
      RESUM DE LA MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA 

 

NO PODEM TOLERAR QUE L’ADMINISTRACIÓ ENS DIGUI QUE “LA PRECARIETAT 

LABORAL NO CONSTITUEIX UNA SITUACIÓ EXCEPCIONAL, I HO CONSIDERI 

ESTRUCTURAL”!! 

DES DE LA IAC NO HO PODEM TOLERAR! ÉS INDIGNANT! 

Dient que la precarietat és estructural volen dir que no pensen fer res per eradicar-la? Des de 

la IAC no podem tolerar que Funció Pública i el Govern de Generalitat de Catalunya: 

Deslegitimin el Parlament de Catalunya i es neguin a fer cas de la Moció 89/XII/2019, 

sobre la precarietat laboral aprovada el 30 de maig de 2019 

Es neguin a negociar processos reals d’Estabilització i Consolidació del personal per tal 

d’acabar amb l’alt índex d’interinitat i precarietat, que repercuteix negativament tant 

en les condicions laborals com en la qualitat general dels serveis públics 

No aturin els processos selectius en curs, com els de les treballadores socials, mentre 

no hi hagi pronunciaments judicials clars en l’àmbit europeu 

ACORD SOBRE PERMISOS PER ATENDRE FILLS I FILLES AMB DISCAPACITAT: 

S’amplia el permís per pares i mares, ja existent, als tutors legals.  

Des de la IAC hem tornat a posar sobre la taula que caldria fer extensius aquests permisos 

als casos de menors amb necessitats educatives especials. 

ACORD PER ESTABLIR EL PROCEDIMENT DE MOBILITAT DE LES EMPLEADES 

PÚBLIQUES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Acord ratificat per unanimitat. L’Administració es compromet a atendre les sol·licituds de 

mobilitat i tramitar-les amb urgència, protegir la intimitat i garantir els drets econòmics. 

ACORD PER ESTABLIR MESURES RELATIVES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB 

MALALTIES D’ESPECIAL GRAVETAT 

S’està treballant en el procediment d’adaptació progressiva a la jornada laboral en els 

supòsits de tractament oncològic i malalties d’especial sensibilitat. 

Des de la IAC demanem que sigui aplicat de la mateixa manera a tots els Departaments i 

serveis de tota la funció pública. 

 

No ens rendirem!! La lluita és el camí!! 

 


