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CORNUTS I PAGAR EL BEURE 
RESUM DE LA MSN DEL 14 D’OCTUBRE I DE LA MGN 

DEL 15 D’OCTUBRE DE 2013 
 
Depressa i corrents la Funció Pública convoca els sindicats de les dues meses amb una 
nit de diferència, sense adjuntar cap tipus de documentació i amb un enunciat minimalista 
que no deixava entreveure res: 
 
Ordre del dia de la Mesa Sectorial:  

1. Llei d’Acompanyament  
2. Denuncia de l’Acord de Bombers 

Ordre del dia de la Mesa General: 
1. Mesures en matèria de funció pública a incloure a l’avantprojecte de la llei d’acompanyament de la 

llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2014. 
2. Torn obert de paraules. 

 
Amb aquests enigmàtics enunciats, la part social ha d’endevinar de què vol parlar 
l’Administració i no ens podem preparar cap aportació.  
 
 
MESA SECTORIAL 

Quan comença la Mesa Sectorial, resulta que hi ha punts que afecten a la segona activitat del Cos 
de Bombers, a la Llei dels Agents Rurals i a l’Agència Tributària. 
 
CCOO alertem que tal com s’estan desenvolupant els temes, sense informació prèvia i complint el 
tràmit informatiu a la Mesa, sense negociar res, ens reservem el dret d’aixecar-nos de la Mesa. 
 
Els bombers de CCOO manifesten que aquest no és l’àmbit de negociació, ja que la segona 
activitat de bombers s’ha de negociar dins el marc de l’Acord i ja s’ha creat un grup de treball amb 
aquesta finalitat. 
 
Els Agents Rurals de CCOO, es van assabentar a les 14h (és a dir dues hores abans de la reunió) 
que a la Mesa Sectorial es tractaria el “Canvi de la Llei del Cos d’Agents Rurals” sense fer la 
prèvia negociació entre el Cos d’Agents Rurals i el Departament d’Agricultura. Això ha provocat la 
repulsa unànime dels representants del CAR (Consultar la Circular conjunta). 
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Arribat aquest punt, CCOO manifestem i demanem que consti en acta la manca de respecte per 
part de Funció Pública cap a la part social, pels motius següents: 

- Que a més de convocar-nos amb molt poc temps de marge, no se’ns passa l’Ordre del dia 
detallat i no sabem de què anem a parlar. 

- Que no se’ns aporta cap tipus de documentació fins que no estem asseguts/des a la Mesa 
i tot i així és mínims i sense desenvolupar. 

- Que no estem fent negociació col·lectiva, sinó cobrint un tràmit purament informatiu. 
- Que s’estan saltant tots els àmbits de negociació i traient de context els punts que els 

interessa, sense tenir en compte la totalitat dels Acords. Per tots aquests motius CCOO 
ens aixequem de la Mesa Sectorial, seguits per la CATAC i la UGT. 
 

 
MESA GENERAL 

Es torna a repetir el mateix patró. Ens envien a les 19h del dia anterior un full i mig amb alguna 
petita explicació, sense desenvolupar. Desconeixem l’abast del que ens proposen, no acaben 
d’explicar-nos els motius pels quals proposen els temes i no tenim informació escrita. Per tot això 
CCOO tornem a dir que així no es pot “negociar”, que això torna a ser un pur tràmit informatiu 
minimalista. 
 
Demanem que se’ns presenti tota la informació amb prou temps per poder-la estudiar i aportar 
propostes i que sigui una negociació de veritat i no una representació per tirar endavant el que ells 
volen. 
 
Al torn obert de paraules, com a mesura de justícia i d'estalvi, CCOO insistim que l'Administració 
de la Generalitat reintegri la part de la paga del 2012 que va ser arrabassada il·legalment als 
empleats públics. D’aquesta manera ens evitarà a tots una forta despesa en accions judicials, ja 
que nombroses instàncies jurídiques ens estan donant la raó i obligant a l'Administració a retornar 
els diners i, fins i tot, a assumir les costes. 
 
En aquest sentit són especialment significatives les sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC)  respecte del personal laboral de les Universitats, o la del Jutjat Contenciós 
Administratiu nº 27 de Madrid, que, a més, condemna a costes a la Comunitat Autònoma, a 
instàncies de CCOO. 
 
Resposta de la Secretària General de la Funció Pública: Esperarem a veure que diu el Tribunal 
Superior de Justícia.  
   
CCOO acabem la reunió reclamant la fi de les retallades i la recuperació del que ens han tret 
sense el nostre consentiment.  Ens tornarem a reunir la Mesa General el dijous de la setmana que 
ve. Esperem que aquesta vegada ens arribi abans tota la informació a debatre. 
 
 

 
CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

