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L’agenda oculta del govern del Sr. Mas: 

L’1 de gener NO es reintegrarà al personal interí el 100% 
Dilluns, 24 de novembre: nova reunió de la Mesa Gene-
ral de Negociació. I ja van quatre: una primera de con-
tacte i tres oficials. 

Per fi, el govern parla clarament i diu, literalment, que el 
personal interí únicament té assegurat el reintegrament 
al 100% de sou i feina des de la data de publicació dels 
pressupostos del 2015. Ras i curt, es confirma el que 
venim reiterant en els darrers cataccrac: no es reinte-
grarà l’1.1.2015 el 100% de sou i feina. Únicament des 
de l’aprovació de pressupostos.  

L’Administració vol simular que està 
negociant, encara no sabem el què, 
per utilitzar-nos com a arma contra 
la resta de partits. Si tenen soci per 
aprovar els pressupostos, cobrarem la paga del 2015 i 
els interins de la Mesa d’Administració i Tècnic podran 
realitzar la jornada sencera i cobrar el 100%, no com ara 
que tenen reduït el salari i la jornada un 15%, però, úni-
cament des de l’aprovació dels pressupostos.  

El govern, per fi, ens mostra la seva agenda oculta: no 
pagaran des de l’1 de gener. El dijous, 27 de novembre, 
ho acaba de confirmar el conseller d’Economia, Sr. 

Mas-Colell en el Parlament quan, a preguntes del seu 
soci de legislatura, ERC, ha manifestat que no contem-
plen aprovar cap Decret-Llei que permeti el pagament 
des de l’1-1-2015. A més, pels interins “substituts” 
d’Ensenyament no hi haurà recuperació ni des de 
l’aprovació dels pressupostos. Van forts! 

A la vegada, simula que està negociant amb la part soci-
al. Hem preguntat que ens diguin d’una vegada què és 
el que estan disposats a negociar i que deixin de mare-

jar la perdiu. La resposta ha estat, 
després d’un recés que hem de-
manat, que la reunió no donava 
per més i han tingut la poca vergo-
nya d’abandonar-la. 

Tampoc no esperàvem més d’un Govern que aprofita 
qualsevol circumstància per afavorir els poderosos i re-
tallar als més febles, els seus empleats i empleades. 

Han tornat a convocar la Mesa pel divendres 28. Però ja 
n’hi ha prou. Hem de passar a l’acció. No deixem que 
aquest govern continuï ni un dia més utilitzant-nos com 
a escuts humans. És necessària una resposta potent per 
aturar-los. 

 

Part meritada de la paga de desembre de 2012: Compte amb el DNI! 

Com ja hem informat en diversos cataccrac, hi ha múltiples sentències que ens donem la raó al dret a percebre la part me-
ritada de la paga de desembre de 2012 (aquella que ens va pispar Rajoy, desprès que en Mas la retallés un 5%). La situació 
actual és: a) per part de la Generalitat, ha recorregut davant del Tribunal 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 la IAC, i per tant CATAC – IAC, estem a l’espera de les sentències d’aquests tribunals. Si es guanya al Constitucional, to-
thom percebrà la part meritada. Si es guanya al Suprem, caldrà demanar l’extensió de la sentència. Per tant, malaurada-
ment, toca esperar, ja que la “negociació” actual amb el govern no té moltes possibilitats d’èxit (vegeu l’article següent). 

Ara bé, hi ha un punt e) que cal deixar molt clar: qualsevol persona 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 re-
corre al contenciós, perdrà el dret.  
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 

Sr. Mas-Colell: i, d’això,      

qui   té la culpa? 



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, única-
ment 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,  pensem que únicament 
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.  

 

Temes pendents de la Mesa general (no exhaustiu) 

14a paga 
2014 

El govern únicament disposa de 60 milions, 58 que li traspassarà l’Estat per compensació de l’impost sobre 
dipòsits bancaris i 2 que ha recaptat a Catalunya dels 685 previstos. Els 683 que falten, les entitats han ingres-
sat avals. 

FAS No volen saber res. Afirmem la nostra lluita per aconseguir el FAS, cada dia més necessari. 

Part meritada 
de la paga de 
desembre de 
2012 

La Generalitat no vol retornar-nos aquests diners fins que no hagi sentència del Suprem i del Constitucional. 
Manifesta que no compleix amb el sostre de dèficit. Quedarà com l’única Administració que ho fa, ja que Va-
lència o Múrcia que tampoc compleixen amb el màxim de dèficit sí que ho pagaran. Molt repudiar al Consti-
tucional, però quan interessa ve que l’utilitzen. 

Oferta pública 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. Ho considerem totalment 
insuficient. Demanem que l’oferta pública sigui això, oferta, i no paraules buides.  

A més no acceptem l’objectiu amagat darrere aquest tipus d’oferta tendent a la desprofessionalització i 
privatització de l’Administració. 

L’Administració, a petició de CATAC –IAC ens va acceptar que el darrer paràgraf (control de l’assignació efici-
ent 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 neoliberal. 

 

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 10,5 
Agents rurals 2 2 

Administració penitenciaria Àmbit d’execució penal 11,5 11,5 

Assessorament jurídic i gestió de recur-
sos públics 

Cos d’Advocacia 1 

52,5 

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, labo-
ral, subvencions públiques i control de 
l’assignació eficient dels recursos pú-
blics 

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 

 


