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Interins i paga extra 
En  l’anterior catacrac manifestàvem que  la  reintegració 
al 100% de sou  i feina al personal  interí es faria a partir 
de l’aprovació dels pressupostos i no des de l’1 de gener 
de 2015. 

Han passat dos  reunions de  la Mesa general. La del di‐
lluns,  24,  la  secretària  general  d’Administració  i  funció 
Pública,  Sra. Meritxell Masó  ens  va  reafirmar  aquesta 
postura  negativa.  Per  part 
de CATAC –  IAC, es va  indi‐
car  que  el  personal  interí 
percebria el 100% des de l’1 
de  gener  (consta  a  l’acta) 
gràcies a la lluita i a les mo‐
bilitzacions. 

El divendres, 28, tot i que el 
dia  anterior  en  seu  parla‐
mentària  el  conseller 
d’Economia,  Sr.  Mas‐Colell 
va reafirmar la postura indi‐
cada  (de  pagar  des  de 
l’aprovació  dels  pressupos‐
tos),  la  Sra. Masó  va mani‐
festar  a  l’inici  de  la  reunió 
que  els  interins  es  reinte‐
grarien  al  100%  des  de  l’1 
de  gener.  Així  consta  a 
l’acta de  la  reunió, a  l’igual 
que  assegurar  la  percepció 
de  14  pagues  l’any  2015, 
hagi pressupostos pel 2015 o no. 

També van afirmar que, si no hi ha  impediments  legals, 
durant el 2015, negociarien  la devolució dels 44 dies de 
la paga de desembre de 2012. 

Què va passar a la tarda del dijous, 27, per tal que el go‐
vern  canviés d’opinió  i  saltés pels  aires  la  seva  agenda 
oculta? 

No ho  sabem, però podem  fer‐nos a  la  idea que el go‐
vern  no  podia  suportar  la  pressió  ambiental  que 

s’estenia  pels  departaments  d’entendre  que  l’únic  res‐
ponsable del retard seria el propi govern, que no ha pre‐
sentat  els  comptes  en  el  temps  previst.  No  hi  havia 
excusa de Madrit ni res. 

De totes maneres, aquest govern continua amb les reta‐
llades  i,  tot  i que  celebrem  aquesta notícia, no podem 
deixar de continuar  lluitant pels nostres drets  i condici‐

ons  de  treball  retallats.  Per 
tant: 

 No  felicitem al govern de  la 
Generalitat  per  aquesta  de‐
cisió.  No  acceptem  aquest 
acord com a mostra de bona 
voluntat ni com a pas enda‐
vant. Que quedi clar: no ens 
donen  res,  simplement 
compleixen  amb  una  petita 
―petita―  part  de  les  seves 

ancer de Catalunya i de la resta del món glo‐

 2013  i 2014  fins  la per‐
cepció del 100% en cas d’IT.  

obligacions.  

 Cal insistir que les retallades 
(no únicament econòmiques, 
també en drets socials com la 
retallada en  la percepció del 
100% en cas d’IT, l’eliminació 
de part dels asumptes propis, 
com  la  suspensió  del  FAS, 
etc.)  imposades  en  els  dar‐
rers anys pel nostre govern i 
pel govern central han estat 

injustes,  ja que no érem nosaltres els que havíem de 
pagar  l’estafa/crisi  comesa  per  les  elits  dels  sistema 
polític‐fin
balitzat. 

 No  considerarem  restituïts els nostres drets mentre 
no se’ns millorin les condicions de treball espoliades 
ni ens rescabalem de les quantitats robades. I no ens 
els  restituiran  de  bona  gana,  caldrà  guanyar‐los  de 
nou. Des de  la paga extra de
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Part meritada de la paga de desembre de 2012: Compte amb el DNI! 
Com ja hem informat en diversos cataccrac, hi ha múltiples sen‐
tències que ens donem la raó al dret a percebre la part merita‐
da de  la paga de desembre de 2012 (aquella que ens va pispar 
Rajoy, després que en Mas la retallés un 5%). La situació actual 
és: a) per part de la Generalitat, ha recorregut davant del Tribu‐
nal Suprem; b) per part de diferents  jutjats,  la qüestió està al 
Constitucional; c) per part de l’Estat, es retorna la part meritada 
en forma de 25% del sou l’any 2015, i d) la Llei de pressupostos 
de  l’Estat preveu que  les Administracions que compleixen amb 
el  dèficit  puguin,  també,  pagar  el  2015.  A  tot  això  s’afegeix 
l’esmentat més amunt com a punt e) (i que substituiria els ante‐
riors)  consistent  en  un  compromís  de  negociar  la  percepció 
d’aquesta part meritada l’any 2015. 

