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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic del 2 de novembre de 2011 

 
 
1. Provisions provisionals de llocs de comandament i singulars 
 

En l’anterior Govern de la Generalitat, els llocs de comandament i singulars, sortien “generalment” 
publicats a l’ATRI, tal com vam interpretar de forma tàcita Funció Pública, els Departaments i els 
sindicats, en virtut del que estableix el III Acord. 
 
La presa de possessió del nou Govern, i en concret, a partir del nomenament de la Secretària General 
d’Administració Pública, ha suposat una nova reinterpretació del III Acord, la qual ha tingut com a 
resultat que ara “habitualment” els llocs de comandament i singulars NO surtin a l’ATRI. 

 
Aquesta nova interpretació va ser comunicada als 
Directors de Serveis dels Departaments i ha significat un 
retorn a les velles pràctiques dels governs de CiU, de 
nomenar de forma provisional, en els llocs de 
comandament i singulars, a les persones “digitalment”, 
de forma opaca -sense publicat- i sense una valoració dels 
mèrits i capacitats dels diversos candidats. 
 
L’excusa que dóna la Secretaria General d’Administració 
Pública, per no publicar a l’ATRI les provisions provisionals 
dels llocs de comandament i singulars, és per “simplificar 

tràmits” ja que es tracta d’un nomenament provisional i que en el termini de 6 mesos, ha de sortit 
publicada al DOGC la convocatòria pública, tal com estableix la normativa vigent. 
 
El que no ha tingut en compte la Secretaria General d’Administració Pública és que els Departaments, 
amb el vist i plau de Funció Pública, incompleixen sistemàticament el termini de 6 mesos per publicar al 
DOGC la convocatòria pública i que aquesta es realitza al cap d’1 o 2 anys, fins i tot en alguns casos 
més temps, i que generalment es dóna la plaça a la persona que ha estat nomenada provisionalment, 
atès que la resta de candidats ni es presenten perquè la plaça té “noms i cognoms”. 
 
Les paraules “de cercar els millors professionals per a l’Administració Pública” que manifesta la 
Secretària General d’Administració Pública, quan assisteix a conferències i debats, resulten 
contradictòries amb la realitat de com es trien provisionalment els llocs de treball de comandament 
d’aquesta Administració: sense publicitat, sense possibilitat que pugin optar al lloc diversos candidats i 
sense valoració dels mèrits i capacitats d’aquestes persones. 
 
A més, aquesta interpretació resulta contradictòria amb la proposta per regular la borsa d’interins del 
personal administratiu i tècnic que ha fet la pròpia Funció Pública, ja que per fer un nomenament d’una 
persona interina, Funció Pública vol valorar els mèrits i capacitats dels candidats de forma objectiva, 
amb la qual cosa CCOO hi estem d’acord, tot recordant a l’Administració que també és una provisió 
provisional, en aquest cas d’un lloc base. 
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CCOO i la resta de sindicats presents en la Mesa Sectorial vam exposar la nostra indignació i vergonya 
per la nova interpretació que ha fet la Secretaria d’Administració i Funció Pública del III Acord i pel doble 
sistema que vol establir per les provisions provisionals de llocs de treball: 
 
− Pels llocs de comandament i singulars a dit, de forma opaca, sense publicitat i sense valorar els 

mèrits i capacitats dels candidats.  
− Per als llocs base –mitjançant personal interí– valorant de forma objectiva els mèrits i capacitats dels 

candidats. 
 

2. Noves retallades en el sector del personal d’administració i tècnic pel proper any 2012 
 
Funció Pública ens “informa” que estan treballant en noves retallades per al personal d’administració i 
tècnic pel proper any, que aquestes s’inclouran en el projecte de pressupostos de la Generalitat pel 
2012 i que convocaran una reunió de la Mesa General per comunicar aquestes noves retallades als 
sindicats. Aquesta reunió es farà en el termini de dues setmanes. És a dir, després del dia 20 de 
novembre, potser tenen por que el personal de la Generalitat els castigui a les urnes? 
 
Des de CCOO reiterem la necessitat de negociar qualsevol tipus de mesura i que no volem assabentar-
nos de les retallades pels mitjans de comunicació. Recordem a Funció Pública les propostes que hem 
fet tots els sindicats de reducció d’hores extres, gratificacions extraordinàries, personal eventual, alts 
càrrecs, etc. 
 

3. Acomiadament de personal interí a la Generalitat de Catalunya 
 
Segons les dades facilitades per Funció Pública, des de l’1 de gener fins al 30 de setembre, s’ha 
acomiadat a 1609 empleats públics, és a dir, una mitjana de 6 treballadors cada dia. 
 
Properament i com a conseqüència de la presa de possessió dels nous funcionaris del Cos auxiliar 
administratiu hi ha previst que 327 interins siguin cessats dels seus llocs de treball. 
 
