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LA INFORMACIÓ 
QUE FUNCIÓ PÚBLICA 

NO PENJA AL PORTAL ATRI 
 

 
Reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració 
i tècnic del 2 de febrer de 2012. 
 
Com tots/es heu pogut observar darrerament, la Direcció General de la Funció Pública 
penja al portal ATRI, la documentació que lliura als sindicats per a la seva negociació. 
 
Però és senzill pensar que ho fa de forma manipuladora, sectària i parcial per intentar 
desacreditar als representats sindicals davant els empleats/des de la Generalitat de 
Catalunya. Podeu contrastar-ho amb la informació que a continuació us exposem, i que 
NO PENJEN A ATRI. 
 

 Sobre el tema de la proposta de nou horari per al personal administratiu i tècnic: 
  

• Funció Pública no informa que va lliurar el document en el mateix moment d’inici de 
la reunió de la Mesa Sectorial i que els sindicats, no van rebutjar el document, sinó 
que van demanar ajornar la seva discussió a una altra reunió de la Mesa Sectorial 
per tal d’avaluar la proposta.  

 
• Tampoc no informa Funció Pública que aquesta proposta NO AFECTA AL 

PERSONAL AMB HORARI ESPECIAL i que, per tant, estant exclosos/es d’aquest 
nou horari, per exemple, tot el Personal administratiu del Centres educatius de 
Catalunya i la resta de personal amb horari “Especial E” en la Relació de Llocs de 
treball i que suposa un gran número d’empleats públics de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
• Tampoc no informa en el seu portal Atri, que es produeix una nova retallada sobre 

la retallada anunciada en hores d’assumptes personals, ja que eliminen 2,5 hores 
més d’assumptes personals (3 dies) al passar de 70 a 45 hores. 

 
.../...
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Sobre el tema de les retallades del complement d’addicional de les pagues extres 
de juny i desembre: 

 
• Funció No informa al portal Atri que té previst retallar en el conjunt del personal 

administratiu i tècnic, la quantitat de 53.095.551€ i que això suposa una retallada 
mitjana a la paga extra de juny i de desembre de 926 € ( en total 1853 €). A més, 
cal afegir que en el mes de desembre, tampoc no cobrarem el complement de 
productivitat. 

 
• Funció Pública no penja a l’ATRI que amb aquestes retallades les nostres 

retribucions en el 2012, són menors que les que vam rebre a l’any 2007, com 
podeu comprovar si feu una comparativa entre les dues taules salarials.  

 
 Sobre la reducció del 15% de sou i jornada als 7103 interins/es de personal 

administratiu i tècnic:  
 

• Funció Pública no informa en el seu portal ATRI, que aquesta mesura es portarà a 
terme a partir del dia 1 de març, mitjançant la modificació de la RLLT, que també 
afectarà al personal interí que tingui una reducció de jornada per curà de fill i que, 
per tant, els interins/es amb una reducció d’un terç passaran a cobrar un 65% 
(80%- 15%) del seu sou i que els que tenen una reducció del 60% passaran a 
cobrar 45% (60 % - 15%) del sou.  

 
• Tampoc no informa que no es preveu que es pugui compactar l’horari amb 4 dies 

com molts empleats/es interins havien sol·licitat. 
 

 Sobre el conjunt de les retallades: 
 

• Funció Pública no penja al portal ATRI, que les retallades de caire general afecten 
especialment al personal administratiu i tècnic no excepcionat, ja que són 
coneixedors de la seva precarietat laboral (7103 són interins/es) i de la seva 
dispersió laboral en multitud de centres de treball a tota Catalunya, a més i de ser 
un col·lectiu on la taxa de dones és d’un 68,92%. 

 
• I que dins el col·lectiu de personal administratiu i tècnic els més afectats/des són el 

personal interí i el personal administratiu i de serveis (PAS) del centres 
educatius ja que, aquests, apart de les retallades del conjunt de treballadors, 
tampoc no rebran el val menjador i no podran adequar el seu horari de treballar al 
nou horari normal atès que en la relació de llocs de treball el seu horari és especial.  

 
 

CAL SEGUIR LLUITANT! 
PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS! 