A la IAC, i per tant CATAC – IAC, estàvem a l’espera de les sen‐
tències d’aquests tribunals i, ara, a l’espera de concretar el pa‐
gament durant l’any 2015. Que quedi clar que no desistirem de 
les demandes en tràmit als Tribunals fins que vegem ingressats 
els diners al compte. Per tant, malauradament, toca esperar. 

Ara bé, hi ha un punt f) que cal deixar molt clar: qualsevol per‐
sona  que,  sigui  particularment  o mitjançant  una  organització 
sindical,  demani  a  la  Generalitat  el  reintegrament  d’aquesta 
part meritada i l’hi deneguin expressa o tàcitament, si no recor‐
re al contenciós, perdrà el dret.  

Estem rebent moltes preguntes sobre  la “recollida” de DNI per 
part d’alguns sindicats per tal de “tramitar” una demanda sobre 
aquesta  qüestió.  Volem  advertir  que  nosaltres  no  estem 
d’acord amb aquestes accions que, moltes vegades, únicament 
generen frustració. 

També molts  companys  i  companyes  ens manifesten  dubtes 
sobre què es pot fer amb les fotocòpies dels DNI. Nosaltres, per 
principi,  creiem  en  l’honorabilitat  dels  sindicats  que  duen  a 
terme aquesta recollida i, per tant,  estem convençuts que úni‐
cament seran utilitzats per dur a terme aquesta reclamació i no 
per altres qüestions, com la de tramitar vots per correus en les 
properes eleccions sindicals. Hem d’estar tranquils. 

 

Oferta pública (Temes pendents de la Mesa general, no exhaustiu) 
Presenten una oferta  limitada al 50% de  les vacants produïdes el 2014, que sumen 1.191 places per a tots els sectors. No 
contemplen cap oferta pels cossos administratiu, auxiliar i subaltern, la qual cosa està en línia amb l’objectiu privatitzador, 
desprofessionalitzador i elitista d’aquest govern. 

L’Administració, a petició de CATAC –IAC ens va acceptar que el darrer paràgraf (control de l’assignació eficient dels recursos 
públics) és un calaix de sastre on podien haver‐se incorporat milers de places, però no vol fer‐ho. Això es diu política neolibe‐
ral. 
 

Col∙lectiu de l’article 21 de           
la LPGE 2015 

Col∙lectiu de funcionaris de l’Administració de la                     
Generalitat de Catalunya 

Taxa de 

reposició*  Total 

Cossos de funcionaris docents  Docents  798,5  798,5
Places d’hospital i centres de salut  Estatutaris de salut  305,5  305,5
Forces i cossos de seguretat  Mossos d’esquadra  10,5  10,5

Prevenció i extinció d’incendis 
Bombers  10,5 

76,5 

Agents rurals  2 
Administració penitenciaria  Àmbit d’execució penal  11,5 

Assessorament jurídic i gestió de 
recursos públics 

Cos d’Advocacia  1 
Cos superior d’administració general  14,5 
Cos de gestió d’administració general  2 
Cos administratiu d’administració general 0
Cos auxiliar administratiu d’administració general 0
Agrupació de funcionaris 0
Cos de titulació superior  20,5 
Cos de diplomatura  9,5 
Laborals del grup A1, A2 i B1 (Administració i Tècnic)  4 
Laborals del grup C, D i E (Administració i Tècnic) 0

Control i lluita contra el frau fiscal, 
laboral, subvencions públiques i 
control de l’assignació eficient dels 
recursos públics 

Cos d’intervenció  0 
Cossos exclusius de l’ATC (abans Tècnic d’Hisenda i Esc. Valor Tribut)  1 
Cos superior d’administració general 0
Cos de gestió d’administració general 0
Cos administratiu d’administració general 0
Cos auxiliar administratiu d’administració general 0
Agrupació de funcionaris 0
Laborals del grup A1, A2 i B1 (Administració i Tècnic) 0
Laborals del grup C, D i E (Administració i Tècnic) 0

*Dades del govern. Nosaltres no ens les creiem   Total  1.191  1.191
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