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Especial 3 novembre 20�2       Redacció: Ctra. de França, s/n - �7007-Girona
Tel.972940252 - E-mail: info@catacctsiac.cat

Sanitat Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de la Administració de Catalunya
Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat de Catalunya

Jo també
faré vaga el 14 N

Jo també faré vaga perquè m’he atipat de pagar per fraus que no he comès
Jo també faré vaga perquè no és veritat que no hi hagi alternativa
Jo també faré vaga perquè, si no la faig, perdré molt més del que em descomptaran
Jo també faré vaga perquè em fa fàstic que CiU jugui amb el meu sentiment nacional
Jo també faré vaga perquè vull denunciar la corrupció de la sanitat catalana
Jo també faré vaga perquè les coses canvien quan tot el poble es mobilitza
Jo també faré vaga perquè és possible seguir l’exemple d’Islàndia

El Cafèambllet 
i el Cas Via

Les assemblees del personal 
venen insistint des del comença-
ment de les retallades en la ne-
cessitat de portar a judici els 
culpables, els que s’han enriquit 
a costa d’enfonsar el país, la sa-
nitat. Tanmateix, encara hi ha qui 
no sap què és el Cafèambllet ni 

ha vist els seus vídeos que ja es veuen als Estats Units, 
simplement perquè no surten a la tele.
CATAC-CTS ha estat col·laborant intensament amb les 

denúncies com es 
pot veure a www.
catacctsiac.cat i 
ara obrim el Cas 
Via per denunciar 
un dels principals 
culpables de la 
nostra situació 

actual. Mira el cas a www.catacctsiac.cat i comenta-li a 
la teva veïna, no fos que tornés a votar els mateixos.

Doncs això

Permisos 
a l’ICS: 
Pàg. 2-3

Paga Extra: 
Pàg 2

Convocatòries 
dies 8, 11 i 22 
de novembre:
Pàg. 4

Sumari
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Com que la retallada estatal té caràc-
ter bàsic, la que va fer la Generalitat 
de Catalunya a la paga extra de juny 
haurà d’adaptar-se a la de l’Estat, ja 
que se solapen, de tal forma que en 
cap cas la retallada salarial per al 20�2 
podrà superar el valor d’una paga ex-
tra. Això implica que en la paga extra 
de desembre, als empleats i emplea-
des públics catalans se’ls ha de pagar 
la diferència, és a dir, ens retornaran 
la retallada del 5% del salari anual 
que s’havia aplicat a la paga extra del 
mes de juny al temps que ens trauran 
la paga extra de desembre.

En principi només afecta el 20�2, 
però el decret no garanteix que ens la 
retornin el 20�5, tal com havia anun-
ciat públicament Rajoy. La pèrdua de 
la paga extra, inclós el complement 
addicional extra, suposarà una reta-
llada de sou anual del 7% de mitja-

na, que s’ha de sumar al 5% anual de 
l’any 20�0, consolidat en anys poste-
riors, a les retallades en el sou base 
de les pagues extres de 20�� i juny de 
20�2 i a les pèrdues per l’increment 
de l’IPC, que al desembre de 20�2 se 
situaran a l’entorn del �0% del poder 
adquisitiu.

Pel que fa a les possibilitats de recla-
mar legalment, recomanem no fer cap 
reclamació fins que no s’hagi fet efec-
tiu el descompte.

Una retallada 
que ens aporta benefici!

En temps de retallades salvatges i in-
justes, mentre els governs fan pagar 
als més dèbils la disbauxa pressupos-
tària dels darrers anys, l’absència to-
tal de criteri en la gestió dels recursos 
humans i, en un altre nivell,  la conni-
vència amb les entitats bancàries … 
ara resulta, i ja és ben curiós, que hi 
ha una retallada que ens aporta be-
nefici. Segons funció Pública ja han 
parlat amb els departaments i els per-
misos estan en vigor però a la major 
part no els han publicitat… no sigui 
que ens beneficiéssim.

