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Dilluns 27 de gener, primera reunió de la MEPAG (Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya) de 2020, dues hores després de la roda de premsa que la 
secretària d’Administració i Funció Pública va fer per informar abans a la premsa que als sindicats..... no 
comencem bé l’any!!! 

 

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2020:  
 
Funció Pública comença informant que el 2020: 

- S’aixeca la suspensió per a aportacions a plans de pensions 
- Es manté la suspensió del FAS 
- S’autoritza Oferta Pública anual (si hi ha pressupost Generalitat) i oferta pública PESCO 
- Es pagarà el 60% que queda pendent del retorn de la paga extra de 2013 

I seguidament la directora general de Pressupostos ens “il.lustra” durant gairebé 1 hora amb un fantàstic 
PowerPoint explicant-nos la història dels possibles pressupostos 2020 de la Generalitat. 
 

RETRIBUCIONS 2020 DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:  
 
Funció Pública ens informa que el Projecte de Llei de Pressupostos catalans 2020 preveu les següents 
“despeses de personal”:  

• Incrementar en un 2% les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, 
estatutari i docent no universitari, amb efectes de l’1 de gener de l’any 2020 

• Incrementar en un 2% la massa salarial del personal laboral 

• Incrementar, addicionalment, les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, 
estatutari i docent no universitari i la massa salarial del personal laboral, amb un dels percentatge 
següents segons quin sigui l’increment del PIB: 

o un 1% si el PIB és igual al 2,4% o superior al 2,5% 
o un 0,80% si el PIB és igual al 2,4% 
o un 0,60% si el PIB és igual al 2,3% 
o un 0,40% si el PIB és igual al 2,2% 
o un 0,20% si el PIB és igual al 2,1% 

• Autoritzar un increment d’un 0,30% de la massa salarial en concepte de fons addicionals 
 

Tot plegat simplement executar i complir amb allò que ja està estipulat per llei des de Madrid!  
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I en resposta a la pregunta que hem fet si el Govern de la Generalitat de Catalunya tindria la intenció 
d’anar més enllà en les retribucions dels treballadors i treballadores públics catalans d’allò que els obliga 
Madrid, ni s’ho plantegen. Ens diuen que “el Govern s’ha hagut d’endeutar per pagar nòmines” i des de la 
IAC denunciem que som les treballadores que amb les retallades de sou hem finançat i sostingut 
l’administració catalana en temps de crisi. 
 
I a sobre pretenien que signessim un Acord que valorem com a una presa de pèl, sense cap compromís i 
que ja havien presentat a premsa unes hores abans: 

 SENSE calendarització en quina nòmina veurà la plantilla reflexat l’augment 2020. Cal un decret llei 
que autoritzi el pagament (nòmina febrer o març amb efectes 1 de gener). Si realment haguessin 
volgut negociar els pressupostos en relació a personal, aquesta reunió l’hauríem fet abans de final 
d’any i cobraríem ja -com la resta d’administracions- aquest mes o com a molt tard al febrer.  

 CASTIGANT el personal laboral en dir-nos Funció Pública que la calendarització del cobrament de 
l’augment retributiu 2020 per aquest col.lectiu segons ella queda supeditada a la negociació del 
Conveni. Procès que s’inicia a petició de CCOO i UGT, i que des de IAC CATAC valorem que ara no 
era el moment d’iniciar aquesta negociació (malgrat tenir moltes propostes de millora), perquè 
seguim estant sense recuperar totes les retallades. 

 CAP REFERÈNCIA a criteris de repartiment dels FONS ADDICIONALS 2020. I en canvi amb l’amenaça 
encara vigent de destinar 11 milions dels fons addicionals 2019 a plans de pensions (veure més 
avall) 

 

RECUPERACIÓ DE DRETS PENDENTS: 
 
Des de la IAC varem presentar la nostra plataforma reivindicativa 2020 de recuperació de drets pendents 
exigint una recalendarització perquè estem fartes de promeses que no es compleixen. En concret des de 
IAC CATAC i pel sector de personal d’Administració i Tècnic reivindiquem: 

