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Al Govern tant se li’n foten les resolucions 

del Parlament 
  
Al gener de 2016, gràcies a la pressió sindical, el Parlament va adoptar una Resolució, 
signada per tots els grups polítics, on es reconeixia el deute que la Generalitat té amb el seu 
personal i s’establien prioritats.  
 
A la vista de què, ja al novembre, res es movia, els tres sindicats presents a la mesa vàrem 
demanar la convocatòria d’una Mesa general per tal d’impulsar el compliment de la 
Resolució del Parlament. 
 
Amb anterioritat s’havien constituït, per tal de complir amb la Resolució (en realitat per a 
dilatar-ne el compliment), dos grups de treball: un sobre retribucions i millores socials i l’altre 
sobre provisió i selecció de llocs de treball.  
 
En el primer grup s’havia de negociar  
 

- retorn de la Incapacitat Laboral Temporal (IT) al 100% mitjançant la inclusió de 
supòsits de caràcter excepcional que permetin el reconeixement de pràcticament el 
100% de baixes mèdiques;  

- retorn de les pagues de 2013 i 2014;  
- reconeixent de les 30 hores per indisposició;  
- retorn del Fons d’Acció Social (FAS) i del complement de productivitat i  
- altres mesures específiques per al sector d’ensenyament i sanitat. 

 
En el segon grup  
 

- una borsa de treball transparent, i  
- un calendari d’ofertes d’ocupació que permetés anar reduint la temporalitat de la 

nostra plantilla. 
 
Atesa la manca de voluntat de l’Administració per complir amb la Resolució, es va iniciar, per 
part de IAC-CATAC i CCOO, una tanda de reunions amb els grups parlamentaris a fi 
d’assabentar-los de l’incompliment i plantejar-los novament les nostres reivindicacions. 
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Entre aquestes reivindicacions hi figura l’homologació de la jornada setmanal amb la de 
diferents CCAA. En aquest sentit, cal recordar que el propi Govern de la Generalitat ha 
signat un Acord amb el personal de l’Administració de Justícia establint la jornada de 35 
hores i que també l’Administració de Justícia té un Acord de supòsits excepcionals per 
Incapacitat Laboral Temporal que inclou pràcticament totes les malalties dins del dret a 
percebre el 100% de retribucions durant la baixa. La pròpia Funció Pública ens va fer creure 
que estava disposada a reconèixer-ho, però al final es va despenjar amb una proposta 
insultant, que només afectava un 8% de la plantilla. 
 
Fruit de la pressió dels grups parlamentaris i de les diferents concentracions dels delegats 
sindicals a la Plaça de Sant Jaume i davant del Parlament, vam aconseguir que es 
convoqués una nova Mesa General, on la Secretària General de Funció Pública va dir que 
tot era culpa del partit que dóna suport al Govern i dels propis sindicats per acceptar un 
Acord amb Ensenyament que els ha deixat sense marge de maniobra (sense pressupost).  
 
A això vàrem respondre que la part social i diferents grups parlamentaris hem posat sobre la 
taula moltes mesures d’estalvi pressupostari que permetrien retornar els nostres drets i 
cobrir les mancances no només a Ensenyament, sinó també a Sanitat i a Afers Socials. 
Tanmateix, és el Govern, amb la seva política de privatitzacions i d’afavorir els que més 
tenen, qui no deixa marge de maniobra.  
 
Atesa la nul·la voluntat de l’Administració de complir amb la resolució del Parlament, i 
després d’una reunió informal amb la Secretària General de Funció Pública que només va 
servir perquè, novament, fes gala de la seva prepotència, els sindicats vàrem iniciar una 
nova tanda de reunions amb els grups parlamentaris. 
 
A hores d’ara, tant el grup de Junts pel Sí (que va signar la Resolució sobre el retorn de part 
dels nostres drets arrabassats) com Funció Pública (la seva extensió administrativa) 
insisteixen que no es pot negociar fins que es tanquin els pressupostos. El sindicats estem 
pressionant perquè es comenci a negociar ja i Funció Pública diu que ha d’ultimar propostes. 
Després de tot el que hem estat patint fins ara, no ens donen massa credibilitat. 
 
Tot això és el relat de les accions i mobilitzacions que hem fet els sindicats presents a la 
Mesa General (IAC-CATAC, CCOO i UGT).  Els sindicats mantenim  la pressió i preparem, si 
s’escau, una mobilització contra la llei de pressupostos per no incloure cap retorn de les 
nostres retallades, en contra del que una Resolució del mateix Parlament havia establert. En 
aquests moments la Llei de Pressupostos i la Llei de Mesures ja tenen dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries i estan en tràmit de votació en el proper Ple (22 i 23 de març). 
 
Aquesta Llei de Pressupostos, en matèria d’augment retributiu per al 2017, es remet a la llei 
de Pressupostos de l’Estat (quan s’aprovi) i estableix que aplicarà el que aquesta digui. 
Aquest augment pot anar d’1% a un 3% i des de la Generalitat ja tremolen pensant que 
pugui ser un 3%. 
 
En relació amb l’oferta pública de 2017, l’Administració també l’ha condicionat a la taxa de 
reposició que estableixi l’Estat. Si aquest obre l’aixeta la intenció de Funció Pública és 
acumular les ofertes de 2016 i 2017. Sembla que, en qualsevol cas, tenen intenció de treure 
oferta per al cos superior d’Administració general. 