Ja havíem criticat en el seu moment 
que la tan publicitada Llei de Conci-

Afectació del retall de la paga 
extra en las cotitzaciones a la 
Seguretat Social

Les bases de cotització a la segure-
tat social dels empleats públics les 
retribucions dels quals siguin objecte 
de les retallades previstes al RD-Llei 
20/20�2 (supressió de la paga extra 
de Nadal), seran coincidents amb les 
del mes de desembre de 20�0, en 
tant romangui la seva relació laboral 

o de servei, tret que per raó de 
les retribucions que percebessin 
pogués correspondre una de ma-
jor quantia, en aquest cas serà 
aquesta per la qual s’efectuarà la 
cotització mensual. Així doncs, 
el problema no és només dels 
funcionaris com indiquen els 
mitjans informatius que, nova-
ment, no estan a l’altura de les 
circumstàncies.

liació de la Vida Personal, Familiar i 
Laboral de Catalunya era una farsa, 
que havia caducat pel camí, i que 
fins i tot l’EBEP, que era un docu-
ment regressiu i que retallava drets, 
com ara s’està veient, ens passava 
per l’esquerra. Ara, quan en Rajoy fa 
valer la seva autoritat estatal, i ens re-
talla a cop de Reial Decret les vacan-
ces i els dies d’assumptes personals, 
quan ens imposa la seva norma sobre 
permisos, …, ves per on, en alguns 
aspectes aporta alguna millora al que 
teníem fins ara. 

Ja coneixem les retallades aplicades 
per Rajoy i per Mas… cap dels dos 
ha tingut miraments per fer servir els 
diners dels empleats públics per eixu-

gar una crisi de la que són partíceps. 
Ja són conegudes les retallades de 
salari del personal interí, les retalla-
des de salari generals, les retallades 
de qualitat dels serveis públics, les 
retallades de drets sindicals, les reta-
llades de drets aconseguits després 
d’anys i anys de negociació i feina. Ja 
les coneixem totes, de primera mà.

Per això, quan se’ns imposa una nor-
ma que pretén ser una retallada però 
que resulta que, en alguns aspectes, 
millora les condicions actuals l’hem 
d’aprofitar, sense complexos, l’hem 
de publicitar i l’hem de fer servir… 
perquè ja vindran, i més si ens ho 
deixem fer, a retallar-nos el que ens 
queda.

Permisos

La supressió de la paga extra de desembre

SI LLUITEM 
PODEM PERDRE,

SI NO LLUITEM, 

ESTEM PERDUDES
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QUÈ DIU EL REIAL DECRET 
20/2012?
Que es redueixen els dies de lliure 
disposició i els dies addicionals per 
antiguitat, tant pel que fa a vacances 
com a assumptes personals i que se 
suspenen els pactes sindicals que 
ho contradiguin. I que s’homogenïtza 
el règim de permisos per a totes les 
Administracions Públiques de l’estat 
espanyol.

Aquests seran els permisos que tin-
drem a partir d’ara, fora dels que en-
cara estiguin en vigor i no entrin en 
contradicció amb ells:

a) Por fallecimiento, accidente o en-
fermedad grave de un familiar dentro 
del primer grado de consanguinidad 
o afinidad, tres días hábiles cuando 
el suceso se produzca en la misma 
localidad, y cinco días hábiles cuan-
do sea en distinta localidad. Cuando 
se trate del fallecimiento, accidente o 
enfermedad grave de un familiar den-
tro del segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, el permiso será de 
dos días hábiles cuando se produzca 
en la misma localidad y de cuatro días 
hábiles cuando sea en distinta locali-
dad.
- Desapareix el supòsit d’hospitalització 
i es torna a obrir el debat sobre la in-
terpretació de la gravetat d’una malal-
tia
- Augmenta � dia el permís quan es 
tracta de familiars de primer grau: 3 
dies si és a la mateixa localitat, 5 a 
localitat diferent, deixant els de segon 
grau com estaven (2 i 4)
- Millora a tenir en compte: Es tracta 
de dies hàbils, els festius no ens els 
poden comptar com feien fins ara.

b) Por traslado de domicilio sin cam-
bio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales 
o de representación del personal, en 
los términos que se determine.

d) Para concurrir a exámenes finales y 
demás pruebas definitivas de aptitud, 
durante los días de su celebración.
Fins ara especificava que havia de ser 
en centres oficials i durant el temps 
indispensable… ara veurem com ho 
interpreten.

