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Continuem sent moneda de canvi
Divendres, 31 d’octubre 2014. Reunió entre 

Meritxell Masó. 

Sense ordre prefixat del dia, té lloc una reunió en què

temes que ens afecten: 

 

Temes pendents (relació no exhaustiva)

1. Recuperació dels drets i condicions de 

treball 

1.1. Paga extra 2012 (almenys la part meritada)

1.2. Paga extra 2013 

1.3. Paga extra 2014 

1.4. FAS 

1.5. Complement de productivitat 

1.6. Recuperació poder adquisitiu 

1.7. Cobrament 100% en cas d’IT en més situac

ons de les actuals 

1.8. Dies de conciliació 

1.9. Complir la llei de la pròpia Generalitat per la 

qual tenim dret a 6 dies d’assumptes propis

2. Recuperació al 100% del sou i la feina del 

personal interí des de l’1 de gener de 2015

3. Cobrament de 14 pagues l’any 2015

 

El govern de la Generalitat ens intenta manipular pels seus interessos de caràcter electoralista. Clar que estem d’acord, 

com a mínim, amb que el personal interí recuperi el sou i la feina al 100% i que tothom recuperi en el 2015 la paga extra 

robada aquests darrers anys. I sabem que, com ha succeït molts anys, en cas de pròrroga pressupostària es poden ampliar 

els crèdits pressupostaris pel capítol I (sous). Per tant, a què esperen?

Esperen obtenir rèdits electorals gràcies a nosaltres que som

I de la resta de qüestions, res de res. Aixíté cura

www.catac.cat sindicat@catac.cat
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Continuem sent moneda de canvi 
Divendres, 31 d’octubre 2014. Reunió entre la CATAC-IAC, CCOO i UGT amb la Secretària d’Administració i Funció Pública, 

é lloc una reunió en quèCATAC-IAC i la resta de sindicats posem sobre la taula els 

Temes pendents (relació no exhaustiva) Resposta del govern de la Generalitat

Recuperació dels drets i condicions de (Com sabeu, totes les retallades eren provisionals i en quant 

pogués s’eliminarien.) 

Paga extra 2012 (almenys la part meritada) No 

No està previst. La Llei de pressupostos de 

hibeix que les CCAA que no compleixen amb la Llei 

Pressupostària abonin el 25% que sí

d’Administracions catalanes (i de l’Estat

No No volen saber res 

No 
Prevista si tenien diners per l’impost sobre dipòsits bancaris. 

La Generalitat no ha ingressat ni un euro.

No 

El govern del Sr. Mas i el PP van pactar totes aquestes retall

des que, ara, amb altres suports parlamentaris continuen.

Ens hem fet a la idea, ja demostrada aquí, que el govern esp

nyolea més del compte i, en aquest cas, res millor que aplicar 

aquella vella costum administrativa espanyola queallò

provisional és, justament, el que més dura.

No saben, no contesten 

No 

No 

Cobrament 100% en cas d’IT en més situaci-
No 

No 

Complir la llei de la pròpia Generalitat per la 

qual tenim dret a 6 dies d’assumptes propis 
No 

100% del sou i la feina del 

personal interí des de l’1 de gener de 2015 
? 

Hi ha la intenció de fer-ho i així constarà als pressupostos pel 

2015.  

El govern no sap si s’aprovaran o caldrà una pròrroga press

postària i, per tant, la qüestió està pendent.Cobrament de 14 pagues l’any 2015 ? 

El govern de la Generalitat ens intenta manipular pels seus interessos de caràcter electoralista. Clar que estem d’acord, 

el personal interí recuperi el sou i la feina al 100% i que tothom recuperi en el 2015 la paga extra 

robada aquests darrers anys. I sabem que, com ha succeït molts anys, en cas de pròrroga pressupostària es poden ampliar 

ítol I (sous). Per tant, a què esperen? 

orals gràcies a nosaltres que som tractats com a ostatges i manipulats com a moneda de canvi.

Aixíté cura de nosaltres aquest govern. 
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d’Administració i Funció Pública, 

i la resta de sindicats posem sobre la taula els principals 

govern de la Generalitat 

Com sabeu, totes les retallades eren provisionals i en quant es 

a Llei de pressupostos de l’Estat pel 2015 pro-

que no compleixen amb la Llei d’Estabilitat 

que sí percebrà la resta 

d’Administracions catalanes (i de l’Estat, per suposat).  

revista si tenien diners per l’impost sobre dipòsits bancaris.  

La Generalitat no ha ingressat ni un euro. 

govern del Sr. Mas i el PP van pactar totes aquestes retalla-

des que, ara, amb altres suports parlamentaris continuen. 

a la idea, ja demostrada aquí, que el govern espa-

nyolea més del compte i, en aquest cas, res millor que aplicar 

tum administrativa espanyola queallò que és 

provisional és, justament, el que més dura. 

i així constarà als pressupostos pel 

El govern no sap si s’aprovaran o caldrà una pròrroga pressu-

postària i, per tant, la qüestió està pendent. 

El govern de la Generalitat ens intenta manipular pels seus interessos de caràcter electoralista. Clar que estem d’acord, 

el personal interí recuperi el sou i la feina al 100% i que tothom recuperi en el 2015 la paga extra 

robada aquests darrers anys. I sabem que, com ha succeït molts anys, en cas de pròrroga pressupostària es poden ampliar 

tractats com a ostatges i manipulats com a moneda de canvi. 
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