
 

 

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 

 

Recuperant qualitat de  vida 
 

Plantejament. No ens donen res. 
No ens donen res de nou, sim-
plement recuperem part dels 
nostres drets i condicions de 
treball espoliades en els darrers 
anys. Sabem que algunes són 
irrecuperables com la rebaixa de 
sou i feina del personal interí o la 
recuperació del poder adquisitiu 
(esperem que no a la llarga!).  

Nus. Escena primera. Hem fet 
part de la feina. Gràcies a la mo-
bilitzacions de moltes persones i 
a la unitat sindical. Estem su-

perant el desànim i la resignació que 
s’havia instal·lat en l’ànima col·lectiva. 

Nus. Escena segona. Som conscients que 
queda molt per fer, però la recuperació 
dels dies d’assumptes personals, que ens 
permetrà conciliar una mica millor la nos-
tra vida laboral i personal, és recuperar 
qualitat de vida. Qualitat de vida, que 
avui és un bé molt preuat.  

Desenllaç. Companyes i companys, no 
és dia de tirar coets, però si 
podem esbossar un somriure. 

 

Resum de la reunió de la Mesa General feta el 19 de febrer de 2016 
 

Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’ Administració de la Generalitat, 19 febrer 2016 
 

Arran de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets 
laborals dels treballadors públics ―que podeu trobar a la nostra pàgina web―, en la reunió de la Mesa General de negociació 
dels Empleats Públics feta el 19 de febrer s’han tractat els punts següents  (tal com consta a l’acta*): 

— Recuperació immediata dels dies addicionals d’assumptes personals per triennis. 

— Recuperació, a l’aprovació de la Llei de Mesures, adjunta a la Llei de Pressupostos del 2016, dels dies addicionals de va-
cances per serveis prestats i, en tot cas, aprovació de l’aplicació durant aquest any (pròrroga dels pressupostos). 

— Negociació, en la propera reunió de la Mesa General, de les condicions i terminis de devolució de la part no percebuda 
de la paga “extra” de 2012. 

— Negociació, en la propera reunió de la Mesa General, del termini i el mètode de negociació d’altres drets laborals, 
d’acord amb la següent relació: 
 

― Complement d’IT fins el 100% ― Fons d’Acció Social 

― Oferta Pública d’ocupació ― Borses de treball per l’accés a l’interinatge 

― Reducció de la temporalitat als diferents col·lectius ― Compensació econòmica per raó d’experiència o desen-
volupament de tasques (productivitat, DPO, estadis,...) 
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― Equiparació de les condicions de permisos i conciliació ― Anàlisi i modificació de la jornada de treball 

― Substitució en el cas de personal de serveis essencials ― Modificació de la jornada laboral i ràtios 

― Recuperació de les pagues “extres” de 2013 i 2014  

 

Ampliació dels punts més importants tractats en la reunió de la Mesa General del 19 de febrer de 2016 

Dies addicionals d’assumptes personals per triennis 

A partir del 19 de febrer de 2016 ja es poden gaudir els dies addicionals per tri-

ennis, d’acord amb el quadre següent: 
 

Triennis  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Dies addicionals 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Aquests dies se sumen a les 57 hores que ja gaudim (sis dies més les tardes de festa) de 
forma individual per a cada persona. 

 

Dies addicionals de vacances per prestació de serveis 
El govern argumenta que cal una norma amb rang de llei per tal de recuperar els dies addicionals de va-
cances, i es compromet a incloure a la Llei de Mesures la recuperació d’aquests dies. Com sigui que no hi 
ha la seguretat absoluta que hi hagués pressupostos del 2016 i la corresponent llei d’”acompanyament” 
hem fixat una clàusula de garantia per la qual, passi el que passi, aquest dies es recuperaran aquest ma-
teix 2016. Esperem que pugui ser pel període de vacances, d’acord amb el quadre ―ja establert― se-
güent:   

Anys de serveis prestats 15 20 25 30 

Dies addicionals de vacances  1 2 3 4 

 

Recuperació de la part no percebuda paga extra 2012 
El govern manifesta que no ha tingut temps de fer els càlculs per presentar un calendari i un mètode  de 
retorn de la part no percebuda. Quedem emplaçats a la propera reunió de la mesa General, prevista pel 7 
de març per acordar una solució a aquesta qüestió. 

Treballant en aquesta Administració, ja estem acostumats a la lentitud i ineficàcia en matèria de funció 
pública. Serien bons companys de la Renfe i d’Adif. 

 

Altres drets 
S’acorda que a la propera reunió és debatrà el mètode (grups de treball) per tal de negociar la resta 
de qüestions pendents exposades. Per part dels sindicats creiem que aquesta negociació ha d’estar 
enllestida abans del 30 de juny de 2016   
 

*Previnguts 
Els sindicats, escaldats, hem de ser previnguts en aquest procés de negociació, per la qual cosa, ens 
neguem a anar tancant “acords parcials” que, moltes vegades, han servit perquè el govern es negui a 
seguir negociant amb el recurs/excusa que “ja hem acordat algunes coses, què més voleu!?”. Per això, 
ara volem, al final de tot plegat, signar un acord global amb l’Administració. Per tant, de moment... 
que consti a l’acta. 

 


