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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
A la reunió de la Mesa General de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, la MEPAG, del dilluns 18 d’octubre, el secretari general de Funció Pública ha proposat 
un canvi en el retorn de les retallades: 
 
✓ 2021. PROPOSTA INICIAL. Retorn del 50% del complement de productivitat, de l’avaluació 

de l’acompliment, a aplicar al 2021. PROPOSTA FINAL: Es proposa que aquest percentatge 
s’afegeixi a la productivitat del 2022 que es farà segons uns criteris a negociar i no es pagui 
aquest 2021. 

 
✓ 2021. PROPOSTA INICIAL. Retorn del 55% de la paga extraordinària 2014 i 2022 retorn del 

45% de la paga 2014. PROPOSTA FINAL. Es proposa el retorn del 100% de la paga 2014 
aquest novembre 2021. 

 

TEXT DE L’ACORD: 
 
“Les parts acorden modificar el punt primer, apartat segon de l'Acord de 17 de desembre de 2018 
en el sentit que el retorn del 100% corresponent a la quantia equivalent a la paga extraordinària 
de l'any 2014 es recuperarà íntegrament a la nòmina del mes de novembre de 2021. 
 
Modificar el punt segon de l'Acord: la recuperació dels crèdits corresponents al 50% destinats a 
l'avaluació de l'acompliment/complement de productivitat, previstos per al 2021, s'acumularan als 
acordats per a l'exercici 2022.” 
 

 

Gràcies a la IAC cobrarem aquest novembre el 100% de la paga extra que se’ns deu des de 2014! 

Hem revertit el mal acord signat per CCOO i UGT que dividia el cobrament entre 2021 i 2022! És 
impossible fins que deixa de ser-ho! 
 

Des de la IAC seguirem lluitant perquè ens retornin tot el que ens deuen i reclamem negociar 

totes les mesures de conciliació pendents i les millores en jornada i horaris com les 35 hores.  
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El mateix dilluns 18 d’octubre s’ha reunit també la Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’Administració i Tècnic i s’han tractat els següents temes: 

 

1- Reducció proporcional de l'horari de permanència obligada en cas de reducció 
de jornada 
 

La IAC-CATAC entenem que l'horari de permanència obligada de 9 a 14 hores, de dilluns a 

divendres, d'acord amb la normativa de jornada i horaris, s'ha previst en relació i en proporció 
amb la jornada diària de treball de 7 hores i 30 minuts, permetent una part flexible horària 
diària de treball de 2 hores i 30 minuts.  

 Les persones que gaudeixen d'una reducció de la jornada -sigui per motius de conciliació o 
per interès particular-, ara mateix no tenen aquesta opció d'una part flexible horària de la 
jornada de treball, la qual cosa representa un greuge comparatiu quant a la resta del 
personal que fa la jornada completa.  

Des de la IAC CATAC reivindiquem que aquest dret a una part flexible de la jornada laboral 

sigui per a tothom.  El subdirector general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials ens deriva 
al grup de treball de conciliació (que penja de la MEPAG), informant-nos que es convocarà en 
breu (estem expectants!), on ja havíem reclamat aquest punt.  
 
 

2- Tancament d’oficines d'atenció ciutadana i d’oficines de registre els dies 24 i 31 
de desembre 
 
D'acord amb l'Ordre VEH/21/2020, “les oficines d'atenció ciutadana i les oficines de registre dels 
annexos 1 i 2 (23 en total) romandran obertes els dies 24 i el 31 de desembre, de 9 a 14 hores”. 
Atès que durant els dies 24 i 31 de desembre només s'han de mantenir els serveis essencials, 
d'acord amb la normativa de jornada i horaris, i tenint en compte que el govern aposta cada 
vegada més per potenciar eines en línia d'atenció a la ciutadania: 
 

 La IAC-CATAC reclamem que es revisi la necessitat d’obrir aquests dos dies totes les 

oficines previstes en els annexos 1 i 2 de l’ordre esmentada.  
 
El subdirector general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials diu que aquesta ordre és 
relativament nova, basada en un context actual, i que s’ha de garantir l’atenció presencial del 

servei públic. La IAC-CATAC demanem transparència i que es revisin i s’extreguin les dades 

del volum de feina durant aquests dies de les oficines afectades. 
 
 

MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ 

DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ 

I TÈCNIC 
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3- Teletreball del PAS de centres educatius 
 

El personal d’administració i serveis de centres educatius no pot teletreballar cap dia a la 
setmana perquè el pla de contingència i de reincorporació del Departament d’Educació preveu 
que aquest personal ha de treballar sempre de forma presencial.  
 

 La IAC-CATAC denunciem que algunes direccions dels centres  estan demanant al PAS que 

treballi fora de l’horari laboral i, en canvi, no se li permeti teletreballar cap dia. A més tenint 
en compte que en els Serveis Territorials sí es permet el teletreball. 

 
El subdirector general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, sense entrar-hi a fons, utilitza 
l’argument de la naturalesa del servei i de l’organització departamental...  
 

 La IAC-CATAC també qüestionem la naturalesa de l’activitat, o la forma que se li dóna, 

que, ara per ara, obstaculitza del tot aquesta modalitat de treball i creiem que és susceptible 
de ser teletreballada. Hi ha debats inamovibles amb la Funció Pública, aquest n’és un. 

 
 

4- Torn obert 
 

➢ Districte Administratiu: Des de la IAC CATAC demanem que se’ns informi quan 

s’acaba el termini de dos anys a cada departament, a comptar de la finalització del 
trasllat, per gaudir de fins a tres jornades diàries senceres de teletreball, segons acord 
del Govern. 
 

➢ Trasllat de personal de Santa Perpètua de Moguda a Barcelona del departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La IAC-CATAC manifestem que no 

estem d’acord amb aquest trasllat i que no hi veu cap raó justificativa del mateix 20 anys 
després que s’hagi estat funcionant d’aquesta manera i sense haver cap qüestió 
organitzativa que la justifiqui. En cas que es faci, negociem llavors compensacions. 
Funció Pública diu que ho passa al Departament i ja donaran resposta. 
 

➢ Compensació de dissabtes festius 2021: A data d’avui encara no disposem a l’ATRI de 
les 8 h i 20 min d’hores d’AP que ens va dir Funció Pública podríem gaudir enguany per 
aquest concepte.  Sembla ser que falta una instrucció a publicar en breu...  Des de la 

IAC CATAC creiem que és una vergonya que ens posin unes hores a finals d’octubre, 

que caduquin a 31 de desembre, quan fa anys que venim reclamant que aquestes 
compensacions cal acordar-les a principi de cada any!!! 

 
 

 

La millor defensa un bon CATAC!!! 


