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MEPAG - 31 d’octubre de 2018 - Nit d'Ànimes a la Funció Pública 
 
La Funció Pública recupera la Nit d'Ànimes, una tradició catalana molt celebrada antigament, amb una 
proposta que ratlla la fantasmagòria, perquè, ara per ara, no va més enllà d'una il·lusió òptica: 
“Continuació de la negociació de la recuperació de drets”.... 
 

Tot i que el títol d’aquest únic punt de l’ordre del dia ja ens sonava a befa hi hem anat i malauradament 
les males espectatives que teníem s’han vist superades amb escreix amb una proposta per part de 
l’Administració indignant i insultant. 

Ens posen sobre la taula uns 785 milions d’euros pels col.lectius amb representació en aquesta Mesa. 
Des de la IAC hem denunciat reiteradament la prepotència amb que les retallades es fan en tots els 
col.lectius de l’esfera pública, de cop i “a lo bèstia”, però els retorns és” campi qui pugui” qui té sort i 
pot negociar alguna engruna. 

En un calendari de vuit anys fins el 2026 proposen retornar amb comptagotes les pagues extres de 
2013 i 2014, el FAS, el Pla de pensions, la productivitat i el 50% restant de les DPO de l’ICS.  

NO HO ACCEPTEM !! I NO ENS HO CREIEM !! 

Perquè FUNCIÓ PÚBLICA: 

- NO RESPECTA les resolucions parlamentàries 
que obliguen el Govern a revertir les retallades 
de des fa temps !! 

- INCOMPLEIX els acords ja signats de retorn de 
part de la paga de 2013 entre altres!! 

- MENTEIX quan posa sobre la taula uns diners que 
no té ja que estan condicionats a l’aprovació dels 
Presupostos de la Generalitat i de l’Estat de vuit 
anys !! 

 

Per respecte als treballadors i treballadores públics i a la feina que estan fent cada dia perquè rutlli 
aquesta Administració ens hem aixecat de la Mesa.  

 
MOBILITZEM-NOS CONTRA EL MENYSPREU D'AQUEST GOVERN CAPS ALS TREBALLADORS I LES 
TREBALLADORES PÚBLICS/QUES! 
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