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Reunió grup de treball sobre conciliació 7.11.2013 

Són els nostres drets, Sra. Ortega 
Com venim informant (vegeu els Cataccrac 2013_21 —juny— i 2013_23 —juliol—), paral·lelament a les qüesti-

ons sobre personal que han d’anar a la llei de pressupostos o d’acompanyament, hi ha sobre la taula una “nego-

ciació” sobre com exercir determinats drets de la conciliació de la vida personal i familiar. 

Desprès de diverses reunions d’un grup de treball ad hoc (podeu consultar l’acta aprovada de la primera reunió 

a la nostra web) la situació, a data de dijous, 7 de novembre, és la següent: 

 

Temes Govern Part social 

Absència per motius de salut sense descompte per a tots els sectors. 
30 h/any (màxim dos 

dies consecutius) 

45 h/any (màxim tres 

dies consecutius) 

Conciliació per a la vida personal i familiar per a tots els sectors. Tindri-

en el mateix tractament que les hores per assumptes propis.  
7,5 h/any  22,5 h/any  

Compensació festiu dissabte 2014. Per a les persones del sector admi-

nistratiu i tècnic i personal laboral que tenen jornada ordinària i horari 

en còmput setmanal. Tindrien el mateix tractament que les hores per 

assumptes propis. 

7,5 h l’any 2014 7,5 h l’any 2014 

Resta de qüestions de flexibilitat i permisos 
El govern aportarà un document específic la 

propera setmana 

 

Observareu que la part social (IAC i resta de sindicats) 

hem fet un esforç immens per “salvar” quelcom dels 

nostres drets retallats als darrers temps. Som consci-

ents que des de juny ens hem deixat molt pèls a la 

gatera i considerem que no podem rebaixar més les 

nostres propostes. Arribar a un acord és important 

però, justament, un acord significa cessió per ambdu-

es parts. Nosaltres hem cedit suficient. I l’altra part? 

Els empleats i empleades públics  

continuem sent la vaca a munyir 

El govern no està per cedir en res. No li sembla prou 

l’eliminació dels dies d’assumptes propis per antigui-

tat, ni suprimir la percepció del 100% en cas 

d’indisposició o de IT, ni està satisfet amb els milions 

d’estalvi que representen totes les retallades que 

hem patit, tant econòmiques com en drets. 

 

Parlem de drets, no de diners 

El seu argumentari és simplement quantitatiu i eco-

nomiciste: per tal que acceptem la seva proposta de 

“donar-nos” aquestes “hores” ara, ens informen que 

representa ics euros de despesa, i no poden fer més 

esforços econòmics. A banda que la seva anàlisi eco-

nòmica no té en compte la dimensió qualitativa dels 

efectes de les mesures (ni tan sols treuen profit dels 

cursos d’ESADE sobre els costos del “no acord”) enca-

ra no entenen que la IAC i la resta de sindicats estem 

parlant de drets, no de diners. 
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Sra. Ortega, ja n’estem farts. Per decència i per no 

embolicar-nos: no vingui més amb arguments eco-

nòmics; que diners n’hi ha, depèn de per a què i per a 

qui i, per tant, no creiem oportú debatre en aquests 

termes de “mercat” persa. 

Nosaltres, Sra. Ortega, estem parlant de drets (reite-

rem). Estem intentant que els empleats i empleades 

de l’Administració de la Generalitat recuperem quel-

com dels drets arrabassats pel seu govern i el de Ma-

drid.  

A la propera reunió d’aquest grup de treball convo-

cada pel divendres, 15 de novembre, la IAC tornarà a 

parlar de drets. Esperem no perdre el temps en de-

bats inútilment economicistes.  

 

 

 

Campionat de manipulació informativa (3) 

La vicepresidenta Sáenz difama. Els Srs. Rosell i Gay 

difamen per assentiment  
En anteriors números de CATACCRAC us hem informat de la propensió a la demagògia i a la mentida per part de des-

tacats membres dels governs (nacional i estatal). Hem cregut convenient, vistes les reiteracions, anomenar-lo campi-

onat de la manipulació. No sabem qui guanyarà, però, de moment, la Sra. Sáenz, vicepresidenta del govern espanyol 

s’ha col·locat al capdavant quan ha difamat els aturats manifestant que n’hi havia 520.000 que percebien la prestació 

i, a més, treballaven. Tot i que el ministeri d’ocupació ha desmentit aquestes dades, la Sra. Sáenz no ha rectificat.  

Per adobar-ho, el dijous, 17 d’octubre, la Sra. Sáenz va participar en un acte de Foment del Treball, sense que els Srs. 

Rosell i Gay, ni cap dels empresaris presents, li recriminés les seves difamants paraules. 

El Srs. Rosell i Gay, mitjançant l’aplaudiment implícit de les infamants declaracions de la Sra. Sáenz, difamen per as-

sentiment els aturats i, per tant, han fet un veritable esforç per posar-se al cap de la cursa.  

Difamar v. tr. [LC] Dir mal (d’algú) cercant de fer mal al seu bon nom, a la seva reputació. DIEC2. Institut d’Estudis Catalans 

 

 

Campionat de manipulació informativa (4) 

La vicepresidenta, Sra. Ortega enganya 
La proposta del govern que la Sra. Ortega ha publicitat a tort i a dret, dient que s’incrementaven els dies d’assumptes 

propis de 3 a 5 l’any 2014 significa, de debò, res. Un és a canvi d’una festa que cau en dissabte, i l’altre, en realitat, és 

la compensació del dia festiu de més que hi ha al calendari laboral pel 2014 i que caldrà recuperar. Acceptar ara els 

dos dies i veure, com al gener, l’Administració treu una circular disposant la recuperació del dia de festa representarà 

que els treballadors i treballadores pensin que els sindicats ens hem begut l’enteniment i que ens han enredat. A qui 

vol enganyar la Sra. Ortega? 

Enganyar 2 1 tr. [LC] Induir a error amb artifici, perfídia. Va trobar una manera d’enganyar el comprador. Què n’acabes 

d’enganyar-lo amb mentides? DIEC2. Institut d’Estudis Catalans 

  


