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PLATAFORMA PERSONAL INTERÍ DE LA GENERALITAT 

 

Retallades econòmiques: com es passen la pilota
El divendres, 30 de maig, es va celebrar una reunió 
de la Mesa General a petició dels sindicats, on el 
tema principal era continuar amb la reclamació 
dels nostres sous, i en concret, dos qüestions ca
dals, la reclamació de les pagues extres suprimides 
el 2013 i 2014 i la recupe-
ració del 100% de sou i 
feina del personal interí. 
També el tema de la part 
meritada de la paga de 
2012. 

Fets encadenats 

Començant per aquesta 
última qüestió, el govern 
manifesta que, primer, 
s’està pendent del Tribu-
nal Constitucional, i se-
gon, que han demanat al 
Ministeri d’Hisenda (Mon-
toro) que els doni els di-
ners per pagar aquesta 
meritació. Com tothom 
sap, el Decret llei d’en Ra-
joy deia (art.2.4) que els 
diners de la paga s’havien 
de guardar per si de cas, 
algun any futur es podien 
dedicar a fer aportacions 
als plans de pensions. Per tant, aquest
són (o haurien de ser) en algun “calaix”. Però, co
tradicció sobre contradicció, si els diners del 2012 
es demanen a “Madrit”, per què no ens abonen les 
pagues de 2013 i 2014 que a l’Administració de 
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Mesa General 30 maig 2014 

Retallades econòmiques: com es passen la pilota
El divendres, 30 de maig, es va celebrar una reunió 
de la Mesa General a petició dels sindicats, on el 

continuar amb la reclamació 
dels nostres sous, i en concret, dos qüestions cab-
dals, la reclamació de les pagues extres suprimides 

als plans de pensions. Per tant, aquests euros hi 
són (o haurien de ser) en algun “calaix”. Però, con-
tradicció sobre contradicció, si els diners del 2012 
es demanen a “Madrit”, per què no ens abonen les 
pagues de 2013 i 2014 que a l’Administració de 

l’Estat i a tota la resta d’administracions de
nya sí s’han percebut? Si el 2012 es reclama al g
vern estatal, perquè va ser ell el que ens va retallar 
la paga, és de suposar que les pagues del 2013 i 
2014 s’han de reclamar al govern de la Generalitat

neralitat som utilitzats com escuts humans en una 
refrega politicoeconòmica entre dos governs, amb 
un resultat que, a banda del seu resultat econòmic, 
sempre serà una pèrdua per a tots i totes nosaltres. 
Si el govern de l’Estat dóna els diners, els empleats 
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Retallades econòmiques: com es passen la pilota 
l’Estat i a tota la resta d’administracions de Catalu-

s’han percebut? Si el 2012 es reclama al go-
perquè va ser ell el que ens va retallar 

s de suposar que les pagues del 2013 i 
2014 s’han de reclamar al govern de la Generalitat, 

que és el que ens ha fet la 
retallada..., o no?  

Kafka viu 

Doncs, no, els diners de 
les pagues de 2013 i 2014 
també s’han de demanar 
a “Madrit”, en format 
“compensació dipòsits 
bancaris” que s’està nego-
ciant entre alts càrrecs 
dels dos governs, segons 
va manifestar el nostre en 
la reunió del 30 de maig i 
—oportunament(?)— pu-
blica un diari de Barcelona 
el 2 de juny. Kafka, vell 
amic de les administraci-
ons, en estat pur. 

Tripijocs 

Analitzem una mica: el 
personal al servei de 
l’Administració de la Ge-

tat som utilitzats com escuts humans en una 
mica entre dos governs, amb 

un resultat que, a banda del seu resultat econòmic, 
sempre serà una pèrdua per a tots i totes nosaltres. 
Si el govern de l’Estat dóna els diners, els empleats 
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públics serem titllats d’insolidaris davant els cente-
nars de milers de ciutadans que suporten la crisi en 
pitjor situació que la nostra. I si no venen els di-
ners, no cobrem. O sigui que, al final, el govern de 
la Generalitat, responsable de la retallada de les 
pagues del 2013 i 2014 queda com el bo de la 
pel·lícula: si percebem la paga és gràcies a les seves 
gestions i si no, la culpa és de “M.” Jugada mestra. 
Si ens l’empassem, clar! 

