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El govern del Sr. Rajoy amplia les competències de la Generalitat en matèria de 

Rajoy li pica l’ullet a
 

L’any 2012, el Sr. Rajoyva retallar, entre d’altres coses, 

― eliminar l’“extra” de Nadal de 2012 (el Sr. Mas ja ens havia retalla
tres” de Nadal dels anys 2013 i 2014)

― reduir els dies d’assumptes propis a tres per any

― suprimir els dies addicionals d’assumpte propis per antiguitat

Ara, el Sr. Rajoy, per a totes les Administracions

― retorna els sis dies anuals per assumptes propis

I, únicament per a l’Administració General de l’Estat

― ordena pagar el 26% de la “extra” de Nadal de 20

― retorna els dies addicionals anuals 

Per tant, ara la Generalitat té competència per 

― decidir pagar-nos ―o no― el que resta de percebre de la “paga extra” de 2012 
ció de “com sigui la nostra situació econòmica financera

― decidir si vol ―o no― implantar dies addicionals d’assumpte

― decidir si vol ―o no― implantar dies addicionals de vacances per antiguitat
pròpia Generalitat i que el govern del Sr. Mas 

 

De l’”ordeno yman
Sobre el retorn del 26% de l’“extra” del 2012 previst 
per octubre, la Generalitat “PODRÀ” ajornar el pag
ment sine die, ja que, si la situació econòmica financ
ra de la Generalitat no permet pagar
l’abonament es podrà fer en el primer exercici pre
supostari en quèla situació ho permeti 

Respecte dels dies addicionals d’assumptes propis per 
antiguitat, la Generalitat “PODRÀ” (i 
d’Administracions públiques catalanes) establir fins 
dos dies addicionals d’assumpte propis a partir del 
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l govern del Sr. Rajoy amplia les competències de la Generalitat en matèria de 

Rajoy li pica l’ullet a
va retallar, entre d’altres coses, per a totes les Administracions:

de Nadal de 2012 (el Sr. Mas ja ens havia retallat el 5% del sou anual i eliminat
de Nadal dels anys 2013 i 2014) 

sumptes propis a tres per any 

’assumpte propis per antiguitat 

per a totes les Administracions, 

es anuals per assumptes propis 

per a l’Administració General de l’Estat 

el 26% de la “extra” de Nadal de 2012 el mes d’octubre de 2015 

anuals de vacances per antiguitat 

, ara la Generalitat té competència per  

nos ―o no― el que resta de percebre de la “paga extra” de 2012 
com sigui la nostra situació econòmica financera” pot ajornar el pagament 

― decidir si vol ―o no― implantar dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat

― decidir si vol ―o no― implantar dies addicionals de vacances per antiguitat (que 
el govern del Sr. Mas ens va suprimir el març del 2012)

mando” al “podrà” 
del 2012 previst 
ajornar el paga-

la situació econòmica finance-
pagar-ho el 2015, 

l’abonament es podrà fer en el primer exercici pres-
 (p.ex.2025?). 

Respecte dels dies addicionals d’assumptes propis per 
 també la resta 

s catalanes) establir fins 
dos dies addicionals d’assumpte propis a partir del 

sisè trienni i un dia més per cada trienni, a partir del 
vuitè. 

Pel que fa als dies addicionals de vacances per ant
guitat, la Generalitat “PODRÀ”
d’Administracions catalanes) establir fins a quatre d
es addicionals de vacances en funció del
llat. 

Resulta que algunes qüestions que eren bàsiques a 
l’EBEP, ara es transformen en capacitat normativa per 
a les diferents Administracions gràcies als abundants 
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l govern del Sr. Rajoy amplia les competències de la Generalitat en matèria de Funció Pública 

Rajoy li pica l’ullet al Mas 
per a totes les Administracions: 

t el 5% del sou anual i eliminat les “ex-

 

nos ―o no― el que resta de percebre de la “paga extra” de 2012 en temps i forma (en fun-
pot ajornar el pagament sine die) 

s propis per antiguitat 

(que ja teníem per part de la 
s va suprimir el març del 2012) 

sisè trienni i un dia més per cada trienni, a partir del 

Pel que fa als dies addicionals de vacances per anti-
“PODRÀ” (i també la resta 

cions catalanes) establir fins a quatre di-
onals de vacances en funció del temps treba-

qüestions que eren bàsiques a 
, ara es transformen en capacitat normativa per 

a les diferents Administracions gràcies als abundants 
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“PODRÀ” que inclou el RDL 10/2015, publicat al BOE 
el dia 12 de setembre. 

