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DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
FUTUR INCERT PELS INTERINS 

 
 
 
El 13 de novembre va tenir lloc una reunió de les seccions sindicals del Departament d’Empresa i 
Ocupació amb el Secretari General del Departament i el Director de Serveis, aquest es el resum 
dels temes tractats en la reunió:   

                 
 
INTERINS = TRANSMISSIÓ DE DECLARACIONS DE BONES INTENCIONS DEMO + 
INCERTESA 
 
El responsable del Departament d’Empresa i Ocupació informa que ni el Departament ni Funció 
Pública “no tenen intenció de fer cap escabetxina d’interins, però no tots es podran salvar”. 
 
El Govern de la Generalitat esta treballant en un nou Acord de Govern que permeti el nomenament 
de personal interí, en més supòsits dels que recull actualment l’acord vigent, que únicament ho 
permet en llocs que siguin essencials. Fins que aquest nou Acord no sigui aprovat no s’endegarà 
la publicació dels concursos de trasllats de cossos generals.  
 
Les úniques places que no sortiran a concurs de trasllats, per imperatiu legal, son les places a 
extingir que figurin com a tal a la RLT amb la corresponent clau identificativa. 
 
Pel que fa referència a l’afectació dels concursos de trasllats al SOC, el Departament informa que 
s’aplicarà i s’integraran en la dinàmica i en els mateixos procediments que la resta de 
Departaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sobre la recol·locació del personal interí que sigui cessat com a conseqüència del concurs de 
trasllats, els sindicats es comprometen a presentar uns criteris pensant en el servei públic. El 
Departament es compromet a negociar aquest document i lliurar-lo a la Funció Pública. 
 
L’objectiu es aconseguir que Funció Pública accepti uns criteris menys restrictius en el 
nomenament de personal interí i que permeti la recol·locació del personal interí que sigui cessat.  

  
 
SITUACIÓ DELS FUNCIONARIS QUE OCUPEN LLOCS DE COMANDAMENTS I SINGULARS 
EN FUNCIONS 
 
Hi ha el compromís de la Direcció del DEMO de lliurament periòdic als sindicats de les previsions 
de convocatòries de concursos específics de mèrits i capacitats, per tal que es pugi fer un control i 
seguiment de les convocatòries, així mateix, el Departament es compromet a la tramesa de relació 
de llocs de treball de comandaments i singular que actualment estan coberts de forma provisional.  
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COMPACTACIÓ DE JORNADA INTERINS 
 
Avui divendres, 15 de novembre, i el dilluns 18 de novembre s’obrirà a ATRI i per al personal interí 
la possibilitat de demanar la compactació de jornada. Si la unitat de destí de l’interí no planteja 
problema d’afectació al servei públic, s’aprovaran les compactacions. 

  
 
QÜESTIONARI IL·LEGAL DE LA D. G. DE TELECOMUNICACIONS i SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ. 
 
La direcció del DEMO es compromet a dur a terme les gestions oportunes per tal que sigui retirat 
el qüestionari lliurat per la DG de Telecomunicacions i Societat de la Informació als empleats 
públics adscrits a la seva unitat on es demanaven dades privades i confidencials  

 
  

CENTRES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
La decisió política final és la unificació i/o agrupació en un sol organisme de tots els centres, amb 
la reducció de competències o atribucions i traspàs del laboratori a l’Agencia catalana de Protecció 
de la Salut. El personal excedent fruit de la fusió dels centres serà recol·locat en els serveis de 
prevenció d’altres departaments i /o serveis d’obres (Arquitectes Superiors i Tècnics) . 

 
  

EXTERNALIZACIÓ DEL SERVEI DE MISSATGERIA I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTACIÓ A 
L’EMPRESA ARA VINC. 
 
Aquest servei s’ha fet sempre amb personal propi del Departament i des de fa un temps va ser 
externalitzat. 
 
CCOO vam presentar diversos escrits (us annexem el darrer presentat el dia 11 de novembre).  
 
La resposta del Departament és que està estudiant revisar el contracte amb l’empresa ARA VINC 
que venç al desembre del 2013 i veure de reconduir aquesta externalització, per tal que el servei 
es torni a fer amb personal intern del Departament en el 2014. 
 
 
 

Secció Sindical de CCOO al DEMO 
 

Quim Dodero 
Josep Manel Cuenca 
Miguel Angel Merino 

 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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Carta oberta al secretari general i al director de serveis del departament d’empresa i 
ocupació. 
 
