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GENERALITAT DE CATALUNYA
MOCIÓ DEL PARLAMENT A FAVOR DELS DRETS DEL PERSONAL
DEL SECTOR PÚBLIC
La IAC i la resta de sindicats de la Mesa General fa mesos que estem lluitant a 3 bandes: a les Meses de
“negociació”, al carrer i al Parlament. La manca de voluntat negociadora de Funció Pública ens obliga a usar
mitjans que no són els que voldríem. Al gener de 2016 ja vam aconseguir una Resolució parlamentària de tots els
grups per poder començar a negociar el retorn de les retallades. Malauradament, no tot el que deia la Resolució es
va complir i per això la IAC i la resta de sindicats de la Mesa ens hem vist obligats a tornar al Parlament. Cal tenir
present, que a la fi, les nostres condicions de treball s'aproven allà: és amb la Llei de Pressupostos on se'ns
modifiquen i se'ns retallen els nostres drets, per tant els grups parlamentaris poden canviar el nostre futur.
Per tal que us feu una idea de com funciona el Govern i què és el que pretén Funció Pública us transcrivim el vídeo
de la sessió:
http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7996618&p_cp3=7997033
Aquesta Moció no és la que la IAC volia. Tots els grups parlamentaris van haver de fer moltes concessions per
arribar a un consens i a un text que el grup del Govern pogués aprovar. Així i tot, Junts pel Sí va votar en contra de
diversos punts, i per sort nostra no va ser així a la resta de grups.
Malgrat que aquesta Moció no és vinculant, la IAC la valora molt positivament, perquè considerem que sí obre una
porta i força almenys a seguir negociant.
La Moció recull:
–
–
–

L'estudi i valoració de les necessitats de plantilles per sector amb una proposta de calendari d'oposicions per
aconseguir que al 2019 no es superi el 8% de temporalitat per sector.
L'objectiu de facilita l'estabilitat de les plantilles establint mecanismes específics de valoració de mèrits.
La recuperació de les nostres condicions laborals:
– calendari de recuperació de les pagues del 2013 i 2014
– recuperació del 100% per IT
– recuperació progressiva del fons d'acció social
– recuperació progressiva de la productivitat
– retornar la cotització al personal interí

IAC conjuntament amb els altres sindicats de la Mesa General hem demanat ja la convocatòria de la Mesa General
per tal de donar compliment a la voluntat del Parlament i a les demandes que fa més de 2 anys els sindicats que
estem reivindicant. Esperem que aquesta vegada SÍ, Funció Pública segui realment a negociar i no només a passar
l'estona.