No es podrà queixar el Sr. Mas. Almenys en aquesta 
qüestió, el govern de 
l’Estat ha ampliat les 
competències de la 
Generalitat.  

 Resulta curiós que 
―en públic―es di-
guin el nom del porc, 
que manifestin que 
socialment no es par-
len, quan el cert en 
aquest cas és què el 
Sr. Rajoy li pica l’ullet 
al Sr. Mas, doncs no 
obliga a complir les 
decisions del govern 
central.  

I aquest “favor” es 
resumeix a ampliar 
les competències de 
la Generalitat en matèria de Funció Pública. Malaura-
dament, com hem dit moltes vegades, el Sr. Mas i el 
seu govern ha estat guia i punta de llança de les reta-
llades en el sector públic, tant que algunes retallades 
de “Madrid” eren traduccions del català. Per tant, 
som molts escèptics sobre que el Sr. Mas i el seu go-
vern facin ús de les seves competències per millorar 
les nostres condicions de treball si no el forcem a fer-
ho.  

Excuses de mal pagador 

La prova de la poca predisposició del Sr. Mas va ser 
l’anunci del govern de la Generalitat, a la Mesa Gene-
ral en el mes de juliol,sobre que deixaven d’exercir les 
seves competències en matèria de Funció Pública fins 
a la constitució d’un nou govern. Per què el govern 
continua treballant en tots els àmbits que li perto-
quen menys en aquest? 

Exigim que el govern, en virtut de les seves obligaci-
ons i de les “noves” competències, treballi ja, en 
aquests moments, i sense desmai, per tal que els tre-
balladors i treballadores de totes les Administracions 

catalanes recuperemde 
forma immediataaques-
ta mínima part de les 
pèrdues acumulades en 
els darrers anys,  

No és de rebut l’excusa 
que no es pot “hipote-
car” el proper govern, ja 
que, dia a dia, el DOGC 
publica tota mena de 
normes que hipotequen 
futurs governs en dife-
rents àmbits. 

I si volen negociar, des 
de CATAC – IAC estem 
disposats a debatre com 
restablir tots els drets i 
condicions perdudes, tot 
i que sigui passant per 

sobre de les “benevolències” del govern central.  

Està disposat aquest govern a exercir de veritat com a 
govern responsable de les condicions i drets d’una 
part de la ciutadania? O moltes de les seves paraules 
són foc d’encenalls? 

I què fem amb les pagues “extres“ de 2013 i 2014 su-
primides per la Generalitat? 

Sr. Mas, no s’excusi sempre en Madrid, i ara que hi té 
competències, digui’ns en quina línia pensa exercir-
les: a favor o en contra dels empleats i empleades 
públiques? 

Sabem que no som businessfriendly ni volem ser wor-

kerfriendly; únicament, volem treballar dignament i 
prestar els serveis públics com demana la societat, 
incloent aquí unes bones condicions de treball dels 
servidors públics. 

 

Quadre resum dels dies addicionals que, com a màxim, la Generalitat i la resta d’Administracions públiques 
catalanes “PODRAN” reconèixer als seus treballadors i treballadores públics 

Anys d’antiguitat ?  15 20 25 30     

Dies addicionals de vacances  ?  3* 4* 3* 4*     

Triennis 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Dies addicionals d’assumptes propis  2* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 

*Nombre dies que el govern central ha acordat vers els  empleats públics de l’Administració General de l’Estat. Font: BOE 12.09.2015 

 

No te saldrás con 
la tuya, Artur 

Bueno!, almenysam-
belsfuncionaris Vale, ahí lo que 

quieras 