e) Para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación 
al parto por las funcionarias embara-
zadas.

f) Por lactancia de un hijo menor de 
doce meses tendrá derecho a una hora 
de ausencia del trabajo que podrá di-
vidir en dos fracciones. Este derecho 
podrá sustituirse por una reducción 
de la jornada normal en media hora al 
inicio y al final de la jornada o, en una 
hora al inicio o al final de la jornada, 
con la misma finalidad. Este derecho 
podrá ser ejercido indistintamente por 
uno u otro de los progenitores, en el 
caso de que ambos trabajen. Igual-
mente la funcionaria podrá solicitar 
la sustitución del tiempo de lactancia 
por un permiso retribuido que acumu-
le en jornadas completas el tiempo 
correspondiente. Este permiso se in-
crementará proporcionalmente en los 
casos de parto múltiple.
Vaja, vaja… teníem un màxim de 20 
setmanes… i ara arriba als �2 mesos 
de l’infant.

g) Por nacimiento de hijos prematuros 
o que por cualquier otra causa deban 
permanecer hospitalizados a conti-
nuación del parto, la funcionaria o el 
funcionario tendrá derecho a ausen-
tarse del trabajo durante un máximo 
de dos horas diarias percibiendo las 
retribuciones íntegras. Asimismo, ten-
drán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de dos ho-
ras, con la disminución proporcional 
de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuan-
do el funcionario tenga el cuidado di-
recto de algún menor de doce años, 
de persona mayor que requiera es-
pecial dedicación, o de una persona 
con discapacidad que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá derecho 
a la reducción de su jornada de tra-
bajo, con la disminución de sus re-
tribuciones que corresponda. Tendrá 
el mismo derecho el funcionario que 
precise encargarse del cuidado di-
recto de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida.

Permís molt més genèric que atorga 
el dret d’atendre la família dins d’un 
ventall casuístic més gran. Us recor-
dem que des del 2006 (i abans) ens 
estem barallant per ampliar les reduc-
cions de jornada fins als 12 anys de 
l’infant… només ens ha estat conce-
dida, i des de fa ben poc, en un mo-
ment en què ens treien tota la resta.

i) Por ser preciso atender el cuida-
do de un familiar de primer grado, el 
funcionario tendrá derecho a solicitar 
una reducción de hasta el cincuenta 
por ciento de la jornada laboral, con 
carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo 
máximo de un mes. Si hubiera más 
de un titular de este derecho por el 
mismo hecho causante, el tiempo de 
disfrute de esta reducción se podrá 
prorratear entre los mismos, respe-
tando en todo caso, el plazo máximo 
de un mes.
Apa! Tenim una reducció de jornada 
amb �00% de retribució en determi-
nats casos. Ves per on!

j) Por tiempo indispensable para el 
cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público o personal y 
por deberes relacionados con la con-
ciliación de la vida familiar y laboral.
Permís interessantíssim: perquè té en 
compte els deures de caràcter perso-
nal i els deures derivats de la concilia-
ció, la qual cosa amplia el criteri actual 
restrictiu del deure inexcusable i per-
met subsumir determinats supòsits en 
els que la presencia del treballador o 
treballadora és no només comprensi-
ble sinó necessària.

k) Por asuntos particulares,tres días

l) Por matrimonio, quince días

Funció Pública diu que ha de do-
nar instruccions sobre els criteris 
d’aplicació i que s’estan aplicant 
aquests permisos amb normalitat des 
de l’entrada en vigor de la normativa 
estatal. Esteu al cas… si necessiteu 
un permís, informeu-vos abans amb 
els delegats i delegades i si algú creu 
que ha estat informat malament o que 
se li ha aplicat un permís de manera 
incorrecta, que ens ho faci saber
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Vine també a d’altres Convocatòries

8 de novembre, de negre i sense banderes,a 
la Plaça Sant JaumeBarcelona

11 de novembre, 

manifestació 

pel dret 

a la salut, 

amb 

bates blanques

22  de novembre, 
Nit de Vetlla.
Porta un desig
i espelmes