No ens enganyen 

Estem farts d’aquests jocs de mans. A la reunió 
vam deixar palès (tant la IAC com UGT i CC.OO.) 
que el govern de la Generalitat no pot eludir les 
seves responsabilitats vers el seu personal, endos-
sant-se-les a altres. No ens enganyen tot i que han 
posat la maquinària mediàtica a tota marxa perquè 
estiguem tranquils per una temporada. Resulta cu-
riós, en aquest sentit, que 48 hores després 
d’explicar-se en una reunió de la Mesa general i 
abans que els sindicats poguéssim donar la notícia 
als companys i companyes, un diari amb connexió 
directa amb Palau, difongués la notícia sense cap 

connotació negativa vers la posició del govern del 
Sr. Mas. 

El govern de la Generalitat n’és  

responsable 

Les pagues de 2013 i de 2014 ens les ha retallat el 
govern de la Generalitat de Catalunya i no volem 
excuses de mal pagador. És el Sr. Mas i el seu go-
vern els que ens deuen aquests diners. És més, no 
ens dóna igual el format del “presumpte” paga-
ment. Hem reclamat i reclamem i reclamarem un 
increment dels ingressos de la Generalitat (tant per 
accions pròpies de la seva competència, com per 
una redistribució justa dels ingressos procedents 
dels nostres impostos fets al govern estatal). 
Aquesta és la forma, la manera en què ens han de 
pagar els nostres sous, no mitjançant tripijocs entre 
dos governs que únicament defensen que la crisi la 
paguem les classes treballadores i populars. 

I també és la forma de revertir la penosa situació 
del personal interí. Que es deixin ja d’excuses. I de 
propaganda. 

 

Protocol per a la prevenció,... assetjament sexual 

Sí crític de la IAC 

A la reunió de la Mesa General es va ratificar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la reso-
lució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La nostra posició, de tots els sindicats de la IAC —CATAC, 
USTEC, CATAC-CTS—, ha estat un sí crític. Reconeixem i valorem positivament la millora que representa 
aquest nou protocol, però, tot i així, trobem a faltar aportacions que es van proposar i que finalment no 
s’han incorporat al text, i que prenien sentit després de la nostra experiència en l’acompanyament de per-
sones en el protocol d’assetjament que hi havia fins ara. Vam sol·licitar que la investigació es fes des d’una 
unitat externa al departament afectat, a fi de garantir la imparcialitat en la investigació del cas i, tot i que la 
primera valoració es farà des de la SG d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de Personal, cre-
iem que el fet que sigui el/la secretari/ària general del departament qui finalment resolgui el cas, no garan-
teix la imparcialitat al llarg de tot el procés. També considerem que la formació que ha de rebre el personal 
dels departaments per valorar les situacions i/o investigacions és molt curta i no dóna la sensibilitat ade-
quada. A més, tenim dubtes sobre els recursos legals que es podran interposar contra la resolució dels ca-
sos, amb la consegüent indefensió de la persona presumptament assetjada. Per tot això, creiem que cal 
esperar a què es posi en funcionament el Protocol per comprovar definitivament la seva efectivitat. 

 

Decret de jornada i horaris 

Les incidències es multipliquen 

Continuem rebent tot tipus de comunicacions d’incidències en l’aplicació del Decret de jornada i horaris. 
Com sigui que és una qüestió permanentment oberta davant de l’Administració, us animem a continuar en-
viant-nos tota mena de problemes i d’incidències que vagin sorgint per tal de tractar-les amb Funció Pública 
o, si és el cas, denunciar a tots aquells que, aprofitant l’avinentesa, són més papistes que el Papa.  
 


