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RESUM DE LA REUNIÓ DE LA MESA GENERAL 
DE DIMECRES 20 DE FEBRER 

 
1. L’Administració presenta la seva proposta definitiva sobre els Estatuts de l’Agència Catalana del 

Patrimoni Cultural . CCOO i la resta de la part Social manifesta la seva oposició, no tant al contingut 
dels Estatuts, com al que suposa de persistència en la política d’externalització de Serveis Públics, que 
acostumen a ser el primer pas per a un traspàs a la gestió privada. Igualment es planteja que la Mesa 
General no és el lloc adequat per tractar aquesta qüestió ja que la competència és el comitè d’empresa i 
la Mesa Sectorial.  

   
 L’Administració planteja que portarà a la Mesa Sectorial tot el que fa referència a condicions de treball 

del personal funcionari que s’integra a l’Agència i manté que la part de laborals ja s’ha tractat en el 
comitè d’empresa. 

 
2. Com a segon punt de l’ordre del dia es parla de la petició, reiterada pels treballadors i els sindicats, de 

complementació de determinades baixes d’IT . En aquest tema la posició és d’interès en arribar a un 
acord ràpid en determinades qüestions ja que actualment s’estan patint descomptes en la nòmina per 
intervencions quirúrgiques, ingressos hospitalaris, processos oncològics, etc. Hi ha acord en què, de 
manera immediata, el proper dilluns, es pugui signar un text que garanteixi el cobrament del 100% del 
salari en les baixes motivades per hospitalització, intervenció quirúrgica o processos oncològics.  

 
 Demanem que aquesta mesura sigui amb efectes retroactius. L’Administració es compromet que d’aquí 

al proper dilluns s’intentaran trobar els mecanismes legals que permetin que aquesta mesura pugui tenir 
efectes retroactius.  

 
 CCOO demanem que igualment cal reactivar les reunions de la Comissió que es va crear per estudiar 

solucions per altres malalties que puguin requerir una especial protecció, amb la finalitat de valorar 
possibles ampliacions de les complementacions a determinades malalties o altres mesures alternatives, 
(mesures de flexibilitat de jornada o d’horari, o d’altres que puguin suposar una protecció adequada).   

   
3. Com a tercer punt de l’ordre del dia es parla del que anomenen  “Mesures de reducció de les 

despeses de personal per al 2013” . En primer lloc hem de comentar que l’administració ens havia 
demanat als tres sindicats de la Mesa que enviéssim  les nostres propostes de mesures de reducció de 
la despesa, abans de les 16 hores de dimarts, la resposta de la part social va ser: 
• Els Serveis Públics i Socials  ja no poden suportar noves retallades en les seves prestacions. 
• Els   treballadors i treballadores de la Funció Pública de Catalunya  no podem patir  noves retallades 

en personal ni en salari 
• No tenim cap proposta  vostra  com a Administració 
• Ja us vam manifestar a la darrera reunió de la Mesa que qualsevol proposta de negociació, ha de fer-

se en el marc del debat de Pressupostos de la Generalitat . 
• No ens heu facilitat les dades  pressupostàries que són del tot necessàries. 

 
 Durant la reunió, al marge de les valoracions sobre la seva política, la part social ha expressat el següent 

posicionament: 
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RESPOSTA UNITARIA PER A LA MGFP 
 
Les organitzacions sindicals  fem les propostes que segueixen: 
• Emmarcar les negociacions en el procés d’elaboració dels pressupostos de 2013. 
• Demanar al govern de la Generalitat  les dades de dèficit previst, així com les mides globals i 

concretes que vol aplicar per complir-ho. 
• No acceptar cap retallada en l’any 2013 ni en ocupació ni en salaris  
• Estudiar mesures per recuperar el poder adquisitiu a partir de 2014 
• No privatitzar cap nou servei públic  
• No prendre cap acord definitiu fins que es coneguin les dades demanades per a l’elaboració dels 

pressupostos  
 
 Aquesta proposta unitària, anava avalada pels tres sindicats de la Mesa (CCOO, IAC i UGT)  i comptava  

amb el suport de tots els sindicats de la Plataforma Sindical Unitària  de la Funció Pública de Catalunya. 
A més s’han apuntat diverses mesures alternatives a les retallades.  

 
 CCOO hem manifestat el següent: 
 

- Els treballadors i les treballadores dels Serveis Públics ja hem fet el nostre esforç per millorar la 
situació econòmica de Catalunya, amb les retallades d’aquests últims anys. 

 
- Els Serveis Públics ja no poden tenir més retallades ni reajustaments, a no ser que s’estigui treballant 

en la seva degradació per privatitzar-los en condicions avantatjoses per a determinades empreses o 
grups inversors amics. 

