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MESA GENERAL 19.10.2016 

 

Introducció 

Abans de l’estiu es va arribar a un acord amb el govern de la Generalitat pel qual els 
sindicats i l’Administració ens comprometíem a negociar els punts que mancaven per 
resoldre de la Resolució del Parlament. 

Tant la IAC com la resta de sindicats vam demanar que els treballs comencessin al més 
aviat possible per tal de tenir enllestida la feina l’1 de desembre de 2016. En aquest 
sentit vam demanar una reunió de la Mesa General durant el mes de setembre. El 
govern, però, no ha trobat temps fins el dimecres, 19 d’octubre. 

O sigui, per posar-nos en escena. Hi ha una part que té pressa, nosaltres, el personal i 
els sindicats, i una altra part que ja li va bé anar donant llargues i perdent el temps. 

 

Nus 

El govern ens planteja crear dos grups de treball. Un sobre la recuperació del FAS, dels 
complements salarials (productivitat, DPO’s, estadis, d’ampliar els casos de percepció 
del 100% en cas d’IT i de la recuperació de les pagues extres del 2013 i 2014. L’altre 
seria sobre l’oferta d’ocupació i les borses de treball. 

Els sindicats plantegem que cal incloure en la negociació uns serrells que 
s’arrosseguen des de fa temps, concretament el gaudiment de 30 hores d’absència per 
malaltia sense justificació pel personal de l’ICS, la reducció d’hores de treball al 
personal docent més gran de 55 anys, i disposar de personal substitut en ensenyament 
des del primer dia. Així mateix demanem incloure en les negociacions les 
conseqüències de la sentència del Tribunal  de Justícia de la Unió Europea sobre les 
indemnitzacions a les persones acomiadades. 
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El govern vol escapolir-se de les seves obligacions mitjançant un cadenat de recursos 
barroers, primer va voler traspassar el debat a les meses sectorials i, per últim, quan va 
reconèixer que és la Mesa General la competent, va sortir amb què (atenció amb la 
dada) no hi ha diners per solucionar els serrells. 

Així doncs, les veritables intencions del govern es van començar a fer visibles aviat, 
allargar tot el que pugui les negociacions, per arribar a un punt en què, desprès de tants 
anys esperant, ens conformem amb qualsevol “engruna”. 

I, per tant, quan vam dir que les negociacions s’havien d’acabar, com a màxim, l’1 de 
desembre, vam descobrir que a l’avantprojecte de pressupostos per l’any 2017, no hi ha 
cap partida prevista pel FAS, ni per ampliar les IT que donin dret al 100%, ni per 
recuperar la productivitat. Únicament tenen prevista una partida de 232 milions d’euros 
per fer front a la part de la paga “extra” del 2012 que ens deuen. 

De què parlem, llavors? Per la IAC, la resolució del Parlament és clara: si abans de l’1 
de desembre, no s’ha arribat a cap acord sobre els criteris i procediments dels diversos 
temes que hi ha sobre la taula, l’1 de gener es recuperen el FAS i els complements 
salarials en la quantia i en les condicions que existien abans. Sobre la percepció del 
100% en més casos d’IT, ja és més complicat recuperar-ho tot, en cas que no s’arribi a 
acord. Passa el mateix, malauradament, amb al retorn de les pagues “extres” dels anys  
2013 i 2014. 

 

Desenllaç 

L’estratègia del govern és clara: no hi ha diners. Hem repetit, fins a l’esgotament, que 
és cert l’ofegament pressupostari a Catalunya per part de l’Estat, però no ens cansarem 
mai de explicar que aquest govern (i els anteriors) no fan ús de les seves capacitats i 
competències, ja que no estan al servei de la ciutadania en matèria de benestar social. 

Caldrà lluitar per fer efectius els nostres drets, ja que aquest govern de @KRLS és 
insensible a les necessitats laborals, econòmiques i professionals del personal al servei 
de la Generalitat. 

 

NOTA 

El govern deixa clar que les 7.000 places d’oferta pública no són places noves. 
Manifesta que solament 700 places són noves (550 mossos i 150 bombers) i les  6.300 
restants són llocs vacants ocupats per personal interí. Aquí, també, la IAC ha demanat 
que cal restablir les ràtios de personal i recuperar els llocs de treball amortitzats i 
suprimits en els darrers anys. 


