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MESA GENERAL 16.06.2017 
 

Acord de la Mesa General de la Funció Pública per reduir la 
temporalitat de les empleades i els empleats públics de la 

Generalitat per sota del 8% en el termini de 3 anys. 
 
També s’ha acordat el retorn durant l’any vinent del 10% com a mínim de la paga del 

2013 sostreta als treballadors públics. 
Aquest acord també suposa incorporar nous supòsits d’IT cobrant el 100%. 

 
 
A la reunió del passat divendres, 16 de juny, de la Mesa General de la Funció Púbica, 
CCOO i UGT hem signat amb el Govern de la Generalitat 2 acords, un per donar 
estabilitat a les plantilles i reduir l’índex de temporalitat fins el 8%, i l'altre per iniciar el 
retorn de les pagues extres i les altres condicions de treball que ens van ser incautades. 
També s'incrementen els supòsits de cobrament del 100% del salari en cas d'IT. 
 
 
Acord per la reducció de la temporalitat  
 
Des de fa anys que CCOO hem demanat al Govern de la Generalitat un pla plurianual 
d’oferta d’ocupació pública per reduir la temporalitat i recuperar les plantilles perdudes des 
del 2011. El Govern s’havia negat de forma sistemàtica adduint que no podia fer res que 
pogués ser impugnat pel Govern Central. La normativa bàsica estatal posava, certament, 
moltes traves a l'oferta pública durant aquests darrers anys de crisi i d'estafa amb l'excusa 
de la crisi. 
 
Això ha canviat aquest darrer any. D'entrada, el passat 29 de març, CCOO juntament amb 
UGT i CSIF vam signar un acord amb el Govern de l'Estat per la millora de l'ocupació a 
les administracions públiques. La transposició d'aquest acord als Pressupostos Generals 
de l'Estat permet eliminar bona part de les traves a què fèiem referència abans. La 
signatura d’aquest acord entre CCOO, UGT i el Govern de la Generalitat, suposa el 
compromís del Govern per adoptar les mesures necessàries amb l'objectiu reduir la 
temporalitat i avançar en l’estabilització i consolidació de l’ocupació a la Generalitat. Entre 
d’altres, l’acord estableix que la cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se per 
sota del 8% en el termini de tres anys. 
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CCOO considerem que només per reduir la temporalitat de l’actual 30% de la plantilla al 
8%, serà necessari convocar a Catalunya unes 45.000 places d’oferta pública d’ocupació 
en els propers tres anys.  
 
En tot cas, CCOO estem en disposició d'iniciar de manera conjunta l'anàlisi de la plantilla 
per determinar, de forma rigorosa, aquesta xifra. La concreció del nombre de places i 
especialitats per sectors i la calendarització de les diferents convocatòries, es deriva als 
àmbits de negociació corresponents (meses sectorials i personal laboral). 
 
L'IAC no ha subscrit, en aquest moment, l'acord a l'espera d'analitzar-lo amb més detall i 
prendre una decisió en els propers dies. Des d'aquí els convidem a sumar-se a l'acord, 
amb la convicció que la seva participació pot ser important per un desenvolupament 
encara millor de l'acord.  
 
 
Reconeixement del deute amb els empleats públics i retorn de les pagues 
 
L’acord inclou també la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal (IT) amb 
la percepció del 100% de les retribucions i l’abonament durant el 2018 del 10% com 
a mínim de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici. Aquest 
acord també blinda la caducitat de la reclamació de la paga de juny 2013, que finalitzava a 
finals d’aquest mes de juny (als 4 anys). En el quadre següent, als actuals (en color 
negre) s’han afegit els nous supòsits d’IT amb el 100% de les retribucions en vermell. 

  
IT que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que 
sobrevinguin amb posterioritat a l’iniciï de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb 
el mateix procés patològic. Els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre 
que requereixin repòs domiciliari i deriven dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de 
serveis dels sistema nacional de salut 

IT derivades de processos oncològics. 

IT treballadores embarassades i víctimes de violència de gènere.  

IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida o el període de lactància, encara que 
no donin lloc a una situació de risc durant l’embaràs o lactància. 

IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 
33%. 

IT derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, 
gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars. 

IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció 
farmacològica. 

IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l'Annex I RD 
1148/2011, de 29 de juliol). També s'inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques 
i les malalties recollides en els Annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 de desembre. 
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Fins ahir, l'Administració es negava a iniciar la devolució de les pagues 2013 i 2014 abans 
de l'any 2019, al·legant que el 2018 ens ha de fer el darrer pagament de la paga de 2012. 
Celebrem haver aconseguit aquest avançament tant pel que significa com pel fet que això 
atura una possible prescripció de les reclamacions. L’acord també compromet a continuar, 
abans del proper 30 de setembre, les negociacions de la calendarització definitiva del 
retorn de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals 
que formen part de la nostra plataforma reivindicativa. 
 
CCOO valorem positivament aquest acord, que arriba després de molts mesos amb la 
negociació encallada i que obre el camí per avançar en la recuperació de totes les 
retallades que han patit els treballadors de la Generalitat. Hem patit anys de retallades, les 
empleades i els empleats públics som moneda de canvi quan els governs volen quadrar 
balanços i ser exemplaritzants. Ja n'hi ha prou.. Les xifres macroeconòmiques milloren. 
Les xifres dels beneficis empresarials se situen a nivells d'abans de la crisi. Ara ja ens 
toca a nosaltres. 
 
Malgrat la satisfacció per haver arribat a aquests acords, no podem oblidar un fet 
inqüestionable: les treballadores i els treballadors de la Generalitat vam ser per on van 
començar les retallades de drets amb l'excusa de la crisi. Abans que el govern de PP, va 
començar el govern de la Generalitat. I som els únics que encara ens deuen més de 2 
pagues extres. Cal, doncs, seguir lluitant. 
 
 
Seguir pressionant i lluitant per nous Acords 
 
Amb aquests Acords, les nostres reivindicacions continuen vigents. Per tant, els acords no 
són cap renúncia. Al contrari. Ens ajuden i ens animen a seguir treballant i lluitant per 
recuperar el que és nostre. El camí està sent més llarg del que voldríem, però mantenim 
l'objectiu d'arribar al final. CCOO seguim i seguirem exigint recuperar les condicions de 
treball que ens han estat arrabassades, el retorn de les pagues de 2013 i 2014, 
l’increment salarial per no perdre poder adquisitiu, el 100% per Incapacitat Temporal, el 
Fons d’Acció Social, el complement de productivitat, etc. En l'horitzó, la millora del nostre 
poder adquisitiu, que també és un dret al que no renunciem. 
 
Totes aquests demandes destinades a recuperar les condicions de treball que tenien els 
empleats públics abans del 2012 es van reconèixer per Resolució Parlamentària aprovada 
per unanimitat, i el Govern les ha de complir. A la fi, el Parlament és reflex de la sobirania 
popular. CCOO entenem que el Govern no pot defugir una altra vegada la seva 
responsabilitat amb les dones i els homes que dia a dia fan funcionar els serveis públics 
d’aquest país; Serveis públics que són garantia de cohesió social i eina fonamental per fer 
un país millor. Les treballadores i treballadors complim. Ara cal que el Govern compleixi. 
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