- Jornada laboral de 35 hores setmanals 
- Implementar el teletreball 
- Plantilles: recuperació de tots els llocs perduts 
- Complement de productivitat: 50% 2019 i 50% 2020 
- FAS: 50% 2020 
- Retorn ja de les pagues extres: 60% restant de 2013, 100% de 2014 
- Avançar en la implementació de mesures reals de conciliació com: 

o 100% retribucions reducció jornada primer any de vida fill/a 
o Borsa d’hores de lliure disposició acumulables entre sí, de fins a un 5% de la jornada anual, 

amb caràcter recuperable per a mesures de conciliació per a la cura i atenció a persones 
grans, persones amb discapacitat i a menors d’edat 

 
L’única resposta de l’Administració ha estat dir-nos que en relació a la recuperació de plantilles quan se 
sàpigui la taxa de reposició que ha de venir per normativa bàsica s’obrirà l’oferta d’ocupació pública tant 
anual com de PESCO. És a dir, el més calent és a l’aigüera: sense data i pendents de Madrid !!! 
 

ABONAMENT RETORN 60% PENDENT PAGA EXTRA 2013: 
 
Funció Pública ens informa que el retorn del 60% de la paga extra del 2013 que encara ens deuen es farà 
en un únic pagament... però no saben quan (l’any té 12 mesos) !!! 
 
I del retorn de la totalitat de la paga extra de 2014 que encara ens deuen... en terminis eterns: 55% el 
2021 i 45% el 2022 !!! 
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FONS ADDICIONALS 2019 i 2020: 
 
Funció Pública proposa acumular, a l’efecte de la seva aplicació i distribució de manera conjunta, els fons 
addicionals del 0,25% de la massa salarial del 2019 i del 0,30% del 2020. Per això, diu d’iniciar un procés 
negociador que finalitzaria el maig de 2020 per concretar criteris de distribució. Fa les propostes següents: 
 
Fons addicionals 2019: 

- El percentatge de massa salarial a destinar a fons addicionals pel 2019 que era del 0,25%, està 
quantificat en 13,77 milions d’euros  i estan encara pendents d’abonament. Funció Pública proposa 
destinar 2,77 milions, a les següents mesures que afectarien a un total de 5.263 llocs de treball: 
 

o incrementar el nivell de 1.829 llocs de treball dels nivells mínims dels diferents grups: A20 
a A21, B16 a B18, C12 a C13, D10 a D12, E10 a E11, i E12 de centres docents del 
Departament d’Educació a E13. 

o adequació de 2.893 llocs de treball del complement específic dels llocs del grup C1 (nivells 
14 i 16) i del grup A2 (nivell 18) 

o adequació de les taules retributives de 103 llocs de treball del cos d’agents rurals de les 
categories d’inspector (A1-21), sotsinspector (A2-19) i agent major (C1-17) 

o 531.304,89 euros per a l’adequació de 438 llocs de treball per homogeneïtzar les 
condicions de treball dels col.lectius funcionarials dels equips de salut pública de la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut 
 

Com no hi ha acord sindical, ja que sembla que aquestes propostes són innegociables, Funció Pública diu 
que els aplicarà en aquests conceptes i la resta, 11 milions d’euros, a Plans de Pensions.  
 
IAC-CATAC considerem que aquestes mesures les hauria d’aplicar l’Administració d’ofici, ja que algunes 
d’elles són resultat de sentències judicials, i no imputar-les al pressupost de totes i tots. I, estem 
radicalment en contra de l’aportació al Pla de Pensions (recordem que vam recollir per dues vegades 
signatures perquè el Pla de Pensions s’eliminés i s’afegissin aquests diners a les nòmines). 
 
Ara cal esperar l’Acord de Govern perquè tot això s’apliqui JA com han manifestat. 
 
Fons addicionals 2020: 

- Pel que fa als fons addicionals pel 2020 l’Administració fa la proposta de destinar una part 
d’aquests fons al finançament dels increments retributius derivats de la negociació del VII 
Conveni col.lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 
Retribucions que se sumarien al 2% fix d’augment de 2020 

- No queda clar si seria parcialment o totalment que els fons addicionals 2020 es destinarien a aquest 
increment.  

 
Com NO hi ha acord sindical per a les retribucions 2020, veurem quina serà la proposta de distribució 
d’aquests fons addicionals finalment. 
 
Us seguirem informant! 
 

LA MILLOR DEFENSA, UN BON IAC-CATAC!  
LLUITA AMB LA IAC-CATAC! 


