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REUNIÓ DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 
 
El passat dia 28 de novembre la secció sindical de CCOO vam mantenir una reunió amb els 
responsables del Departament per tractar diferents temes, atès que a causa de la situació política 
aquesta reunió ha estat ajornada en diverses ocasions. 
 
La reunió va començar amb una intervenció del Director de Serveis, de la que destaca:  

• Que volia establir reunions periòdiques de treball amb els representants sindicals, però 
aquestes hauran de preestablir un temps de durada i un ordre del dia. 

• També va deixar clar que aquesta reunió era una primera presa de contacte. 
• Que ell no tenia cap inconvenient per parlar de cap tema relacionat amb el 

Departament.  
• Va elogiar el treball de tot el personal de l’Àrea de Serveis per la seva eficàcia i 

professionalitat, així com de la resta del personal del Departament en aquest moments 
tan difícils. 

• Va explicar les dificultats de gestió actuals existents atès que les competències del 
Departament ara estan repartides en quatre ministeris, i que això encara dificultava el 
funcionament del dia a dia. 

Des de CCOO li vam agrair la seva disposició a reunir-se periòdicament amb els representants 
sindicals, i vam recordar que quan a l’estiu vam fer una petició per escrit de reunió al Secretari 
General li van enviar un ordre del dia amb els punts a tractar; ja que aquesta la nostra dinàmica de 
treball. També li vam dir que les referències que tenien d’ell eren bones i d’una persona dialogant, 
i que contrastaven amb les formes opaques de l’anterior Director i del Secretari General.  
 
Punts exposats per CCOO: 

• Vam explicar que en els darrers anys hi ha hagut una manca de política de personal que 
ha comportat una forta rotació dels funcionaris, amb el que això comporta quant a pèrdua 
de coneixement i experiència. Això nosaltres ho atribuíem a la manca de voluntat política 
de l’antic equip de direcció que no va portar a terme una millora de nivells per grups 
(EDCBA). Malgrat que es va potenciar la creació i dotació de més comandaments, com per 
exemple la Direcció General de Turisme. Tot i que aquest fet també es podria exportar a 
altres Direccions Generals.  

• També vam explicar la desastrosa gestió de personal portada a terme des de la Direcció 
General de Turisme, que va portar a CCOO a denunciar davant la Inspecció de Treball la 
manca d’organització en el treball. També vam recordar que tot això neix d’una ocultació 
per part del Departament als delegats de prevenció de la situació creada davant els canvis 
i desterraments de part del personal d’una àrea de Turisme. 
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• Que tot i que en aquests moments s’estan aplicant mesures correctores, aquest canvi ve 
donat més per la pressió de la Subdirecció de Personal que per la mateixa Direcció 
General de Turisme i un exemple d’això el cas de les Oficines de Turisme.  

• Aquest escenari d’una desastrosa organització del treball no només és responsabilitat 
d’aquesta Direcció General sinó que és extensiu a la resta de Direccions Generals del 
Departament.  

• També vam demanar un major control a l’hora de cobrir places de comandament, a fi de 
comprovar que qui les ocupin tinguin una qualificació professional contrastada sobre el 
tema o competència que hauran de desenvolupar. Així com qualificació i competència per 
gestionar equips de treball. Cosa que ara mateix no s’està fent.  

• Vam donar un escrit al Director General en el qual demanem una millora de nivells a 
l’Agència Catalana de Consum, així com un augment de personal per cobrir les baixes que 
encara no han estat cobertes. 

• Vam demanar que es dotessin totes les places de comandament que estiguin en comissió 
de serveis. 

• Vam protestar per la mala gestió feta respecte de l’aturada de país del 3 d’octubre; 
tècnicament va ser un tancament patronal i no negociat. I ara es demana al personal que 
recuperin les hores. Vam demanar buscar solucions amb Funció Pública per resoldre 
aquest tema tal com s’ha fet en altres administracions i sense perjudicar el personal. El 
Director va reconèixer la mala gestió per part d’ells i de Funció Pública en aquest tema.  

• Vam tractar el Pla de Prevenció que es va aprovar en l’últim Comitè de Salut laboral del 
mes d’octubre, li vam agrair que endegués el tema atès que l’anterior equip de direcció del 
Departament el tenien aturat. Aquest Pla de Prevenció, que és el més avançat de la 
Generalitat, ha estat fruit del treball conjunt de la Subdirecció de Personal i Prevenció, del 
Servei de Prevenció i de les aportacions dels delegats de CCOO al Departament (els únics 
que hem fet aportacions al document per part sindical). 

• Us adjuntem un enllaç al Pla de Prevenció del Departament en el qual podreu veure en 
groc les moltes aportacions fetes pels delegats de prevenció de CCOO al document. 

• Vam parlar del Pla de Formació aprovat pel Departament i les organitzacions sindicals per 
l’any 2018 i que es pot veure a la intranet del Departament . 

 
 
Per últim, vam demanar negociar amb el Departament un Pla de Recursos Humans per tal 
de tenir un marc propi de carrera administrativa clara i transparent al Departament, com ja 
s’havia tingut en altres temps.  
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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