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Prou! Sí som capaços
El govern de la Generalitat ven fum. A la reunió de la Mesa 

General del 17 de novembre, la Sra. Meritxell Masó

ria general d’Administració i Funció Pública, va assegurar, amb 

tota rotunditat, que la recuperació del robatori de les pagues 

extres per l’any 2015, així com la devolució 

de l’espoli del dret a treballar i cobrar el 100%, únicament 

garanteix, la seva aplicació efectiva al 100%

l’aprovació de la llei de pressupostos pel 2015

Què vol dir això? Clar i català, primer, que tots els treballs 

jurídics que el govern ha encarregat 

sobre la possibilitat de rescabalar els 

nostres drets l’1 de gener, en cas de 

pròrroga pressupostària, no han 

donat el resultat esperat. Per tant, el 

govern ens manifesta, per passiva, 

que no garanteix la recuperació del 100% de sou i feina del 

personal interí per l’1 de gener de 2015. 

Segon, amb la data de 2 de desembre de presentació de 

l’avantprojecte de pressupostos prevista pel Sr. Mas

hi ha temps material d’aprovar els pressupostos abans de l’1 

de gener de 2015. A més, 

Tercer (dada colateral): a la reunió de la Mesa Sectorial del 

mateix 17 de novembre, el govern ens informa que l’Agència 

Tributària de Catalunya té previst contractar 19 persones int

rines que, alerta amb la dada!, no tindran la reducció del 15% 

de sou i feina. Pregunta: si el govern té previst, en teoria, s

primir aquesta reducció des de l’1 de gener, 

precisió si, pel propi procés de contractació, 

nes no començaran a treballar abans de l’any vi

 

Assemblea general

Dilluns, 24 novembre, 6

Ordre del dia: 1. Recuperació dels 
2. 

Lloc: Col·lectiu Ronda (Entrada pel
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om capaços 
El govern de la Generalitat ven fum. A la reunió de la Mesa 

General del 17 de novembre, la Sra. Meritxell Masó, secretà-

va assegurar, amb 

tota rotunditat, que la recuperació del robatori de les pagues 

 al personal interí 

spoli del dret a treballar i cobrar el 100%, únicament es 

la seva aplicació efectiva al 100%, a partir de 

l’aprovació de la llei de pressupostos pel 2015. 

Què vol dir això? Clar i català, primer, que tots els treballs 

peració del 100% de sou i feina del 

e presentació de 

l’avantprojecte de pressupostos prevista pel Sr. Mas-Colell no 

hi ha temps material d’aprovar els pressupostos abans de l’1 

Tercer (dada colateral): a la reunió de la Mesa Sectorial del 

vern ens informa que l’Agència 

Tributària de Catalunya té previst contractar 19 persones inte-

, no tindran la reducció del 15% 

de sou i feina. Pregunta: si el govern té previst, en teoria, su-

primir aquesta reducció des de l’1 de gener, ¿per què aquesta 

, pel propi procés de contractació, aquestes perso-

nes no començaran a treballar abans de l’any vinent? i 

Quart (també dada colateral): la setmana passada, al Parl

ment, es va votar una resolució per la qual es demanava al 

govern que el personal interí, en qualsevol dels escenaris 

pressupostaris previstos (aprovats o amb pròrroga), tornés al 

100% des de l’1 de gener. El resultat va ser que tots els parl

mentaris de tots els grups van vo

gència i Unió que es van abstenir.

CATAC – IAC considera que el govern ha
llongar tot el possible la situació del pers

estalviar
A més,
dels pressupostos l
pot tenir co
recuperació de la paga extra 

perduda. 

El govern de la Generalitat ens està enganyant, venent
nos fum, enterbolint l’atmosfera i jugant amb nosaltres 
com a escuts humans davant els seus socis. 

És hora de dir prou a la manipulació que sofrm
lar una resposta seriosa i contundent en defensa de la 
nostra dignitat. Perquè sí som capaços.

Articularem la nostres accions  mitjançant els acords de 
les assemblees que farem a tot arreu.

