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La jornada de dedicació especial (11%) 

 

L'Acord GOV/28/2012, de 27 de març va establir que durant el període 2012-2014 s'havia de reduir 

en un 30% el nombre de llocs de treball de cap de servei i assimilats orgànicament als quals se'ls pot 

assignar una jornada i horari de dedicació especial. 

 

Passat un any (març 2013) des de CATAC en vàrem adreçar a Funció Pública per demanar quin era 

el grau de compliment d'aquesta ordre del Govern. Ens varen contestar (que estrany oi?) que 

s'havien reduït 181 llocs, que representa el 85% dels llocs afectats. Restava per tant pendent el 15%, 

32 llocs (pensem que la reducció només afectava caps de servei, no subdirectors i assimilats, 

intocables ells, amb els quals no va la crisi). A un any vista, encara no havien aplicat el 100% de la 

mesura, quan, per contra, a l'hora de retallar assumptes personals i vacances s'havia fet des del 

mateix moment de l'aprovació de la norma. 

 

Per saber la situació actual d'aquest tema, des de CATAC ens vàrem adreçar, el 17 de maig passat, 

altre cop a l'Administració per demanar més dades. 

 

Resulta que actualment, tenen assignat aquest complement de dedicació especial 1.251 llocs de 

treball. Això representa un cost per a l'Administració de 7.500.000 euros. 

 

Aquests llocs es distribueixen, bàsicament, de la següent manera: 

 

ENTITAT NOMBRE DE 

LLOCS 

COST 

Agricultura 78 462.582 

Treball 154 947.111 

Cultura 57 312.402 

Economia 170 1.107.689 

Ensenyament 98 615.343 

Relacions Institucionals 28 159.645 

Governació 53 318.025 

Interior 82 480.121 

Empresa i Coneixement 79 475.332 

Justícia 92 530.686 

Territori 119 664.292 

Presidència 157 968.045 

Salut 82 487.117 
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El cost mig és d'uns 6.000 euros anuals per lloc. Tenint en compte que el plus horari que comporta 

ocupar un d'aquests llocs és d'unes 120 hores, resulta que l'hora es paga a 50 euros i que cada tarda es 

retribueix a 125 euros. No està malament, especialment si es té en compte que el control d'aquestes 

hores no té cap especialitat, tot i que el reglament de jornada i horaris diu que s'ha d'exercir un "rigorós 

control" sobre el compliment de l'horari de dedicació especial.  

 

En un moment en què l'Administració de la Generalitat s'empara en les limitacions pressupostàries per 

no retornar els imports de les nostres retribucions de les quals se'n va apropiar, resulta escandalós que 

continuï pagant uns complements absolutament injustificats i de forma selectiva a determinats 

col·lectius. 

 

En un moment en què, des del mateix Parlament s'està impulsant un nou concepte de jornada i horaris, 

resulta totalment inacceptable que, des de l'Administració es continuï mantenint aquest sistema. 

 

Des de CATAC continuarem exigint la retirada d'aquest complements i la homogeneïtzació de 

jornades de tot el personal de l'Administració llevat causes justificades per la pròpia naturalesa de les 

funcions a desenvolupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


