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Mal Parits 

 

Avui, 6 de novembre hi ha hagut reunió de la Mesa General de Negociació. Els sindicats 

havíem demanat una reunió per parlar de diferents qüestions que no admetien demora. 

 

Entre elles, i no ens allarguem per se això només una breu nota informativa, la qüestió de com 

pensava l’Administració i, per tant el Govern, aplicar el reconeixement de drets que ens havien 

estat usurpats fa ara ja tres anys y que ara, per norma estatal, s’admeten novament. 

 

Parlem dels dies addicionals per antiguitat i dels dies addicionals de vacances. 

 

El tema, com ja havíem dit recentment era prou important i requeria ser tractat amb urgència ja 

que sinó, un cop transcorregut el 2015, ja no hi hauria possibilitat de recuperar els permisos 

corresponents a aquest any. 

 

La reunió tanmateix, ha estat absolutament estèril. L’Administració o el que és el mateix, el 

Govern, o encara més, els convergents, els de CDC, sota l’excusa de no comprometre l’acció 

del teòric futur Govern, tot i que aspiren a continuar presidint-lo, ens han vingut a dir que no hi 

ha res a pelar. 

 

És a dir, per a aquest any 2015, serem pràcticament la única Administració que ha mantingut la 

retallada en matèria de dies d’assumptes personals i de vacances. Gràcies estimats convergents! 

 

Un cop més ens trobem davant l’arbitrarietat en estat pur, davant d’una Administració i un 

Govern que fins i tot per al reconeixement d’allò que no suposa cap mena de despesa, que totes 

les altres Administracions reconeixen, ha de demostrar els menyspreu més absolut per als seus 

empleats, no ja negant-nos el que ens correspon sinó tractant-nos de perfectes imbècils.  

 

Per a això compten amb mecanismes, com l’actual sistema de negociació, que requereixen ser 

canviats urgentment, pensats per a crear una simple aparença, mecanismes com uns sistemes de 

negociació tendenciosament dissenyats, mal dissenyats o, si es vol, dissenyats en favor 

exclusiu d’una de les parts,  mal parits en definitiva. 
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