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Reversió de la reducció de sou i treball del personal in-
terí: 

el govern i els seus socis diuen NO
Els sindicats presents a la Mesa i representants 
de la Plataforma del Personal Interí vàrem plan-
tejar, per enèsima vegada la necessitat d’acabar 
amb la reducció de sou i treball del personal in-
terí que, en teoria, havia d’haver finalitzat el 31 
de març de 2014, d’acord amb les pròpies previ-
sions del govern contemplades en el Pla d’ocu-
pació. Malgrat les seves pròpies normes, el gov-
ern de Convergència i Unió, d’acord amb 
Esquerra Republicana de Catalunya, ha acordat 
perllongar la situació de retallada durant tot 
l’any 2014.
Els arguments als nostre favor eren clars: a) és 
una injustícia, a més d’una possible il·legalitat 
(d’acord amb normes europees —sí, la Unió Eu-
ropea rebrà una queixa contra el govern de la 
Generalitat—); b) l’estalvi en el capítol I en els 
darrers anys, gràcies a amortitzacions, és sufi-
cient per revisar la retallada; i c) estem farts que 
les úniques mesures en relació als pressupostos 
afectin al personal de la Generalitat, mentre no 
s’implementen recaptació d’impostos o —pit-
jor— els baixen pel joc.
Així mateix els companys i companyes de la Pla-
taforma de personal Interí van advertir dels 
greus problemes econòmics en que es troben 
moltes persones, les greus conseqüències vers la 

jubilació o la prestació d’atur, degut a la rebaixa 
de cotitzacions i el perillós deteriorament de la 
motivació en el treball que origina aquesta situa-
ció injusta i injustificada.
La resposta del govern va ser una repetició de 
les altres: està aprovat, és inevitable, no hi ha 
diners (va arribar a manifestar que la situació 
aquest any és pitjor que el 2013) i que, en dar-
rera instància, la revisió està lligada a l’objectiu 
del dèficit.
I quan es sabrà si el compliment de l’objectiu del 
dèficit s’ha acomplert? A finals d’any, de ben se-
gur. Per tant, mentida sobre mentida, la revisió 
de la mesura és impossible abans de desembre. I 
per això s’adornen en el DOGC? NO es van voler 
ni comprometre a compartir amb els sindicats el 
compliment de l’objectiu del dèficit.
Per a CATAC, i així ho van expressar en la reunió 
de la Mesa, no queda més solució que objectar 
aquest govern i els seu socis, ja sigui 
mobilitzant-nos o no fent-los cas políticament.
Properament ens reunirem amb la Plataforma de 
Personal Interí per engegar les actuacions que 
s’acordin.

S’ha de mantenir la paraula donada?
el govern i els seus socis diuen NO

Hi havia una vegada un pacte “entres cavallers”, 
pel qual els sindicats no plantejaríem com es re-
cuperaria el dia festiu de més que hi ha en el 
calendari laboral del 2014 i Funció Pública no 
se’n recordaria que havia de fer una instrucció 

de com fer-ho. I així van anant passant reunions 
de la Mesa sectorial. Fins que en la reunió del 14 
d’abril, en el punt “Torn obert de paraules”, el 
govern ens va informar que està a punt de sortir 
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la instrucció de com recuperar aquest dia de 
festa.
No tenim ni idea de la influència que pot haver 
tingut l’anunci de Montoro de que aquest any 
afegiria un dia més d’assumptes personals, però 
sigui quina sigui la causa d’aquest canvi 

d’opinió, el que queda clar és que aquest govern 
incompleix, no ja la norma —cosa a la que, ma-
lauradament, ja estem acostumats— sinó la 
paraula. Ja ho sabeu, amb CiU i ERC no valen les 
tovalloletes.