 
- Les privatitzacions no garanteixen ni la quantitat, ni la qualitat dels Serveis Públics i socials actuals. 

No garanteixen, tampoc, més eficiència i per principi han de ser més cares perquè hi ha la voluntat de 
benefici empresarial o lucre. 

 
- Les propostes pressupostàries del Govern parteixen de la lògica ideològica d’un Govern de dretes 

que representa els seus interessos de classe: 
 En el capítol d’ingressos, l’impost sobre el capital, representa 1/20 part sobre el del treball (IRPF). Els 

ingressos de la Generalitat de l’impost sobre els nostres salaris és de gairebé 8.000 milions, l’impost 
sobre els guanys del capital és poc més de 400 milions. 8.000 milions que paguem del nostre salari, 
en front de 400 milions que aporten dels seus escandalosos guanys especulatius. 

 L’altre gran font d’ingressos, més de 8.000 milions és l’IVA i altres impostos especials sobre el 
consum (tabac, alcohol, hidrocarburs...). Imposts aquests que no distingeixen entre ingressos 
familiars, però que, sense temor a equivocar-nos, graven especialment a aquells i aquelles que no 
tenen cap empresa o societat, a la que imputar determinades despeses desgravables, i graven, de 
manera immisericorde, el pa, la llet, l’aigua... En resum, el gruix dels ingressos pressupostaris 
descansen sobre les esquenes dels treballadors i treballadores, en definitiva sobre els que menys 
tenim. 

 
- Les actuacions del Govern de la Generalitat, en l’altra curta legislatura i en aquesta, s’han centrat de 

forma exclusiva en les retallades de drets. Pretenen dinamitar els Serveis Públics, acomiadant a 
milers de treballadors i treballadores, reduint salaris i carregant-se els drets de tots nosaltres. 

 
- Mentre es feia això s’han fet polítiques fiscals per reduir els impostos de les persones que més 

possibilitats econòmiques tenen. El Govern de CiU ha incrementat un 100% “els beneficis fiscals” en 
els tres últims pressupostos. Així hem passat de 1.667 milions de “beneficis” l’any 2010, a 3.232 
milions l’any 2012. Gairebé 1.600 milions de “beneficis” privats, 1.600 milions menys (cada any) 
d’ingressos públics. 1.600 milions que servirien per contractar més de 35.000 treballadors/es, o no 
haver de reduir el 15% de salari als interins o evitar acomiadar a milers de persones, cosa que ja 
s’està fent. 
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- Els Serveis Públics i les condicions de treball ja no poden suportar més retallades , si es volen 

prendre noves mides d’equilibri pressupostari hauran de dirigir-se cap les polítiques fiscals i 
l’ordenament del deute amb entitats bancàries i empreses. 

 
- Com tota empresa amb dificultats econòmiques la Generalitat haurà de poder negociar el pagament 

del deute. No és possible que es puguin trencar permanentment els contractes, els pactes, els 
acords, signats amb els treballadors i treballadores. No és possible que es pugui deixar de pagar a les 
empreses que presten serveis a la ciutadania, i que acaben provocant acomiadaments o pèrdua de 
drets en els seus treballadors, i aprovin una llei que garanteix que els bancs, i únicament els bancs, 
tenen garantia de cobrar sempre i a temps, amb uns interessos que pugen perillosament any rere 
any. 

 
- Els interessos bancaris prevalen sobre els interessos dels ciutadans i ciutadanes, tenen 

preeminència sobre els drets dels treballadors/es i de les persones. 
 
- Si el govern de la Generalitat vol equilibrar el pressupost de 2013 haurà de procedir al reordenament 

del deute, per reduir els interessos i les comissions que paga a les entitats bancàries, ha de 
renegociar el pagament als creditors en terminis més llargs i ha de pactar amb les empreses que han 
construït infraestructures d’ús públic, amb les grans empreses a les que paga altíssims lloguers, 
(comissaries, edificis judicials, escoles....), els canvis necessaris ajustats a la situació actual. 

 
 
L’Administració no ha plantejat cap mesura concreta, encara que ha insistit en què cal continuar amb les 
mesures de reducció de despesa iniciades l’any 2012. Ha insinuat alguna cosa sobre les pagues, i s’han 
embolicat en el què en un primer moment han definit com a reducció del 25% del sector públic i després han 
lamentat que s’hagi pogut entendre com a noves retallades quan volien parlar de reestructuració. En 
definitiva, segurament a l’espera de decisions que pugui prendre el Govern de Madrid, cal la possibilitat que 
el Govern acordi, abans de l’aprovació del projecte de pressupostos 2013, la reducció d’una quantitat 
equivalent a una paga, encara que, repetim, això avui només s’ha insinuat.   
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM 
INFORMANT!!! 

 


