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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’OCUPACIÓ 
UNA VERGONYA!!!! 

 
El passat dia 10 de març va tenir lloc la reunió de la Comissió de 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 2012-2014, formada de forma paritària entre representats de 
l’Administració encapçalats per la Sra. Susanna Bouis, Directora General de la Funció Pública, i 
els tres sindicats CCOO, UGT, CATAC. 
 
Els temes tractats van ser el següents: 
 
1. Reducció de la jornada i retribucions un 15%, al personal interí de l’àmbit del personal 

administratiu i tècnic.  
  

La Directora General de Funció Pública ens comunica que el Govern ha pres l’acord d’ampliar 
durant tot l’any 2014 aquesta mesura. Com tots ja sabeu, aquesta mesura es va implantar 
mitjançant un acord de Govern de 29 de març de 2012, i el Govern va informar que seria una 
mesura temporal quina vigència seria des de l’1 abril del 2012 fins al 31 de març de 2014.  

 
Ara el Govern (amb el suport d’ERC, no ho oblidem) ha decidit ampliar la vigència de la 
mesura 9 mesos més. UNA VERGONYA !!!!!.  

 
Des de CCOO i la resta d’organitzacions sindicals, vam increpar molt durament a la Directora 
General per aquesta ampliació d’una mesura temporal, que té una afectació brutal a més de 
6.500 treballadors i treballadores.  

 
Des de CCOO van reiterar a la Directora General, que considerem aquesta mesura INJUSTA i 
IL·LEGAL. Una mesura INJUSTA, per què suposa per aquests treballadors una doble 
retallada salarial, la que patim tots els treballadors amb la reducció de la paga extra i la que 
suposa la reducció d’un 15 % de sou i jornada. Una mesura IL·LEGAL, ja que suposa una 
infracció a la normativa comunitària, que no permet una discriminació dels treballadors basada 
en el tipus de relació laboral que tenen amb l’Administració.  

 
Des de CCOO hem interposat un recurs de cassació davant la Sala Tercera del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Suprem a Madrid, ja que considerem que tenim la raó moral i 
jurídica. Però no únicament CCOO pensem que aquesta mesura es il·legal, ja tenim 
sentències del contenciós administratiu que ens donen la raó. També el Secretari d’Estat 
d’Administracions Públiques, Sr. Antonio Bateta, va enviar una carta a les Comunitats 
Autònomes on exposava que baixar el sou als interins més que al personal fix es il·legal, 
segons la Unió Europea (ARXIU 1). 
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A més, Catalunya és la única comunitat autònoma que aplica aquesta mesura tan agressiva 
envers el seu personal interí; mesura que s’aplica amb els suport dels grups 
parlamentaris de CIU i ERC.  

 
La presentació d’aquest recurs de cassació (ARXIU 2) té un cost molt alt (més 6.000€), ja que 
cal pagar taxes, procurador, etc. Aquest cost ha estat sufragat pels nostres afiliats i afiliades.  

 
Des de CCOO també vam exigir a la Directora General de Funció Pública que doni la cara i 
comuniqui per correu electrònic o mitjançant ATRI que la mesura de reducció del 15% del sou i 
salari per al personal interí s’ha ampliat tot l’any 2014. 

 
 
2. Mesures de reordenació del personal.  
 

Una altra de les mesures que preveu aquest pla d’ocupació és la possibilitat de trasllats i 
canvis de feina forçosos de llocs de treball dels empleats públics.  

 
En un principi, la Sra. Joana Ortega tenia previst implantar un pla de trasllat i canvis de feina 
de forma forçosa que podia afectar més de 45.000 empleats i empleades públiques. Gràcies a 
les diverses mobilitzacions, el ressò mediàtic que va tenir la noticia, i la pressió sindical s’ha 
aconseguit reconduir el tema.  
 
Funció Pública ha reduït la mesura a la creació de 133 nous llocs de treball (ARXIU 3), 
principalment en dos departaments: Benestar Social i Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. La provisió d’aquest llocs es farà de forma VOLUNTÀRIA, 
mitjançant la publicació del lloc de treball al portal ATRI. Aquests llocs es cobriran 
prioritàriament per personal funcionari mitjançant una provisió provisional i si no és possible es 
cobrirà per personal interí. El personal funcionari que participi voluntàriament serà adscrit a 
aquestes places mitjançant una comissió de servei i mantindrà la seva plaça definitiva. Si no té 
una plaça definitiva se li farà una adscripció provisional. Al personal interí se li farà un 
nomenament de personal interí.  

 
No es podran presentar els funcionaris, ni els interins, que ocupin un lloc essencial dels 
establerts a l’Acord de Govern de 23 de desembre de 2013. Amb excepció del personal 
funcionari que opti una plaça en una localitat diferent de la que ocupen actualment. Tampoc es 
podran presentar els funcionaris de carrera, ni el personal interí, que estiguin adscrits a les 
unitats directives on hi ha les vacants, amb excepció dels funcionaris de cossos inferiors als de 
les places que es volen cobrir, amb independència de la situació administrativa dels 
funcionaris (servei actiu, excedència, etc). 

 
La valoració dels mèrits i capacitats per optar a aquestes places serà la mateixa aplicada a la 
valoració dels concursos de mèrits i capacitats.  

 
Per qualsevol dubte, proposta o suggeriment ens pots enviar un correu electrònic a l’adreça 
gene@ccoo.cat 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !! 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2014/DOCUMENTS/Recurs%20cassacio%20interins.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2014/DOCUMENTS/133.pdf
mailto:gene@ccoo.cat