 
Senyor, 
 
Pel que fa  a la resposta- amb gairebé 3 mesos de retard-  del Director de Serveis, a la a 
carta del Delegat de personal del D.EMO per CCOO Sr. Josep Manel Cuenca ,  que li 
va adreçar al mes de juliol d’enguany, en  la qual  li denunciava i sol·licitava informació 
addicional de   l’externalització a l’empresa ARA VINC -amb efectes des de primers 
d’agost ,la data del trasllat OGE Barcelona situada a Av. Diagonal  al centre de treball 
del carrer Sepúlveda-,del servei recollida i lliurament de documentació-
correspondència--missatgeria amb la furgoneta adquirida a l’efecte   que 
prestaven diàriament el personal  subaltern del Departament a Barcelona a l’OGE 
Barcelona al igual que a una  bona part de les dependències del D.EMO . 
 
 
Volem  fer-li palès el disgust i malestar de la Secció Sindical de CCOO, i el  nostre 
propi,  per la  manca d’informació i diàleg previ  amb la representació sindical pel que 
fa  la ineficient decisió d ‘externalització, tant per part de la Secretaria General com des 
de la Direcció de serveis. No cal dir ni dir-ho que això no només  vulnera el drets- el 
d’informació i diàleg prèvia dels canvis organitzatius - que atorga la legislació sindical 
vigent als Delegat , i per si això fos poca cosa, incorre en  una manca de respecte a la 
meva persona i al col·lectiu  de treballador que represento. 
 
Es lamentable, que per rebre una resposta amb algun tipus d’ informació  pel que 
a aquesta externalització i ARA VINC , un delegat de personal  CCOO  com el Sr. 
Cuenca , s’hagi hagut de dirigir a un Grup parlamentari per tal de que  adrecés al 
Conseller Sr. Felip Puig  un seguit  preguntes  sobre aquesta qüestió per esbrinar 
la veritat. 
 
 També volem  deixar constància del meu astorament per la reacció  provocada per les 
preguntes parlamentàries  presentades:  una explicació verbal  al Delegat de personal   
Sr. Josep Manel Cuenca per part de dos caps,  funcionàries de carrera  ,  adscrites 
aquesta secretaria general,  persones que  en cap  cas son responsables de la decisió 
política d’externalització endegada, i llurs explicacions: aquesta decisió  no comporta 
una despesa extra( es de calaix que hi ha un sobrecost)  i que el departament revisaria 
els diferents serveis que presta l’empresa ARA VINC i veure , cara l’esdevenidor quins 
serveis de missatgeria  realitzaran  amb mitjans propis. 
 
No se’ns acut més que titllar d’inacceptables la conductes seguida per vostè , Secretari 
General Departament i Cap  màxim de Personal des d’un punt de vista legal , i la del 
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Director Serveis, de no donar la cara,  parapetant-se rere  unes de funcionàries de 
carrera  pel que fa  a la comunicació i explicació d’ una  decisió política- no és altre 
cosa una externalització .Una actitud clara de defugir la  responsabilitat que tenen dos  
Alts càrrecs és , si més no , i amb el degut respecte, poc exemplar. 
 
Tampoc s’aguanten algunes de  les explicacions donades per les dues caps   : 
- “ Fins el trasllat de l’OGE al carrer Sepúlveda hi havia  tres rutes  de missatgeria que 
les  realitzava el personal del departament amb la furgoneta , i las altres dues 
l’empresa Ara Vinc”-. 
 
Les persones delegades per vostè per donar les explicacions de la decisió política 
d’externalització,  no tenien molt clar quina  documentació  es traslladava efectivament  
a/ i d’aquesta Oficina OGE Barcelona .  
 
 
Com no podia ser d’altra manera ,el Delegat Sr. Josep Manel Cuenca t “va al·lucinar 
una mica” amb les explicacions rebudes  i , com no podria ser d’altra manera, vaig 
haver de  demanar-los-hi una revisió en profunditat del sistema de distribució de la 
documentació  ( missatgeria ), de forma que s’ampliïn el  servei a tota l’estructura 
sencera  del D.EMO  tot emprant  mitjans propis.  
 
 
En definitiva , davant un situació de crisi  com la que vivim des de CCOO, li reclamem  
que no s’incrementin més la despeses de  distribució  de missatgeria-correspondència--
documentació administrativa  i s’apliquin, en aquest  cas, una “economia d’escala”:  
ampliant  el servei  de recollida i  distribució missatgeria-correu-documentació 
administrativa ( que prestaven  fins  el subalterns de la casa i la furgoneta  adquirida per 
aquest propòsit a tota l’estructura del Departament,  De passada  donaríem compliment 
a una principi constitucional d’eficiència en l’administració dels recursos públics. 
 
 
No hi ha que ser molt perspicaç, per entendre que l’escrit que va rebre el Delegat Sr. 
Josep Manel Cuenca  el mes d’octubre del director de serveis tenia per missió apaivagar  
la meves protestes e  a les  dues cap  que m’atengueren caps a les qual vaig demanar 
fessin arribar als alts càrrecs del departament el malestar pel comportament descortès 
amb la figura d’un  Delegat i d’un sindica com CCOO en no respondre personal de 
qüestions del àmbit de la seva responsabilitat. 
 
