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Acord, sí o no? Debat obert
En la reunió de la Mesa General celebrada el 9 de
juny de 2016, s’ha signat l’acord que reproduïm,
per part de l’Administració, CCOO i UGT.

Ja que el procés de decisió de la IAC és molt curós
recollint  l’opinió  dels  diferents  sindicats  que  la
integren,  i  també  intentem  saber  l’opinió  del
col·lectiu, hem decidit que la resposta, sí o no, la
donarem  setmana  vinent,  i  farem  el  debat
pertinent al sí dels diferents sindicats.

A  IAC–CATAC  tenim
prevista  una  reunió  de
la  Coordinadora  pel
dimecres 15 de juny, on
debatrem  i  acordarem
la  nostra  posició  vers
l’acord. 

A  banda  dels  diferents
arguments  a  favor  del
sí o del no, cal recordar
la  gènesi  d’aquest
acord parcial. 

Primer,  és  important
rememorar que la lluita
per la recuperació dels
drets i de les condicions
perdudes,  des  del  pla
institucional,  s’obre  en
el  darrer  trimestre  de
2015. La posició del govern fins a final de 2015
era totalment intransigent i tancada sobre la base
que “no podem hipotecar el proper govern”. Però
tothom sabia que això era una excusa i que, en
realitat, l’Administració no estava disposada a fer
cap negociació, ni a donar res de res. És a dir, ni
paga del 2012 ni recuperació de cap dret ni cap
condició.

La  situació  canvia  a  principis  de  gener  quan,
gràcies  al  treball  sindical  unitari,  s’aconsegueix
que  el  Parlament  voti  unànimement,  inclòs  el
grup  de  Junts  pel  Sí,  una  resolució  en  què
s’instava  al  govern  a  retornar  la  part  no
percebuda de la paga extra de 2012, així com a
negociar  la  reversió  de  les  múltiples  retallades
sofertes.

Segon, arran d’això, es va acordar inicialment el
retorn del dies d’assumptes personals per triennis
i  dels  dies  de  vacances  per  antiguitat,  aquests
condicionats a un canvi normatiu. D’altra banda
es va iniciar un debat sobre el percentatge anual
a  retornar  de  la  paga de 2012.  L’Administració
proposava 15% pel 2016, 30% pel 2017 i 30% pel
2018,  amb  l’argument  de  la  impossibilitat
pressupostària per anar més enllà. 

Els  sindicats  vam  proposar  un  repartiment
igualitari, 25% cada any
o,  com  a  mínim,  el
mateix  percentatge  pel
2016  i  2018  i  la  resta
pel  2017.  Així  mateix  i
per  no  tancar-nos  amb
una  sola  joguina,  vam
defensar  obrir  el  debat
a la resta de qüestions
pendents  (FAS,  IT,
oferta  pública,  pagues
2013 i  2014, etc.)  amb
la  idea  d’arribar  a  un
acord global.

D’altra  banda,
continuem  amb  la
mobilització  dels
delegats i delegades de
la IAC fins ahir  mateix,

que vam anar al Parlament. 

Tercer,  la  situació  s’accelera el  mes de maig i
juny amb l’elaboració dels pressupostos i de la llei
d’”acompanyament”.  El  govern  resol  -de  forma
màgica-  el  problema  d’impossibilitat
pressupostària i  accepta la proposta sindical  de
retornar-nos el que ens deu de la paga del 2012
en un 20,32% el 2016, un 35,32% el 2017 i un
20,32% el 2018. Així mateix s’obliga a continuar
negociant la resta de temes.

Això és el que reflecteix l’acord. Un acord parcial
que  deixa  pendent  moltes  coses  però  que
n’assegura alguna. 



D’acord amb els principis de la IAC i de CATAC-CTS, us demanem la vostra opinió mitjançant el vot
telemàtic que podeu fer clicant  Voteu aquí fins el dimarts, 14 de juny a les 22.00 hores.

www.catacctsiac.cat

http://www.easypolls.net/poll.html?p=5759c078e4b0af9b38f64132#.V1nAh20TWqE.gmail
http://www.catacctsiac.cat/

