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Tirar la pedra i amagar la mà 
 

Ahir, 25 d'octubre va tenir lloc la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació. El motiu 
era intentar d'arreglar el desgavell creat arran de l'Acord signant per ccoo i ugt en 
virtut del qual aquest sindicats renunciaven, en nom de tots, a les 30 hores sense 
justificació per causa d'indisposició de les que fins ara hem vingut disposant. 

 
No deixa de resultar curiós, com ja han fet notar els companys d'algun altre sindicat, 
que siguin els mateixos que han creat el problema els que han demanat la 
convocatòria d'una reunió extraordinària ("...vam demanar la celebració d'una 
reunió extraordinària..." diu ccoo en el seu butlletí1) de la mesa sectorial per tractar 
el tema de les 30 hores. És clar que ens trobem davant la figura del piròman-
bomber. Primer fot foc al bosc i després ve de bomber a explicar-nos a tots com s'ha 
d'apagar l'incendi. 
 
L'Acord, signat al setembre pel esmentats sindicats, deia, en els eu punt Segon. b): 
 

L'entrada en vigor d'aquesta millora implicarà pel que fa a les absències 
justificades per motius de salut, el retorn, en cada àmbit, a la situació anterior a 
l'any 2012. 

 
Aquest Acord doncs suposava que els signats estaven d'acord (vet ací el nom de 
l'instrument utilitzat) a la supressió dels punts 6.2 i 3.2 de la Instrucció 2/2013, de 30 
de desembre, en virtut de la qual: 
 

"... no comporten descomptes retributius les primeres 30 hores laborables 
d'absència en un mateix any natural... sempre que resultin justificades d'acord 
amb aquesta instrucció" 
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"...(les) absències... podran ésser justificades mitjançant declaració responsable 
de la persona interessada" 

 
No ens resta per tant més que "donar les gràcies" als companys de ccoo i ugt per tan 
valuosa aportació al nostre migrat ventall de drets i pel seu "bon rotllo" amb aquells 
que tant aportat per a que fossin retallats: l'actual equip de Funció Pública, equip en el 
qual caldrà , a partir d'ara, considerar que en formen part. 
 
A la dita reunió, on no calia esperar res de bo, l'Administració va fer la brillant proposta 
de què en cas d'indisposició podíem fer servir les 25 hores recuperables de les que 
actualment disposem. 
 
Sorprèn que ara, les companys de ccoo diguin, en el seu butlletí 124/2018 respecte les 
30 hores a les que varen renunciar, el següent, tot referint-se a la reunió amb Funció 
Pública: 
 

"Ni parlar-ne de retornar les 30 h anuals d'indisposició que s'han tret de sobre 
amb el mantra: 'no és viable" 

 
Encara sorprèn més que, fent-se els indignats, com si la cosa no anés amb ells, acabin 
el seu butlletí dient: 
 

"Es per això que ccoo ens hem aixecat de la Mesa" 
 
Els companys d'ugt per la seva part diuen en el seu butlletí2: 
 
"Al llarg de les negociacions de l'Acord la ugt vam deixar clar que la recuperació del 
que ens pertocava pel que fa a les baixes laborals no significava cap renúncia a cap de 
les prerrogatives que, en matèria de permisos o fórmules de justificació d'absències 
teníem..." 
 
I tot seguit al·leguen, tots desimbolts ells, es a dir, amb total "desparpajo", per 
demostrar que la recuperació de les baixes retribuïdes "no significava cap renúncia a 
cap de les prerrogatives...", al·leguen dèiem,  justament el contrari del que diuen 
pretendre (varen exigir diuen la introducció del següent text): 
 

L'entrada en vigor d'aquesta millora implicarà pel que fa a les absències 
justificades per motius de salut, el retorn, en cada àmbit, a la situació anterior a 
l'any 2012. 
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Es a dir, la clara renúncia a les 30 hores per indisposició sense justificació. Fer-
ho passar pel contrari es voler fer-nos combregar amb rodes de molí. 
 
Ja sobta quan al dret a les 30 hores que tan es va costar d'assolir el qualifiquen 
de "prerrogativa" és a dir, segons el "Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans" 
de: privilegi, gràcia, exempció. 
 
Amb aquesta concepció del que són els drets, no ens estranya que ens vulguin 
colar el que consta per escrit (en l'Acord) com el contrari del que significa. 
 
Gràcies companys, us trametrem còpia dels descomptes que ens practiquin per 
causa d'indisposició, no creiem que us facin caure la cara de vergonya, però ens 
resultarà més gratificant que trucar al telèfon que ens indiqueu de Funció 
Pública. 

 