Les explicacions del director de serveis  in closes en l’escrit del mes d’octubre  sobre 
l’externalització del serveis a ARA VINC són superficial i traspuen un  desconeixement 
de la realitat del funcionament de  l’estructura i serveis del Departamen, força 
preocupant. 
 
Estorat amb torno a quedar  una de de les explicacions del Director de Serveis  
consistent en què “ l’empresa ARA VINC”  realitzarà des les tasques de distribució de 
la documentació de  l’ OGE  Barcelona, donat que aquesta empresa  ja esta realitzant 
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des de fa temps el trasllat de la documentació de Sepúlveda a la seu de la conselleria 
,essent ella qui cobreix les necessitats de missatgeria de l’esmentat centre de treball del 
Departament.” 
 
 
Com a temerària qual qualificar la segona part de l’explicació del director de serveis, 
que afirma  “que  d’aquesta manera no hi haurà una duplicitat de tasques  a dur a 
terme amb  la furgoneta del departament i aquesta ampliació de centres de treball i 
d’altres direccions als quals  traslladar documentació no comportarà cap increment de 
cost del contracte amb l’empresa Ara Vinc”.  
 
Dir que davant aquesta  nova circumstàncies ha reordenat   les tasques del personal 
subaltern implicat en el servei de la ruta de la furgoneta del departament i que  tot això  
el problema ha quedat resolt  , es si més una presa de pel majúscula. 
 
 
La veritat es si tot sabem que hi prou mitjans humans i materials per realitzar-lo. Quan  
l’ OGE era  ubicada  Av Diagonal, cada matí a primera hora  la furgoneta del 
departament  anava a buscar-li la documentació i la correspondència ; la traslladava 
immediatament a la conselleria; i una vegada feta la classificació  es procedia al trasllat 
a les adreces corresponents dins la ruta diària  que la furgoneta del D.EMO fa per  
recollir  la documentació de tots els centres del D.EMO a  Barcelona i distribuir-lo. 
 
 
 
La resposta del director de serveis del D.EMO ens obliga a una  primera pregunta : 
 

a) Quin es el canvi substancial que obliga a prescindir del servei de missatgeria del 
Departament des de que es trasllada a Sepúlveda) , perquè el personal que presta 
el servei i la furgoneta segueixen al departament? 

 
b) El canvi de ruta de la furgoneta  que comporta moure el punt de recollida i 
lliurament de Diagonal a Sepúlveda perquè  comporta externalització ? Pot algú 
justificació en termes d’estalvi de temps i estalvi la decisió?. 
 
c)No serà per manca de voluntat o deixadesa , les inèrcies típiques de 
l’Administració, que ha permès que a la seu del D.EMO Torre Muñoz  hi ha hagi 
una gestió directa del servei de correspondència/missatgeria i en canvi a centre de 
treball de carrer Sepúlveda ho fa de forma externalitzada , quan  ambdós centres són 
del Departament? 
 
d) I és legítim preguntar-se aleshores  Si s’amaga algun tipus d’interès poc clar en 
mantenir aquest bicefàlia de gestió en aquest assumpte? 
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e) Te l’equip de gestió del carrer Sepúlveda  camp lliure per fer i desfer al seu antuvi 
en una majoria de qüestions com la recollida i distribució de missatgeria i 
documentació.  
f) Estem amb un Departament Bicèfal?. 

  
Cal dir que el plantejament al D.EMO  és contrari a allò que ha fet el D. De Governació, 
el màxim responsable de la funció pública. 
 
El D. Governació quan des de CCOO hem plantejat la qüestió ARA VINC  no només  
ha respost aquell que te la responsabilitat política de prendre la decisió sobre la gestió 
dels serveis de recollida de missatgeria-correu-documentació administrativa , el 
Secretari General, si no que a més e aquest   ha  lliurat als delegats de CCOO 
informació  ràpida i adient  sobre la contractació de l’ empresa ARA VINC , si no que, a 
més , ha assolit el compromís de revisió del servei que presta  aquest servei a 
Governació. 
 
 
Per tot això ,  
LI DEMANO-NEM :  la revisió immediata  de les tasques encomanades a l’empresa 
ARA  VINC , tot  procedint amb urgència a la revisió  i avaluació dels processos  
distribució actual de  documentació/correspondència/missatgeria del DEMO, s’elabori 
una Pla de  recollida i distribució ,reconsiderant l’externalització del servei encomanda 
a ARA VINC  que optimitzi la utilització dels recursos (persones i  vehicles) generant 
un estalvi que sumat a altres eviti , entre d’altres coses, noves retallades socials. 
 
Atentament, 
 
José Manuel Cuenca Moreno 
Delegat LOLS de CCOO al DEMO 
 
Joaquim DODERO  
Delegat Junta de personal de serveis central de la Genealitat  
SECCIO SINDICAL DE CCOO AL DEMO  
 
Barcelona 11 de novembre del 2013  
 
 