Així mateix us convidem a veure el vídeo de presentació 

Plataforma  de personal interí:

 http://youtu.be/a8GsXNGJL_E

Assemblea general 

Dilluns, 24 novembre, 6 tarda

Recuperació dels nostres drets i condicions laborals
 Situació del personal interí 

c: Col·lectiu Ronda (Entrada pel c/Sant Pere Més Alt, 59)

sindicat@catac.cat  DL B-31485-1992   

El govern no garanteix la recuperació 

del 100% de sou i feina del personal 

interí des de l’1 de gener de 2015 
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dada colateral): la setmana passada, al Parla-

a resolució per la qual es demanava al 

govern que el personal interí, en qualsevol dels escenaris 

(aprovats o amb pròrroga), tornés al 

100% des de l’1 de gener. El resultat va ser que tots els parla-

mentaris de tots els grups van votar sí, excepte els de Conver-

nir. 

IAC considera que el govern ha decidit per-
llongar tot el possible la situació del personal interí per 

estalviar-se el màxim de diners. 
més, la no entrada en vigor 

dels pressupostos l’1 de gener 
pot tenir conseqüències en la 
recuperació de la paga extra 

El govern de la Generalitat ens està enganyant, venent-
nos fum, enterbolint l’atmosfera i jugant amb nosaltres 
com a escuts humans davant els seus socis.  

rou a la manipulació que sofrm i articu-
i contundent en defensa de la 

Perquè sí som capaços. 

Articularem la nostres accions  mitjançant els acords de 
les assemblees que farem a tot arreu. 

eure el vídeo de presentació de la  

nal interí: 

http://youtu.be/a8GsXNGJL_E 

tarda 

nostres drets i condicions laborals 

c/Sant Pere Més Alt, 59) 

Novembre  2014_24 

Intersindical Alternativa de 

Catalunya 



Pel que fa a la resta de qüestions, es va constatar la nul·la predisposició del govern a negociar cap matèria de personal. 

Amb aquesta situació de bloqueig, el proper dilluns, 24 de novembre s’ha convocat una nova reunió. La situació actual, 

doncs, és la següent: 
 

Temes tractats Resposta 

Cobrament de 14 pagues l’any 2015 Sí? 

Part meritada paga extra 2012 Recuperació paga extra 2014 Vals menjador 

No 
 

Recuperació del poder adquisitiu perdut Productivitat Pla de pensions 

Calendari de negociacions per tractar la recuperació de les retallades fetes en els 
darrers anys 

Cobrament 100% en cas d’IT en més supòsits que els actuals / Dies de conciliació /Complir la llei de la pròpia 
Generalitat per la qual tenim dret a 6 dies d’assumptes propis/ Paga extra 2013/ Altres 

 

Temes tractats Resposta govern/Comentaris 

Recuperació al 100% del sou i la feina del 
personal interí des de l’1 de gener de 
2015 

? El govern garanteix ―únicament― el retorn al 100% del sou i 

feina des de la data d’aprovació dels pressupostos.  

No podem acceptar aquesta presa de pèl 

Oferta d’ocupació pública pel 2015 
Sí. CATAC – IAC no està disposada a acceptar oferta pública de 

tipus propagandístic, ja que es preveuen, per exemple, no més de 

60 places per a tot el col·lectiu de personal administratiu i tècnic. 

FAS 

?  Estan disposats a estudiar propostes en la propera reunió. 

La nostra proposta és clara: recuperació del pressupost i, en tot 

cas, reformulació dels criteris. Respecte de les assegurances, ho-

mogeneïtzar quanties i situacions protegides 
 

Mesa Sectorial 17 novembre 2014 
 

Concurs de trasllats cos de gestió 

Calendari Publicació llistes definitives: darrera setmana de novembre 

Publicació DOGC: setmana del 12 de gener 2015 

Afectació al per-

sonal interí  

Podrà ser recol·locat tot el personal interí cessat, en compliment del III Acord, en el termini d’un 
mes. 

El govern manifesta que tenen aquesta possibilitat però no és obligació.  

Caldrà estar atents a les maniobres que els departaments aprofiten a fer.  

CATAC – IAC ha demanat criteris objectius i homogenis per a tots els departaments. 

L’Administració respon que els “factors” que s’acordin en la sempre esperada Borsa de treball, 

hauran de servir d’”inspiració” als departaments. 

 

Borsa de treball S’acorda fer una reunió per establir els criteris de la borsa de treball. Convidem a tothom a aportar 

idees per assegurar que aquesta borsa sigui objectiva, transparent i  àgil. 

CATAC – IAC està en desacord amb la idea d’introduir fórmules com l’entrevista i altres criteris sub-

jectius que vol introduir l’Administració. 

 

Promoció interna del cos administratiu al cos de gestió Es publicarà abans de final d’any. En la propera reunió de 

la Mesa Sectorial es negociaran les bases. 

 