Des de CCOO volem manifestar que el que està fent el Govern de la Generalitat és un Expedient de 
Regulació d’Ocupació (ERO) encobert i sense que els treballadors afectats tinguin dret al cobrament 
de cap tipus d’indemnització.  
 

4. Tancament de centres de treball de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens comunica el tancament 
dels següents centres de treball: 
‐ Laboratori de Sanitat Ramadera a Reus. 5 empleats públics afectats. 
‐ Laboratoris de Sanitat Ramadera i Vegetal a Barcelona (Zona Franca). 15 empleats públics afectats.  
‐ Laboratori de Sanitat Ramadera a Girona. 4 empleats públics afectats. 
‐ Laboratori de Sanitat Ramadera a La Pobla de Segur. 4 empleats públics afectats.  
 
El Departament d’Empresa i Ocupació ens comunica el tancament dels següents centres de treball:  
‐ Residència de temps lliure de Les (Lleida). 48 empleats públics afectats. 
‐ Residència de temps lliure de Tarragona. 80 empleats públics afectats.  
‐ Residència de temps lliure de Llança (Girona). 40 empleats públics afectats.  
 
CCOO exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que es mantinguin els serveis públics i que aturi 
els tancaments i externalitzacions. Així mateix exigim el manteniment de tots els llocs de treball públics. 
Des de CCOO donem suport i participem en totes les mobilitzacions i reivindicacions que estan duent a 
terme aquests treballadors i treballadores en defensa dels seus llocs de treball i d’un model de serveis 
públics de qualitat al servei de la ciutadania de Catalunya. 
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5. Endarreriment de l’ingrés de la paga extraordinària i la mensualitat del mes de desembre per 
manca de Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. 

 
Funció Pública i el Departament d’Economia i Coneixement, desmenteixen el correu electrònic que el 
Departament de Benestar Social i Família ha enviat a alguns treballadors i treballadores públics, on 
comunicava que l’ingrés de la mensualitat i la paga extraordinària de desembre, tindria lloc el dia 31 de 
desembre enlloc del dia 22. 
 
Funció Pública i el Departament d’Economia i Coneixement ens comuniquen que a data d’avui, no hi ha 
cap decisió presa en aquest sentit. (La qual cosa no garanteix que, a partir del dia 20 de novembre, es 
pugui adoptar aquest acord). 
 
Des de CCOO exigim que no es jugui amb els diners dels empleats públics i que s’ingressi la 
nòmina del mes de desembre en les dates habituals dels darrers 30 anys.  
  

6. Convocatòries de Concurs de Trasllats 
 

Funció Pública ens informa de la previsió de concursos de trasllats pel 2012: 
− Cossos Generals: superior, gestió, administratiu, auxiliar administratiu de mitja jornada i 

subalterns. 
− Cossos Específics: veterinaris, biblioteconomia i salut pública. 

 
Des de CCOO reiterem a Funció Pública que els concursos de trasllats són un dret per a la mobilitat del 
personal funcionari, no un mètode d’acomiadament de personal interí i de supressió de llocs de treball. 
Recordem a Funció Pública que els concursos de trasllats, ni suposen un augment de personal, ni de 
despesa pública i, per tant, en cap cas es poden utilitzar per acomiadar personal interí. 
 
Així mateix reiterem a Funció Pública que en els concursos de trasllats volem que surtin TOTES LES 
PLACES VACANTS, i sobretot, les places dels territoris de Lleida, Girona i Tarragona. 
 
Us recordem que Funció Pública ha manifestat que no hi ha previst que surti cap oposició de 
personal d’administració i tècnic durant l’any 2012. 
 

7. Fons de Tecnificació  
 

CCOO i la resta d’organitzacions sindicals hem fet una proposta conjunta per dedicar, en primer lloc, 
aquests fons a la creació de nous llocs de treball de personal auxiliar administratiu per atendre els 
serveis públics essencials i fer possible la recol·locació del major nombre de personal interí acomiadat. 
 
Funció Pública ens respon que properament convocarà el grup de treball per tractar la destinació 
d’aquests fons de tecnificació.  

 
8. Proposta de Mesura de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
 

Des de CCOO hem proposat modificar la Llei 
8/2006, de Mesures de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei 
de les Administracions Públiques, per tal que es 
pugui gaudir d’una reducció d’un terç o de la 
meitat de la jornada laboral, per tenir cura de 
fill/a, fins als 12 anys d’edat, tal com estableix 
l’EBEP. 
 
Funció Pública diu que estudiarà la nostra proposta i ens donarà resposta. 
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9. Situació laboral del col·lectiu d’educació social de la Subdirecció General de Justícia Juvenil.  
 

Des de CCOO exposem la problemàtica d’aquest col·lectiu pel que fa a jornada i horaris. Sol·licitem la 
creació d’un grup de treball específic depenent de la Mesa Sectorial per tractar els temes d’aquest 
col·lectiu. 
 
Funció Pública es nega a obrir un grup de treball i demana que totes les reivindicacions es canalitzin 
mitjançant la Mesa Sectorial. 
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