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Mesa Sectorial de Negociació del personal
d’administració i tècnic de 6 de maig de 2011

INDIGNEU-VOS!
La reunió de la Mesa Sectorial de Personal Administratiu i Tècnic a la qual va assistir per primer
cop la Directora General de la Funció Pública, va tenir dues parts amb el mateix tema: les
retallades de drets dels treballadors i treballadores i els cessaments de personal interí.
1. En la primera part la Directora General fa fer un “balanç” de la feina feta fins ara:
• Des del dia 1.01.2011 fins el 30.04.2011 (és a dir durant el mandant del nou Govern), s’han

cessat 1780 INTERINS I INTERINES DEL PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC.
• En el mateix període s’han suprimit 221 llocs singulars i de comandaments de l’estructura

del personal administratiu i tècnic, com a conseqüència de les 8 reestructuracions
departamentals publicades fins ara al DOGC.
2. En la segona part, ens van fer una previsió de les properes retallades en l’àmbit del
personal administratiu i tècnic:
• La circular 1/2011, es continuarà aplicant fins l’aprovació dels pressupostos i per tant

continuaran el cessaments de personal interí.
• Properament es publicaran les reestructuracions dels 4 Departaments que encara no han

publicat la seva reestructuració i comportarà també la supressió de llocs de treball de
comandament i singulars.
• En el termini de tres mesos des de la publicació de cada reestructuració Departamental, es

procedirà a adequar la relació de llocs de treball base, de comandaments i singular a la
nova estructura administrativa de cada Departament, la qual cosa por comportar cessament
de més personal interí i trasllats d’unitats i de personal, ja sigui en el mateix departament o a
un altre mitjançant concurs de trasllats específic en el cas de llocs base.
• Durant l’any 2011 no es publicarà cap oferta pública d’ocupació.
• No hi ha cap previsió de nous concurs de trasllat del personal administratiu i tècnic per a

l’any 2011.
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• Respecte a la publicació del Fons d’Acció Social, no hi l’acord del Departament d’Economia i

Coneixement d’incloure aquesta partida pressupostària, en els propers pressupostos de
l’any 2011 i per tant es pot retallar aquesta despesa.
• El mateix fet succeeix amb diners destinats als conceptes de complement de productivitat

del personal administratiu i tècnic, que es paga al mes de desembre i la quantitat del nostre
salari diferit que es destina al Pla de Pensions; per ara el Departament d’Economia proposa
la retallada d’aquesta despesa i no té previst incloure aquestes partides pressupostaries en
el propers pressupostos de l’any 2011.
• Si es donen les causes previstes a la normativa vigent el personal interí del PAS dels

centres educatius del Departament d’Ensenyament, podrà ser cessat un cop hagi finalitzat el
curs escolar.
Com podeu comprovar vosaltres mateixos el full de ruta del nou govern dels millors es
“limita” a la retallada de drets dels treballadors i treballadores, a incomplir pactes signats
amb els representats dels treballadors i treballadores i a cessar personal interí. NO HI HA
RÉS MÉS.
Cal que tinguem present tots els treballadors i treballadores que els diners del FAS, del
Complement de Productivitat i les aportacions de la Generalitat al Pla de Pensions, son drets
aconseguits fruit de la negociació col·lectiva i representa uns diners nostres que pertanyen a la
nostra massa salarial, i que no podem assumir una nova pèrdua i retallada del nostre poder
adquisitiu.
Però no penseu que el nou Govern dona exemple d’estalvi de diners, ja que en els darrers 4
mesos s’han creat i donant d’alta en la Relació de Llocs de Treball de personal administratiu i
tècnic, els següents llocs de treball:
¬
¬
¬
¬

Departament d’Interior. Un lloc de coordinador/a del Sistema de Seguretat Pública. Nivell
30. CE: 38.916,72 €.
Departament de Presidència: Un lloc de subdirector/a General de Seguiment i Avaluació.
Nivell 30. CE: 38.916,72 €.
Departament de Benestar Social: Un lloc de responsable del Programa Civisme i Valors.
Nivell 30. CE:38.916,72 €.
Departament de Governació: Un lloc d’expert en Anàlisi de Sistemes de Control. Nivell 30.
CE: 38.916,72 €.

I en l’àmbit del personal eventual, el nou Govern ha procedit a modificar 8 llocs de treball del
Departament de Presidència per tal que rebi la retribució màxima equivalent al nivell 30 del
personal funcionari. Com a exemple amb data 22 de març es va publicar al DOGC el nomenament
del nou responsable de Seguiment de Relacions amb els Territoris amb un nivell A24. Un mes
més tard -el 3 de maig- es procedeix a modificar el seu lloc de treball, amb l’excusa fàcil que han
augmentat les seves funcions, per tal que rebi les retribucions màximes del nivell A30. LLEIG
MOLT LLEIG.
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Com podeu comprovar vosaltres mateixos les retallades no son per a tothom i el mateix Govern
que es queixa de manca d’ingressos pren l’acord de suprimir l’Impost de Successions a Catalunya
per les rentes més altes i properament, segons manifestacions del Conseller d’Economia i
Coneixement hi ha prevista la rebaixa del tram català de l’IRPF per les rendes superiors a 120.000
€.
Ara és més necessari que mai que ens INDIGNEM. No podem ser indiferents. Ser indiferents és
la pitjor actitud que podem adoptar davant les agressions que estem patim el personal
administratiu i tècnic i els nostres companys de l’àmbit del personal de la sanitat i l’educació i els
serveis públics que tots plegats oferim als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
L’agressió que patim els treballadors públics per aquestes retallades es doble, per una part
com a empleats públics i en un altra com a ciudatans de Catalunya que veiem con ens retallen els
nostres drets socials bàsics.
Ara es més necessari que mai que el personal administratiu i tècnic ens MOBILITZEM -com
estan fent els nostres companys de l’àmbit de la sanitat i l’ensenyament- ; el personal administratiu
i tècnic s’ha de mobilitzar i fer sentir la seva pròpia veu contra les retallades de drets que ens vol
imposar el nou govern.
Ara més que mai tot el personal administratiu i tècnic ha de PARTICIPAR EN TOTES LES
MOBILITZACIONS que organitzem els sindicats i la resta d’organitzacions socials i ciutadanes de
Catalunya.



El proper dimecres 11 de maig
concentracions davant els centres
de treball del departaments de la
Generalitat.



El proper dissabte 14 de maig
manifestació unitària a les 11 del mati
a la plaça de Catalunya de Barcelona.

VINE, EXPRESA
LA TEVA INDIGNACIÓ!
PARTICIPA EN LES
MOBILITZACIONS!
NO SIGUIS INDIFERENT!
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