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RESUM DE LA REUNIÓ DE LA MESA 
GENERAL DEL 13-12-11 

 

 
La secretària d’Administració i Funció Pública, Pilar Pifarré, exposa la posició de l’Administració 
respecte els punts de la proposta inicial: 
 
Punt 1. Revisió de les plantilles ocupades per interins: 
- Compromís de no amortització de cap plaça “per raons pressupostàries” de cap lloc de treball 

(evidentment, aquí la Sra. Pifarré no ha comentat que els reingressos o els concursos de 
trasllats, entre d’altres, no són “raons pressupostàries”). 

- “Repartiment del temps laborals”: Intenció d’aplicar reduccions de jornada amb pèrdua 
proporcional de retribucions al personal d’administració i serveis interí. 

En cap moment quantifiquen el nombre d’afectats/des, ni els diners que suposen. 
 
Punt 2. Reducció del complement específic: 
- Reducció d’un percentatge del complement específic. Mesura que “han d’acabar de concretar”, 

però hi hauria una “reducció proporcional a les retribucions dels empleats públics” en les 
pagues de juny i desembre. 

- Introducció d’una “clàusula de salvaguarda” per si el Govern de l’Estat aplica una mesura 
similar (tampoc especifiquen en què consistiria). 

 
Punt 9. Revisió dels ajuts al menjar i establiment de mesures de flexibilitat horària: 
- Possibilitat d’escollir la tarda per anar a treballar, reduir el temps de descans del migdia a 

només 30 minuts i possibilitat de realitzar jornada continuada. 
 
Punt 10. Supressió de les millores per incapacitat temporal: 
- L’Administració “intentaria salvar” les contingències professionals, accidents de treball i 

malalties professionals (en aquest cas, 100%). 
- Malgrat el Conveni de personal laboral garanteix la percepció del 100%, pretenen també 

carregar-se aquest article del Conveni. 
 
Punt 11. Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir 
cura de fill: 
- Es modificaria, passant a cobrar el 80% si redueix 1/3 de jornada o el 60% en cas de reduir ½ 

jornada (el primer any). 
- S’allargaria la reducció de jornada per cura de fill fins que el menor tingui 12 anys… “si les 

necessitats del servei ho permeten”. 
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Punt 17. PIPE i PINHO (funcionaris de presons): 
- Demà dimecres està previst que es reuneixi el grup de treball depenent de la mesa sectorial 

per parlar d’un nou complement amb uns incentius totalment diferents. 
 
Punt 13. Modificació d’assumptes personals: 
- Proposen rebaixar-ho a 6 dies. 
 
La resta de mesures les mantenen com inicialment. 
 
Respecte algunes de les propostes d’estalvi econòmic que vam fer els sindicats responen que: 
 
Jubilació forçosa: 
Durant tres anys es denegarien les perllongacions al servei actiu. Estalvi estimat: 1,5 milions € 
 
Revisió del complement per jornada de dedicació especial de 40h: 
Es revisaran els supòsits i es reduiran als estrictament necessaris (aproximadament 1/3 dels 
actuals, o sigui, totalment estètic). Estalvi estimat: 1,8 milions €. 
 
Limitació dels supòsits de percepció de gratificacions per serveis extraordinaris:  
Només per causes excepcionals o força major, prèviament autoritzades. Estalvi estimat: 100.000 
€. Xifra totalment incorrecta, sospitem. 
 
LA POSTURA UNITÀRIA DELS TRES SINDICATS : 
 
CCOO, UGT i IAC expressen el rebuig global a la proposta de retallades als empleats/des públics 
de la Generalitat. 
 
Els sindicats CCOO, UGT i IAC, representants legals dels empleats i empleades de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, volen comunicar el següent:  
 
¬ Expressem el rebuig global a la proposta del Govern perquè no podem acceptar una nova 

pèrdua de la massa salarial, i que en aquest cas podria superar al 10%.  
¬ Exigim la retirada immediata del punt 1, sobre pèrdua de llocs de treball, del document 

presentat per la Generalitat als sindicats, i el manteniment de la plantilla en tots els 
departaments.  

¬ Emplacem el Govern perquè tingui la valentia de dir a cada persona quant li pensen 
descomptar de la seva nòmina; per tant, han de concretar el punt 2 del document de la 
Generalitat.  

¬ Farem arribar a la Mesa de la Funció Pública un recull escrit de les propostes sindicals, que en 
bona part ja hem fet i no han estat considerades.  

 
Finalment, els sindicats critiquem obertament el fet que els representants de la Mesa per part de 
l'Administració no puguin aclarir la informació donada aquest matí pel portaveu del Govern, 
Francesc Homs, en relació al possible endarreriment dels pagaments del mes de desembre als 
empleats i empleades públics. Els sindicats consideren una manca de previsió i rigor aquestes 
declaracions, que creen alarma entre els mateixos treballadors/es, i poden afectar el consum i 
l’economia del nostre país.  
 
PROPERA REUNIÓ: DIJOUS 15 DE DESEMBRE. 9,00h. al DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ 


