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12 juny 2013:

Els representants de la IAC i de la resta de sindicats a la mesa
general continuem tancats per la defensa dels nostres drets

La IAC declara que tenim polítiques actives per a la funció
pública
Declarem que si sabem quina és la política de funció pública que hauria de tenir el govern respecte a la seva Administració:
- respecte als drets socials i econòmics, permanentment erosionats,
- respecte als drets professionals permanentment violentats,
- orientació de les polítiques públiques a la prestació dels serveis públics en benefici de tota la ciutadania i no d’unes elits
extractives.

Per això, avui toca mostrar la nostra solidaritat amb els companys i companyes tancats i
demà, mostrar el nostre recolzament a uns pressupostos socials.
Embolica que fa fort

El govern declara que no té política activa per a la
funció pública
El govern acaba de publicar a l’ATRI una nota
“informativa” sobre les mesures de flexibilitat horària i de
conciliació de la vida laboral i personal que no és
informativa, és declarativa i propagandística.
Declara que el govern davant la ferma postura de la IAC i la
resta de sindicats ha acordat emprendre una guerra bruta
contra els mateixos, fent-los aparèixer com els dolents que
no volen algunes “millores” sobre determinades
condicions de treball.
Propaga que, per ells, la majoria del personal és menor
d’edat i que ens pot embolicar afirmant que si no tenim
aquestes “millores” és per culpa dels sindicats. A veure si
l’entenem: volen dir que tenen el “coratge” de confiscarnos la paga extra i no tenen prou coratge per implantar
aquestes “millores” per si mateixos?

Declara la seva incompetència davant el cúmul de
problemes que tenen als sectors, intentant confondre al
personal amb un tema importantíssim però que va lligat a
moltes altres condicions de treball i que cal tractar-los de
forma conjunta. El propi govern manifesta que no va ser ell
el que va proposar les mesures. Vam ser nosaltres
Declara que el govern s’ha vist sorprès per la dignitat dels
representants del personal que no s’han avingut a
contentar-se amb collarets de vidre, deixant en paper
mullat l’acord de la “mesa de funció de pública conjunta
entre CiU i ERC” pel qual ens volien tractar com als indis.
Declara que el govern no té cap política positiva i activa
respecte a la funció pública i, per tant, de forma reactiva
intenta dividir als treballadors i treballadores de
l’Administració, mitjançant la tergiversació i manipulació
de la informació al més pur estil agit-prop.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES MESURES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA I DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I
PERSONAL
La nota de l’Administració

Observacions d’urgència

Avui s’ha reunit la Mesa General de Negociació de
l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat per
a negociar les mesures de flexibilitat horària i de
conciliació de la vida laboral i personal que havien
proposat les pròpies organitzacions sindicals en altres
àmbits de negociació. Aquestes mesures, es van
presentar en l’anterior reunió de la Mesa del dia 6 de
juny i estan relacionades en el portal ATRI.

Evidentment, les havíem proposat nosaltres com a part
de la negociació global sobre condicions de treball.

La voluntat de l’Administració, expressada tant en la
reunió d’avui com en la reunió del passat dia 6 de juny,
ha estat la d’impulsar un acord amb els agents socials
per poder implementar mesures que afavoreixin la
flexibilitat i la conciliació de la vida laboral i familiar; en
podem destacar mesures com l’establiment d’un
nombre d’hores anuals recuperables a gaudir com a
assumptes personals, la implantació d’un nou permís per
cirurgia major ambulatòria, l’establiment d’un horari
flexible setmanal on només es contempli una presència
obligada entre les 9 i les 14 hores o l’increment dels
supòsits de flexibilització horària en l’horari d’entrada al
matí, entre d’altres.

Petites observacions:

No les havia proposat l’Administració.
Una Administració de la Generalitat que no ha protestat
legalment davant la invasió de competències que, sobre
aquest assumpte, va representar el RDL del govern
central.

a) negociar de bona fe implica que el debat s’ha de fer
sobre les mesures proposades pels sindicats que, per
això les vam fer, no sobre un document de
l’Administració que, d’entrada, ja negava la majoria de
les nostres propostes.
b) La “voluntat” expressada verbalment en la reunió
(obligarem a que consti a l’acta) va ser que
l’Administració únicament acceptava mesures amb cost
zero, tant econòmicament i organitzativament.
c) algunes propostes contenen un parany, com per
exemple, l’establiment de l’horari flexible setmanal
implica la reintroducció d’una tarda de treball, a voluntat
del cap superior.
d) la majoria de les mesures són únicament pel personal
amb horari normal, quan s’estan produint centenars de
canvis a horaris especials a l’RLT.
e) no hi ha pràcticament mesures concretes pels
diferents sectors de l’Administració (docents, estatutaris
i Admin. i tècnic)
d) l’Administració no volia negociar cap altra mesura de
les proposades pels sindicats.

Les organitzacions sindicals presents a la Mesa General,
de manera unitària, s’han negat a negociar en aquests
moments aquestes mesures ja que volen encabir la seva
negociació en el marc d’un debat global sobre la situació
financera de la Generalitat i la futura Llei de
Pressupostos de la Generalitat.
Aquest posicionament de la part social impedeix
l’assoliment d’un acord que possibiliti el gaudi
d’aquestes i altres mesures en un termini breu.

Et tallo una cama i, a canvi, et dono una tireta. Aquesta
és la filosofia de l’Administració.
No és únicament la retallada salarial, cal parlar del
personal interí, de l’horari del personal sanitari, del
decret de plantilles del personal docent, del pla
d’ocupació, etc.
Nosaltres som coherents amb el principi de dignitat: no
podem acceptar parlar (negociar seria altra cosa) d’una
qüestió aïlladament.
És el govern de la Generalitat el que no és coherent:
defensa el principi de dignitat per presentar (o no) uns
pressupostos però vol doblegar-nos amb el “ordeno y
mando” a dins de “casa”.
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