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Compareixença al Parlament
CIVE DEL 16-12-2021
Hores Extraordinàries, Jubilació Voluntària i
degoteig de ratificació de Temaris
El dia 13/12 la IAC-CATAC hem anat al Parlament a fer una explicació
clara i exigent de com l’executiu pot implementar la Llei d’Estabilització
a la Generalitat. Tant a interins com a Personal Laboral.
Recomanem veure la compareixença i la intervenció del nostre
representant del personal laboral. L’exposició és molt aclaridora i
recomanem escoltar-la en la totalitat, val a dir, que el minut 13:50
reflecteix la realitat del que es viurà aquest pròxim dissabte. Fes clic aquí
per poder visualitzar-la.
El dia 18/12 estan convocades més de 1.500 persones d’arreu de Catalunya per opositar a
la convocatòria d’Auxiliar de Geriatria a Barcelona. En plena sisena onada, i després que
TOTS els treballadors de la Generalitat els haguéssim pagat una Paga Extraordinària, per
la suposada sensibilitat de la Generalitat que NO va destinar ni un cèntim propi per aquest
reconeixement, recordar que ho van treure del 0’3% del Fons Addicional de totes i tots els
treballadors. Ara, el departament de Drets Socials decideix reunir a totes aquestes
persones dissabte. És tracta de personal que treballa en residències de gent gran, i que
es concentraran totes, amb l’elevadíssim risc de contagi i l’alt risc de mortalitat que això
pot suposar. Una negligència total. Els és indiferent que es tracti de personal que ha patit
i continuen patint els efectes de la COVID, víctimes directes de la pandèmia, treballadores
de 50 anys de mitjana, i que després de més de 20 anys sense convocar oposicions, la
Generalitat veu que ara és el millor moment.. Això ja no és únicament injust, simplement
és immoral. Menys pagues extres gratuïtes, i més empatia i humanitat.
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1. Hores Extraordinàries, Interpretació i aplicació de l'article 43.4.
Avui la IAC-CATAC hem portat a tractar aquest punt de l’ordre del dia per saber quina és la
interpretació que el Departament d’Interior fa d’aquest article, veiem que segons bufa el vent, o
millor dit, segons la pluviometria, interpreta a o b.
Tenim un col·lectiu que són els TEOCS d’interior, pels no entesos, aquell personal que coordina
i controla des d’una sala, les actuacions dels bombers. Com passa amb tot el personal laboral,
tenen regulat el fet de compensar les hores extraordinàries realitzades a la Llei de Pressupostos
del 4/2020: primer compensar i excepcionalment abonar. I a l’article 43.4 del VI Conveni. que diu
compensar o abonar.
La qüestió que ens aborda és que dins del TEOCS i en funció de la durada del contracte a uns
els deixen escollir (art 43.4), i altres se’ls aplica la Llei de Pressupostos del 4/2020, però segons
els hi convé.
El fet més greu, és que canvien les regles del joc a fets consumats. Aquesta qüestió ja es va
portar a judici el 2017 i els treballadors van guanyar, ara de nou, tornem a ser.
Quan un treballador voluntàriament realitza hores extraordinàries ha de tenir clar si podrà optar
per cobrar-les o compensar-les, o si pel contrari, només podrà optar per una d’aquestes dues
opcions. El que no pot ser és que l’administració et digui que les has de compensar en aplicació
a la Llei de Pressupostos, i un cop fetes, et digui que no, i que te les pagarà.
El motiu de la jugada és obvi, un estalvi en cobert de sous. En plena emergència climàtica i en
episodis cada vegada més freqüents de climatologia extrema, on la Generalitat en lloc
d’augmentar el nombre de personal i en els mesos de durada de campanya, fa l’aposta de reduir
aquest personal.
Com a conseqüència el que apliquen és:
Si la temporada és ‘tranquil·la’ a finals del contracte et diran que les compensis. Si la campanya
es complica, i passa a ser sec, ventós, i, per tant, amb incendis importats, llavors t’obliguen a
cobrar-les, incloses les que ja havies generat amb antelació i sense cap altra opció.
Aquesta perversió ve donada, com ja hem comentat per la reducció de personal de campanya
que cada any va menys.
En resum primer obliguen a compensar hores, però no fent efectiva aquesta compensació fins al
final del contracte, i si al final veuen que van curts de personal els obliguen a cobrar-les. Això és
una Mala praxis que ja va ser guanyada als tribunals.
Que ha demanat la IAC-CATAC:
- Dimensionar correctament la dotació del personal de campanya.
- Ampliar i adaptar els mesos de campanya a la realitat que ens ha portat el canvi climàtic.
- No diferenciar dins d’una mateixa categoria els criteris de compensació de les hores
extraordinàries en funció de la durada del contracte.
- Conèixer abans, o en el moment de fer les hores extraordinàries, les tres opcions que es
poden contemplar.
1 Abonament
2 Compensació
3 L’opció del treballador a poder escollir entre 1 i 2
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Jubilació voluntària i interpretació de l’article 54.2
De tant en tant, a la IAC-CATAC anem rebent consultes de si encara és d’aplicació l’article 54.2
referent als premis a l’hora de jubilar-te de forma anticipada. La resposta és si, hi és, però la
Seguretat Social va canviar les condicions per accedir a la jubilació, i amb ella l’accés a la jubilació
voluntària sota uns nous barems que podeu consultar fent clic en aquest enllaç.
La qüestió és que la taula 54.2 on parla de p.e.: que als 64 anys rebràs XXX diners, ha quedat
desfasat i hem proposat que passi a dir: 1 any d’avançament a la jubilació. I així successivament.
Funció pública veu forçat aquest canvi com a concepte d’interpretar l’article, i comenta que caldria
emplaçar-ho al nou conveni.
Ratificació de temaris ratificats a la CIVE d’avui.
Avui ens han presentat 3 temaris del Departament de Drets Social, us passem l’enllaç per tal que
els pugueu consultar:
C2 - Tècnic/a centres disminuïts psíquics
D1 - Auxiliar de geriatria
D2 - Cambrer/a netejador/a
La IAC-CATAC no ha ratificat els temaris presentats avui a CIVE, l’argument és el de sempre,
en cap cas s’està seguint les suposades directrius del ‘nou’ Govern de la Generalitat. Recordar
que la consellera de Presidència parlava de: reducció de temaris i que aquests fossin més
pràctics. FALS. TOT ÉS MENTIDA. I la prova la tenim en el temari D1 – Auxiliar de geriatria amb
el que hem obert avui aquest CATACRAC, i és que avui s’ha ratificat un temari que en lloc de ser
més simplificat, s’ha ampliat. No anem bé, però com ja se sap: les majories guanyen.
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