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MESA GENERAL 19.10.2016 
 
La Mesa s’ha reunit a petició dels sindicats per continuar les negociacions per tal de recuperar les 
condicions de treball de què disposàvem abans de 2012, tal i com es recull a la Resolució del Parlament de 
Catalunya i l’Acord de la Mesa General del mes de juny. 
Els temes tractats han estat els següents:  
 
Pla Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat  
 
S’acorda traslladar l’aprovació a la propera reunió de la Mesa per poder aprofundir més el debat. 
 
 
Constitució grups de treball per continuar les negociacioins 
 
S’acorda la creació de dos grups de treball per debatre els diferents temes i fer propostes a la Mesa. 
 
 
Grup 1:  
 
- Recuperació del 100% d’IT  
- Fons Acció Social 
- Complement de productivitat , DPO, Estadis... 
- Calendari retorn pagues extra 2013 i 2014 
 

Grup 2:  
 
- Borsa de treball 
- Oferta d'ocupació pública  
- Reducció de la temporalitat  
- Situació Personal interí i laboral temporal a  
  conseqüència de les sentencies del TJUE 

Els grups es constituiran la setmana vinent i conclouran la primera fase de treball a 30 de novembre. 
 
Els sindicats recordem que a l’acta dels acords també recollien la negociació de: 

- Substitucions al 100% en els serveis d’atenció a persones. 
- Extensió de les 30 hores per indisposició sense IT pel col·lectiu ICS, per tal d'evitar discriminacions. 
- Reducció de 2 hores lectives al personal docent de més de 55 anys.  

 
 

Sobre l’Oferta d’Ocupació Pública de 7.000 places feta pel President de la Generalitat al Parlament, els 
sindicats manifestem que és clarament insuficient per a la recuperació de la reducció de plantilles dels 
darrers anys per reduir la temporalitat de forma significativa.  
 
 
Pressupostos de la Generalitat i Llei de Mesures per a 2017 
 
La representació del Govern explica el marc econòmic en que s’haurà de situar la proposta de Pressupostos 
i Llei de Mesures i quedem de tractar-ho amb una futura reunió de la Mesa. 
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