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CCOO també hem reiterat -conjuntament amb la resta de sindicats- la petició què 
es deixi sense efecte de forma immediata la mesura de reducció del 15% de 
jornada i sou al personal interí pels motius següents:  
 
1.- La diagnosi elaborada per Funció Pública no conclou que sigui necessari 

mantenir aquesta mesura tan dràstica i que té una afectació directa en el servei 
públic. 

 
2.- En el període comprès entre febrer de 2012 i febrer de 2013 s’ha produït una 

reducció de 556 llocs de treball en l’àmbit del personal afectat pel Pla.  
Aquestes reduccions s’han produït per jubilacions, excedència i cessament de 
personal interí, la qual cosa ha donat lloc a un augment de les càrregues de 
feina que han d’assumir la resta de companys i companyes.  

  
 Aquesta reducció de llocs de treball es seguirà produint en els propers mesos 

ateses les baixes per jubilació, la no existència d’oferta pública i la limitació 
existent en el nomenament de personal interí.  

 
3.- El greu perjudici que suposa per als empleats públics afectats, ja que pateixen 

una doble retallada, per una part la reducció del 15% de sou i salari i per una 
altra la reducció proporcional de la paga extra.  

 
4.- Segons la jurisprudència de la Unió Europea, baixar el sou al personal interí  és 

il·legal i així ho ha manifestat i aquest és el posicionament del Secretari  d’Estat 
d’Administracions Públiques, Antonio Bateta, el qual ho va transmetre a les 
Comunitats Autònomes mitjançant una carta. La situació actual pot donar lloc a 
que les sancions que pugui adoptar la Unió Europea siguin més grans que 
l’estalvi que es pretengui aconseguir.  

 
Funció Pública s’ha compromès a fer-nos lliurament en els propers dies del 
calendari de mesures per donar resposta a la diagnosi i  iniciar les negociacions 
amb els representats sindicals.  
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