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Modificació Decret de Jornada i horaris

Quina barra!
Contra la memòria selectiva
A sobre de les diverses retallades que anem patint hem d’aguantar la barra en forma d’exposició de 
motius de tot tipus de normes. En aquest cas ens “recorden” que “la Generalitat avança en 
l’harmonització del temps personal, familiar i laboral en sintonia amb les actuals tendències europees 
sobre aquesta matèria” quan el que realment estan fent des de fa anys és, justament, el contrari. Com 
poden anomenar avançar en la conciliació a mesures com:

- Pèrdua de 3 dies d’assumptes personals
- Pèrdua del gaudiment dels dies addicionals de vacances per anys de servei
- Pèrdua a la reducció retribuïda de jornada per cura d’un fill menor de 12 anys
- Pèrdua d’un dia de vacances

Resulta curiós comprovar que, a la mínima oportunitat, ens relacionen tot tipus de preteses “millores” i 
avanços. Cal complementar aquesta memòria selectiva amb la relació—no exhaustiva— del que son 
veritables (i no preteses) retallades a les nostres condicions laborals, professionals i econòmiques:

- Reducció de les retribucions al personal interí, amb reiteració i alevosia
- Congelació del sou
- Eliminació del complement de productivitat
- Retirar les aportacions al Pla de pensions (que no havíem demanat mai i que afavoria a la Caja de 

Pensiones para la       Vejez de Barcelona, alies “La Caixa”)
- Suspendre el Fons d’ajut social
- Suspendre els ajuts per menjar (ja rebaixats per la via de pujades inferiors a la de la inflació)
- Retallada de la paga extraordinària de 2012 (àdhuc abans que ho fes l’Estat)
- Retallada de la paga extraordinària de 2013 (l’única Administració catalana)
- Reiteració en la retallada de la paga extraordinària, ara pel 2014 (ep, altra vegada l’única 

Administració catalana)
- Pèrdua del dret a percebre la totalitat de les retribucions en cas d’IT
- Reducció de retribucions per incompliment de l’horari des del primer minut

O sigui que la hipocresia de Funció Pública no té límits: suprimeixen els dies d’assumptes personals, 
suprimeixen les indisposicions, suprimeixen els dies addicionals de vacances, no respecten l’acord del 
Parlament d’instaurar unes hores de conciliació sense justificació,... i encara tenen la barra de dir que 
pretenen que conciliem la vida personal i laboral.

No recuperem res
Entrant en matèria, què aporta aquesta modificació del Decret de jornada i horaris?
Primer, i cal dir-ho molt explícitament: 
Totes les preteses millores son a compte de la nostra butxaca o de canvis en les nostres 
condicions. Cap, repetim, cap mesura té cost per al govern ni suposa cap recuperació del que fins 
ara ens han arrabassat.
Segon, intenten regular algunes retallades de forma barroera:
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Eliminen els 6 dies que ens reconeix el DL 1/1997 en el seu article 96.2 i posen 4. No ens val la 
justificació d’adaptació a l’EBEP. En tant no s’adapti la normativa legal emesa pel Parlament de Catalunya, 
resulta vigent la nostra normativa. Clar, quan els interessa se salten les nostres normes i apliquen les del 
“Madrit”.
Tercer, per fi respecten la legalitat internacional pel que fa al gaudiment de les vacances respecte 
d’estades d’IT.
Quart, continuen fent i dictant absurditats com posar un límit mínim d’una setmana natural al gaudiment 
de les vacances quan, al temps, es poden agafar, per exemple, 4 dies aïllats i consecutius.
Cinquè, queden moltes coses per clarificar, com per exemple la implantació de la flexibilitat horària i el 
poder de requerir la presència efectiva per part del/de la cap de la unitat orgànica. El govern s’havia 
compromès durant la negociació a que la flexibilitat fos voluntària i, per tant, les persones que 
volguessin, podrien continuar amb el model d’horari anterior (opció d’horari anual). Amb el redactat 
actual està servit tot un reguitzell de problemes pels que caldrà establir un control de les nostres 
seccions sindicals per evitar “cacicades”.
...

El proper dilluns, 14 d’abril, hi ha convocada Mesa sectorial. Us demanem que ens feu a mans qualse-
vulga qüestió que considereu rellevant sobre aquesta modificació del Decret de jornada i horaris per 
tal de plantejar-la en la reunió

A la nostra pàgina web trobareu el mix dels dos Decrets de Jornada i horaris

Engalipada
Per últim, last but not least, cal emmarcar aquestes modificacions en la realitat social i política actual. 
Les properes eleccions europees, el record de la pèrdua de 12 escons de la coalició governant en les 
darreres eleccions catalanes, en les, de ben segur, alguns empleats i empleades públics i les seves 
famílies hi varen tenir alguna incidència.
Per tant, no ens deixem engalipar amb cosmètica, ni molt menys hem de permetre la utilització dels 
treballadors i treballadores públics com a responsables de greus problemes de funcionament dels 
serveis públics per desviar l’atenció social vers la seva corrupció.

Concurs de trasllats del grup B

El dia 10 d’abril s’ha publicat la convocatòria del concurs de trasllats del grup B. Haurem d’estar atents a 
que no es produeixi cap dany directe ni col·lateral.

Supressió de la retallada al personal interí

Qualsevol pot veure que, d’acord amb les dades de la pròpia web de Funció Pública, la reducció de 
personal per jubilacions, excedències i altres causes ha estat molt important en els dos darrers anys, la 
qual cosa està provocant que hi hagi unitats que no poden fer front al compliment de les tasques 
encomanades i, per tant, es degrada el servei públic. En aquest entorn el que resulta totalment fora de 
lloc és que al personal interí se li prorrogui la reducció de sou i jornada, amb el coneixement què s’estan 
fent hores extres amb caràcter clandestí (ni declarades, ni percebudes i ni denunciades per por).
Cal denunciar aquesta situació. Per part de CATAC – IAC s’ha posat a l’ordre del dia de la propera reunió 
de la Mesa Sectorial (el 14 d’abril). 
Davant aquesta injustícia, s’ha creat una Plataforma de personal interí de Generalitat, de la que us 
donem l’enllaç i el correu electrònic:

http://interinsgencat.wordpress.com interinsgeneralitatcatalunya@gmail.com
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