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“Negociacions” sobre qüestions econòmiques pel 2014. Reunió Mesa general 25 i 28.10.2013

On està la “piloteta”?
El govern de la Generalitat ha convertit la Mesa general en una paradeta de “trileros”. Sigui quin sigui el pot que
aixequem, sempre perdem. En el primer pot la “piloteta” diu “Adaptarem la retallada de la paga si Madrid ens
compensa per l’impost sobre els dipòsits bancaris”. Al segon pot hi posa “Si Madrid no ens compensa per
l’impost us actualitzarem els salaris amb l’IPC previst pel 2014”. I el tercer amaga “No assegurem el manteniment de les plantilles i els interins continuaran amb la reducció del 15% durant tot l’any 2014”.

Irresponsabilitat governamental. La
culpa sempre és d’altres
En una reunió de matí i tarda feta dilluns 28
d’octubre, continuació de divendres 25, i disposats a
salvar el mínim (ja ni parlem del FAS, ni del tiquets, ni
del complement de productivitat, ni de la pèrdua del
poder adquisitiu acumulat els darrers anys) li hem
donat voltes a la intransigència de la Generalitat. La
secretària d’Administració i Funció Pública, Sra. Meritxell Masó, ens diu això tan conegut de “és el que hi
ha”, “ja m’agradaria a mi no haver de retallar”, “no es
pot fer res” i “la culpa és d’altres”.

com recuperar altres drets socials i econòmics com
el FAS.
No atendre els nostres arguments i excusar-se en
qüestions alienes a la seva voluntat és un exercici
d’irresponsabilitat vers l’obligació de negociar de
bona fe i, per suposat, una mentida sobre la capacitat
real del govern del Sr. Mas en política econòmica, que
“haberla, hayla”. (I si no, per què al CatSalut sí es poden augmentar els sous els directius? com denúncia
El País el 30 d’octubre).

Els sindicats demostrem la viabilitat
econòmica de les nostres propostes

Tot i reconèixer l’entorn polític i econòmic en què ens
trobem, considerem impròpies aquestes manifestacions, ja que la Generalitat ha de fer propostes per si
mateixa sense dependre de tercers i, principalment,
no manipular els ciutadans en general i el personal
propi en particular, ni desviar responsabilitats.

Per a mostra conyona d’aquestes contradiccions mostrarem les afirmacions de la Sra. Masó (que han de
constar a l’acta) dient que ella no representava el
departament d’Economia. Com què no? Si representa
tot el govern. I què fa, en aquestes reunions, la representant d’Economia?

El govern no demostra quantitativament
les seves propostes de retallades

Prepotència governamental. El túnel
del temps

Sense poder afinar al 100% perquè no ens han proporcionat dades, per la part social hem posat sobre
la taula mesures de racionalització de despesa i
d’increment d’ingressos que permetrien restituir la
retallada per valor d’una paga l’any 2014 i eliminar
la reducció de sou i temps del personal interí, així

El govern, per mitja de la seva representant a la Mesa, Sra. Masó, volia obligar-nos a debatre únicament i
exclusivament sobre reformar el redactat d’un document presentat a les 5 de la tarda. Algunes persones
a la taula es veien en el túnel del temps: els treballadors podeu escollir el color de la paret, pot ser blau o
blau intens.

Davant la nostres intervencions per exigir el debat sobre
les propostes sindicals presentades, la Sra. Masó va
manifestar que ja les coneixia
i que com que era impossible
pagar les 14 pagues l’any
2014, donava per “enllestida”
la negociació.
No varem acceptar
aquesta prepotència de
caserna i considerem
que la negociació sobre
les qüestions de perso-

nal que han d’anar a la llei de
pressupostos està per fer, amb
debat de les propostes i sense
imposicions prèvies.
Resulta insultant i indignant
que el govern de la Generalitat
de Catalunya tingui, per a consum intern, els mateixos vicis
antidemocràtics que tots critiquem d’altres governs en
altres qüestions. Aquesta
és una gravíssima contradicció.

Sarcasme:
L’actualització del poder adquisitiu pot
significar una reducció del sou

Juguem net. Honorem el respecte que mereix el personal
No acceptem el joc de “trileros”. Exigim una negociació sense imposicions ni prepotències, sostinguda en dades
econòmiques reals. Considerem que el personal de la Generalitat es mereix un respecte i que nosaltres hem
d’honorar aquest respecte.
Per tant, hem tornat a dirigir a l’Administració un escrit de resum de les nostres propostes exigint la convocatòria de la Mesa per negociar les qüestions que sobre personal han d’anar a la llei de pressupostos.
Propostes sindicals

Propostes del govern

 Manteniment de les plantilles

 Compromís virtual però no real

 Cobrament íntegre de les retribucions el 2014 (14
pagues)

 Adaptar la retallada d’una paga si es percep una
compensació d’impostos o una [surrealista] actualització salarial d’acord amb l’IPC del 2014

 Restitució del 100% de sou i feina des de l’1 de
gener 2014 al personal interí

 Perllongament de la reducció del 15% de sou i
feina per tot l’any 2014

 Establiment d’un calendari per negociar la recuperació dels drets econòmics, laboral i socials perduts

 Cap compromís

Entre les nostres propostes mínimes, concretes i dependents de la pròpia capacitat de les parts i les seves
inconcretes i dependents de tercers hi ha molta distància. Nosaltres estem disposats a recórrer-la. I el govern?
El dimarts, 5 de novembre, el govern aprova l’avantprojecte de pressupostos però tothom sap que aquell dia no
s’acaben les negociacions.

Per:
 denunciar el minso tarannà democràtic d’aquest govern,
 foragitar la intransigència i la prepotència dels representants del govern a la Mesa,
 acabar amb tripijocs i “pilotetes”,
 demostrar que estimem Catalunya, però rebutgem aquest govern,
 defensar la nostra dignitat,
 exigir la continuació de la negociació,

Dimarts, 5 de novembre, a les 12 h, concentració a la Pl. Sant Jaume

