
 

MESA GENERAL DIA 16 DE JUNY 2017 

La IAC, ( CATAC, CATAC-CTS, USTEC-STES) no hem signat els acords de la 
Mesa General del passat divendres 16 de juny 

 

El passat divendres dia 16 de juny va tenir lloc la reunió de la Mesa General de Negociació de l’empleat 
públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A l’ordre del dia hi havia dos punts: 
-Negociació dels criteris generals que hauran de ser vir de base per a les convocatòries dels 
processos de consolidació i estabilització previsto s al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat 
per al 2017.  
-Continuació de les negociacions de la recuperació de les condicions laborals del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat. 
 

En relació al primer punt, la IAC no hem signat per què   l’acord és una reproducció literal de l’acord de 
Madrid i que s’ha situat en els Pressupostos Generals de l’Estat. I tot i haver passat dos mesos no hi ha ni 
tan sols una quantificació o compromís de les places que sortirien en cada sistema d’accés establert. No 
signem un xec en blanc a l’Administració. 
L’acord en cap moment estableix quines seran les places que podrien sortir a les  diferents ofertes, i no 
parla de consolidar a les persones que en aquest moment estan treballant al sistema. La Generalitat porta 
anys incomplint la normativa I no ha fet concurs perquè no ha volgut, les places provinents de la taxa de 
reposició dels anys 2013 i 2104 no han estat convocades,  i ara ens trobem que volen treure a concurs un 
número de places que desconeixem i que podria portar a milers d’interins al carrer. No es diu res de les 
persones que no aprovin aquests processos d’accés. Marca una xifra del 8% de personal interí al final de 
tot el procés (que veurem s’hi assoleix), però no hi diu res de qui no les superi. CATAC-CTS dintre de la 
delegació de la IAC va proposar l’elaboració d’un pacte d’estabilitat que garanteixi els llocs de feina a les 
persones que no les acabin superant, a més de defensar la creació d’una  Llei per poder realitzat 
concursos de consolidació mitjançant un concurs de mèrits, donat l’excepcionalitat de la situació. Proposta 
que va rebutjar tan l’Administració com a CCOO i UGT. 
Es va crear un comissió de seguiment dels signants de l’Acord a petició de CCOO i UGT, l’Administració 
no havia posat aquest punt a la proposta, i que es van negar explícitament a retirar. Apel·lem a la 
responsabilitat de la resta de la part social i de l’Administració que l’oferta pública és un aspecte subjecte a 
les meses de negociació i per tant que qualsevol informació, negociació, contraprestracions... S’HAN DE 
DONAR I NEGOCIAR EN MESA. Com a sindicat majoritari del funcionariat, la IAC, no admetrà cap tipus 
d’actuació que eviti i es salti el lloc on realment s’han de tractar aquestes temes: la mesa de negociació. 
 
Pel que fa al segon punt  no signem perquè deixem passar la Moció del Parlament (que tant va 
costar d’aconseguir fa només un mes) que insta al Govern a pagar el 100% de la paga del 2013 
durant l’any 2018 i en canvi CCOO i UGT accepten a la primera el miserable 10% que va 
proposar la primera oferta de l’Administració. Per tant al 2018 cobrarem el 10% de la paga del 
2013 A aquest ritme la del 2014 l’acabarem cobrant al 2037!. 
En els casos d’ampliació de supòsits pel cobrament al 100% de les IT (incapacitats temporals) no 
entren la majoria de malalties infecto-contagioses i les que entren són difícils de diagnosticar amb 
una sola visita al metge de capçalera.  Aquestes situacions provocaran malentesos i 
discrepàncies en moments en què el que més preocupa al i la treballadora és la seva salut. La 
IAC està pel retorn del cobrament al 100 % de les baixes com estava abans de les retallades, 
com així insten al Govern diferents resolucions parlamentàries. 
En un moment on el funcionariat és el focus d’atenció mediàtic i que s’estan aprofitant de 
nosaltres no veiem que això signifiqui cap avanç, ni molt menys tot el contrari. Ja, fins i tot, 
acorden incomplir les resolucions del Parlament, quina democràcia defensa aquest Govern i 
aquests sindicats?. 
A més, a l’acord només hi ha un «compromís de negociació», però sense una concreció de 
calendari per tancar el retorn de la resta de condicions laborals perdudes, tal i com estableix la 
moció del Parlament de Catalunya. 
 

DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS 

 


