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35.13 Circular Informativa 
 
 
EL REGISTRE D’ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI 
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, DEL SEU SECTO R PÚBLIC I 
ENTITATS DEPENDENTS. 
 
El Capítol primer del Títol III que es refereix a mesures generals en matèria de funció pública del 

Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, crea el Registre 

d’òrgans de representació del personal al servei de  l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, del seus sector públic i de les universi tats públiques catalanes i entitats 

dependents. 

 

Aquest registre quedarà sota la dependència del departament competent en matèria de funció pública. 

 

Si el projecte de llei s’aprova tal qual, s’hauran d’inscriure o anotar els següents actes: 

a) Creació, modificació o supressió d’òrgans de representació del personal funcionari o 

laboral: juntes de personal, delegats de personal, comitès d’empresa i comitès de 

seguretat i salut, amb identificació dels seus membres. 

b) Creació, modificació i supressió de seccions sindicals, amb identificació des 

corresponents delegats sindicals. 

c) Cessions de crèdits horaris, legalment o convencional establerts, que originin el seu 

alliberament total o parcial. 

d) Alliberaments institucionals que derivin de normes, pactes o convenis, i qualsevol altra 

modificació en l’obligació d’anar a la feina. 

 

En part es produirà una duplicitat amb els registres que consten en el departament competent en 

matèria de treball que controla les eleccions sindicals i es seus resultats, és a dir la composició de les 

representacions legals dels treballadors i també la dels comitès de seguretat i salut.  

 

On queda aquell principi de simplificació del funcionament de l’administració que estableix que no pot 

demanar aquella informació de la que ja disposa? 

 

Encara que el projecte de llei no  ho preveu perquè resta pendent el seu desenvolupament 

reglamentari mitjançant Decret del Govern (la Disposició addicional  catorzena li dóna un termini de sis 

mesos), sembla obvi que aquesta obligació de registre recaurà sobre les administracions i entitats del 

sector públic incloses en el seu àmbit d’aplicació. 

 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2013. 