Tens que marcar per ATRI i vols una “moratòria” de cinc mi-
nuts per fitxar:

el govern i els seus socis diuen NO
Les persones que, per qualsevol causa, han de fitxar per ATRI, perdent més de cinc minuts respecte 
del personal que fitxa a la porta. Plantejar aquesta petita qüestió i reclamar que la informàtica tingui 
en compte aquesta situació i s’abonin” 5 minuts, la resposta ha estat negativa. A aquest nivell d’insen-
sibilitat i de degradació vers la funció pública està arribant aquest govern.

S’ha d’agilitzar la convocatòria ordinària de càrrecs i 
llocs singulars?

el govern i els seus socis diuen NO

Per part de CATAC – IAC i recolzat per tots els 
sindicats es va presentar un seguit de mesures 
per agilitzar les convocatòries dels llocs càrrecs i 
singulars vacants ocupats provisionalment i que 
han exhaurit amb escreix els 6 mesos de per-
manència màxima (actualment 1.897 llocs se-
gons la pròpia Funció Pública), ja que al ritme 
actual (i si no hi hagués cap nova vacant) es tri-
garan 6 anys en convocar les que hi ha. 
La proposta, respectuosa amb la norma, preveia 
acabar amb aquest problema durant aquest any. 
La resposta del govern (i els seus socis, per su-
posat) ha estat negar-se a debatre qualsevol 
possibilitat de millora. Volen tenir l’eina principal 

de promoció del personal consistent en nome-
nament provisionals (i, per tant, susceptibles 
d’una discrecionalitat que voreja l’arbitrarietat, 
per dir-ho suaument) que, per la pròpia natu-
ralesa del nomenament eviti la possibilitat d’ex-
ercir  les funcions del lloc de forma independent. 
Un greu atac sistemàtic a la professionalitat de la 
Funció Pública. No queda clar si l’Administració 
és estructura d’Estat, però si així fos, aquesta 
Administració de la Generalitat està més propera 
als estats autoritaris (tipus RDA, per entendre’ns) 
que a estats democràtics socialment i adminis-
trativament avançats.

S’han de fer les coses correctament vers una estructura 
tributària pròpia?

el govern i els seus socis diuen NO
El govern, per boca de Funció Pública, ens anuncia que el mateix dia 14 s’ha publicat a ATRI una con-
vocatòria per cobrir 24 vacants en l’ATC del cos de gestió tributària. A banda de la irregularitat del 
procediment (comissió de serveis per 6 mesos i desprès ja es veurà ...) sembla ser que la intenció del 
govern és que personal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària es passi a la Generalitat, així 
com d’algun Ajuntament o Diputació. Pregunta: Es quedaran sense paga extra, com tothom? Per què 
se’ls ha de formar, si en realitat, venen a ensenyar-nos? I així... Una nova prova del desgavell en la 
gestió del personal. I van ...

Algú ho havia de dir
Quina és la resposta a l’acumulació de greuges que patim per part d’aquest govern (i dels 
seus socis)?



Greuges com la manca de paraula; la perversió del sistema de nomenaments; continuant sent 
els “paganos” del dèficit, tots sense paga extra i molts sense paga extra i sense el 15% del 
sou mensual; la congelació salarial; la degradació consentida del servei públic per poder ar-
gumentar la privatització; fer-nos creure que els problemes socials i laborals són de segona 
categoria davant els reptes històrics; etc. 
Hem intentat tot tipus de resposta de caràcter sindical (mobilitzacions, tancaments, converses 
parlamentàries, esmorzars a les portes, etc.) sense massa èxit.
Igual s’està acostant el moment de donar una resposta polític/personal.  Sembla ser que 
mentre aquest govern i els seus socis no pateixin per perdre uns milers de vots provinents 
dels treballadors i treballadores de l’Administració no variaran la seva política de personal. 
Per tant, com sigui que creiem que la lluita social és indissociable de la nacional, una bona 
opció perquè rectifiquin és anunciar-les que no els votarem en cap elecció. 
Com deia Tardà, algú ho havia de dir.


