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Tard i malament 

(quan ens tornen el que ens han robat, hem de donar les gràcies?) 

 

1. La nota de premsa del Govern 

 

Llegim en la nota de premsa del Govern de la Generalitat
1
 que el Govern i els sindicats 

“arriben a un acord parcial per recuperar els dies de vacances per antiguitat i els dies 

d’assumptes personals. 

 

Segons la dita nota la secretària d’Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, la 

recuperació de dies de vacances i d’assumptes personals s’emmarca dins d’un procés “que es 

va iniciar l’any passat amb la restitució de la segona paga extraordinària l’any 2015 i la 

supressió de la rebaixa del 15% de l’horari i el sou dels treballadors interins. 

 

Comencem doncs per aquí.  

 

1.1. La “restitució” de la segona paga extraordinària 

 

Segons aquesta senyora l’any passat es va restituir la segona paga extraordinària de l’any 2015. 

A complir la llei, aquesta senyora li diu “restituir”. Si tingués, aquesta senyora, una remota idea 

de la normativa de funció pública, i el seu càrrec sembla que ho exigiria, sabria que l’article 

22.4 de l’estatut bàsic de l’empleat públic estableix que hi ha dues pagues extraordinàries l’any 

i que cap norma, estatal o autonòmica degudament habilitada, ha derogat o deixat en suspens 

per al 2015 l’obligació de fer efectives aquestes dues pagues. Per tant, aquí no s’ha “restituït” 

absolutament res, simplement s’ha complert amb el que estableix la normativa. Si aquesta 

senyora vol dedicar-se a la venda de mantes, més li valdria (ens valdria) que es dediqués a 

l’ofici de “feriante” en els mercats itinerants que van de poble en poble. 
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1.2. La “supressió” de la retallada dels interins 

 

No contenta amb voler vendre’ns la moto amb el tema de la pretesa  “restitució” de la paga 

extraordinària, ens diu, com si d’una altra graciosa concessió es tractés, que l’any 2015 es va 

suprimir la rebaixa del 15% de l’horari i el sou dels treballadors interins. 

 

En  realitat però, no es va suprimir cap rebaixa. El sou dels interins fou retallat l’any 2012 per 

un període de 2 anys
2
. Aquesta retallada expirava el 2014, concretament al març de 2014. 

Tanmateix, la mesura fou perllongada
3
 fins  el 31 de desembre de 2014. Per tant, queda clar 

que no hi va haver la supressió de cap retallada, simplement es var fer efectives les retribucions 

conforme ho establia la llei. Per tant, ara, aquesta senyora, ens vol enredar amb els seus 

malabarismes de “triler”, volent fer-nos creure que el Govern durant el 2015 s’ha portat força 

bé amb el personal de la Generalitat regalant-nos, restituint-nos que diu ella, quelcom que ja 

teníem reconegut per llei. 

 

2. Els dies d’assumptes personals 

 

En relació als dies de vacances i d’assumptes personals, ens diu la nota de premsa que el 

Govern ha proposat el seu retorn. Tanmateix, el Govern s’ha limitat a complir amb el que 

estableix el Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual s’adoptaren diferents mesures 

en matèria d’ocupació pública, entre elles el retorn dels dies d’assumptes personals i de 

vacances per raó d’antiguitat. I no tan sols això, la Resolució 7/XI, del Parlament de Catalunya, 

en el punt 2.a) ja obligava el Govern a reconèixer al personal de la Generalitat la totalitat dels 

dies d’assumptes personals i de vacances per raó d’antiguitat. 

 

Per tant, el Govern, no ha proposat res, s’ha limitat a complir estrictament tant la normativa 

estatal com les ordres del mateix Parlament. 

 

El que sí és però responsabilitat del Govern és que quan tot el país ja va gaudir durant l’any 

2015 d’aquests dies d’assumptes personals i de vacances, a l’Administració de la Generalitat 

els vàrem perdre per haver-se negat, el Govern, presidit, no ho oblidem, pel mateix partit, a 

aplicar el que ja en aquell moment ens reconeixia la llei. 

 

3. La negativa a incorporar ja els dies 24 i 31 de desembre com a assumptes personals 

 

Ara, finalment i quan ja l’Estat va reconèixer aquests dies per al 2015 al mes de setembre, el 

Govern es decideix, gairebé mig any després, a complir amb les seves obligacions legals. 

Continua però resistint-se amb totes les seves forces, i mentre no hi hagi un ens superior que 

l’hi obligui, al reconeixement dels drets del seu personal. Així per exemple, en relació als dies 

24 i 31 de desembre que cauen en dissabte i que per tant han de ser compensats
4
, el Govern 

s’ha negat a parlar-ne perquè considera que és massa aviat per parlar d’aquesta qüestió ja que 

poden produir-se situacions com que algú es doni de baixa abans del 31 de desembre. Aquestes 

són les explicacions que et trobes quan has de tractar al curts de gambals, miserables o deixem-

ho així, persones poc preparades. No sembla que aquesta sigui la situació en la que es troba el 
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personal empleat de l’Estat que la setmana passada va aprovar una resolució per la qual aquests 

dos dies s’incorporen als dies d’assumptes personals
5
. 

 

Bé, com ha quedat finalment això dels dies d’assumptes personals? 

 

 

Triennis  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 

 

4. Les vacances per antiguitat 

 

Per a les vacances, tanmateix, caldrà continuar esperant ja que el segon apartat de la disposició 

addicional sisena de la Llei 5/2012
6
 deia:  

 

... se suspenen els acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis 

vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de 

vacances. 

 

Cal doncs una norma que restableixi aquest dret, tot i que ja l’esmentat RD 10/2015 el reconeix 

des del mes de setembre per al personal de l’Estat. La també esmentada Resolució del 

Parlament, també obliga el Govern a reconèixer aquest dret per al 2016, malauradament no està 

clar que el reconeixement es faci de manera oportuna  atès que ens ha anunciat que el pensa fer 

a través de la llei de mesures que sol aprovar-se juntament amb els pressupostos i no està clar 

que hi hagi llei de pressupostos. Ens trobem doncs, davant d’una tècnica dilatòria més. 

 

Les altres qüestions resten pendents. El dia 7 de març hi ha prevista una nova reunió de la 

Mesa General per parlar de la devolució de la paga de 2012, devolució que no pensen 

completar, si finalment compleixen, ja sabeu el que passa amb els tractats amb rostres pàl·lids, 

fins el 2018. 

 

Res rellevant s’ha dit en relació a la devolució de les pagues de 2013 i 2014, a les quals també 

hi estan obligats en virtut de la Resolució del Parlament que ja hem comentat. 

 

5. Epíleg 

 

Poc a poc anem esgarrapant alguns dels drets robats. No és fàcil amb aquests paios. No és fàcil 

amb aquesta patuleia. Eleccions darrera eleccions però, juntament amb la resta de ciutadans, 

els empleats públics els hi anem retornant la gentilesa i l’afecte amb que ens han tractat durant 

aquets anys i ens continuen tractant. 
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 Resolución de 18 de febrero de 2016 de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas. 

6
 La nota de premsa del Govern diu del “Projecte de llei de mesures fiscal, financeres i administratives de 2015”, 

Difícilment però es pot derogar un projecte de llei. A més, la norma que suspèn les vacances és la del 2012, no la 

del 2015. Però clar, a aquest Govern (o a l’anterior, que era el Govern dels millors) millor no parlar-los-hi de 

coses que no hi entenen. 


