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REUNIÓ AMB LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
Dimarts 17 de juliol d’enguany, representants de la secció sindical de CCOO al Departament d’Empresa i 
Coneixement vam celebrar una reunió amb l’actual Secretària General del departament, Sra. Marta Felip. Us 
resumim, tot seguit, els temes tractats. 
 
Li vam recordar a la SG que el Departament ja va signar amb els sindicats dos “Acords de millora de 
condicions laborals i reclassificacions del personal funcionari i laboral del departament”, el primer 
durant el període 2001-2004 i el segon durant el període 2007-2009. Aquests Acords van ser molt positius 
atès que es van produir millores importants com ara la reclassificació dels nivells mínims de la plantilla, la 
millora dels nivells d’Inspecció, la creació del Cos d’Intèrprets Turístics, la implementació de mesures de 
conciliació i permisos, les reassignacions del personal interí desplaçat i més transparència a l’hora de 
proveir llocs singulars i càrrecs de comandament. La SG es va mostrar interessada en negociar un nou 
Acord. 
 
Li vam informar sobre els problemes de personal existents a les diferents Oficines de Turisme (OTG) i 
li vam demanar un segon concurs oposició en torn de reserva especial per cobrir les places necessàries per 
donar un servei de qualitat i rebaixar les excessives càrregues de treball. Així mateix, li vam demanar una 
millora de les instal·lacions i que es revisi i modifiqui la Instrucció per la qual es regula el règim horari i altres 
aspectes relatius a la gestió del personal que desenvolupa tasques d’atenció al públic a les OTG atès que 
està generant molts conflictes. La SG ens comenta que demanarà informació sobre aquest tema. 
 
La SG argumenta no disposar d’informació sobre el trasllat del personal a la Zona Franca de Barcelona. 
 
Vam parlar sobre la integració de la prevenció de riscos laborals; si bé és cert que el Pla de Prevenció 
del Departament és un dels més desenvolupats de la Generalitat també ho és que existeixen dificultats pel 
que respecta a la coordinació empresarial de l’edifici del Departament al C. Pamplona núm. 113 de 
Barcelona, la manca o retràs d’informació al Servei de Prevenció quan es produeixen accidents de treball, 
les unitats administratives que omplen formularis per demanar una reducció de cotitzacions a la Seguretat 
Social sense comptar amb la Conselleria o els casos de Lipoatròfia que s’han anat generant al Departament 
al llarg del temps (actualment existeixen tres casos als Serveis Territorials de Tarragona que es tractaran el 
proper 23 de juliol al sí del Comitè de Seguretat i Salut del Departament on CCOO demanarem actuacions 
concretes tant de seguiment mèdic com de millora de les instal·lacions). 
 
Finalment, vam demanar que el departament s’involucri en millorar la negociació col·lectiva amb la 
Generalitat a través de Funció Pública i els sindicats amb representació en la Mesa General de Negociació 
i li vam recordar que CCOO vam denunciar tant el III Acord de funcionaris com el VIè conveni únic de 
personal laboral ja que aquests estan exhaurits pel transcurs del temps i no és de rebut que el personal de 
la Generalitat sigui el pitjor tractat d’entre les diferents Administracions Públiques, a tall d’exemple, el retard 
en el pagament de la pujada salarial des de principis d’any. 
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