
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MESA GENERAL EMPLEATS PÚBLICS DE LA GENERALITAT (25.10.2013) 

 

 

 EL GOVERN ENCARA VOL RETALLAR MÉS.  
 
UGT DEFENSA PROPOSTES PER EVITAR-HO 

 
 
 
 

El govern ha convocat als sindicats a una primera reunió  de mesa  de negociació per 
comunicar-nos les retallades que novament ens vol imposar al conjunt de treballadors de la 
Generalitat. Retributivament pel 2014, aquestes són les mesures que l’Administració 
ens vol aplicar: 

 

 
 

1/ PRIMERA MESURA DE L’ADMINISTRACIÓ: ens volen tornar a robar la paga 
extra. 

 
“Les retribucions anuals es reduiran de forma temporal en la quantia equivalent a 
l’import  d’una  paga  extraordinària,  quan  correspongui,  d’una  paga  addicional  del 
complement  específic  o  equivalent.  S’exceptua d’aquesta  mesura  al  personal  amb 
retribucions anuals iguals o inferiors a  dues vegades el salari mínim  interprofessional. El 
Govern adaptarà aquesta mesura sempre i quan s’ingressin al Tresor de la Generalitat les 
quanties corresponents a les possibles compensacions de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit.” 

 
Per tercer any consecutiu volen transformar aquesta mesura que es va fer amb caràcter 
estrictament temporal, en una mesura consolidada. Aquest any, el Govern intenta enganyar 
no assumint la responsabilitat directa que li correspon i  condiciona el pagament de les 
nostres nòmines a “un ingrés per unes quanties de possibles compensacions d’un impost 
nou.” Esperpèntic. Una actuació més pròpia de “trilers de les Rambles de Barcelona”, que 
de governants responsables i mínimament respectuosos amb els seus treballadors. 

 
Les nostres retribucions procedeixen dels pressupostos de la Generalitat que, per fer-vos 
una idea de la seva magnitud, els últims que es van aprovar van ser de més de 37 mil 
milions d’euros. La seva gestió correspon a aquest govern que, a l’hora de pagar els seus 
treballadors, es vol desentendre de la seva responsabilitat directa. És un exercici de mala fe i 
d’irresponsabilitat, condicionar els nostres sous a un impost concret. 
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PROPOSTES DE LA UGT 

Manteniment íntegre de les nostres pagues extres. 
Des dels pressupostos de 2012, últims que es van fer, hem perdut 10.000 llocs de treball a 

l’Administració de la Generalitat. El govern afronta la confecció dels pressupostos de 2014 

amb un estalvi consolidat de 320 milions d’euros, xifra aconseguida per les lamentables i 
duríssimes mesures de supressió de llocs de treball que ha dut a terme l’actual govern i 

l’anterior  durant aquests últims dos  anys, i  que  coincideix  amb la xifra que  pretén, ara, 

tornar a estalviar traient-nos, novament, l’equivalent a una paga extra. 
UGT considera que el sacrifici ja està fet i que, pressupostàriament, l’estalvi també. 

 

 
Manteniment del poder adquisitiu per l’any 2014 
UGT ha reclamat l’aplicació de la Resolució del Parlament de Catalunya de 26 de setembre 

de 2013, aprovada pels grups parlamentaris de CIU i de ERC en la que “...s’estableix que es 

negociarà l’establiment dels mecanismes necessaris per garantir que els treballadors públics 
no perdin poder adquisitiu el 2014.” 

L’ IPC interanual en aquest moment és del 0.5%. El cost d’aquesta mesura, de mantenir-se 
un índex així pel total de 2014, seria de 22 milions d’euros que UGT ha proposat que els 

treballadors ho poguessin cobrar en una paga al finalitzar el 2014. 
 

 
 

2/ SEGONA MESURA DE L’ADMINISTRACIÓ: NO es faran aportacions a plans de 
pensions, NO FAS, NO productivitat, NO ajuts menjador. 

 
Aquestes són  retallades  que  es van imposar  amb  un  caràcter  també  absolutament 
provisional per l’any 2011 i  que, com  podeu comprovar,  “li han agafat el  gust” a la 
provisionalitat i pel 2014 també les volen seguir aplicant. 

 
 
 
PROPOSTA DE LA UGT PER ESTALVIAR més de 50 milions d’euros en PRIVILEGIS 

DE L’ADMINISTRACIÓ VIP de la Generalitat 

1/ Eliminació del personal polític eventual 18 milions d’euros 
2/ Establiment del salari màxim de 5000 euros/mes 18 milions d’euros 
3/ Eliminació complement dedicació especial  1.8  milions d’euros 

4/ Reducció d’incentius extraordinaris 5 milions d’euros 
5/      Reducció càrrecs Administració VIP 9 milions d’euros 

6/ Reducció despeses protocolàries  3.5 milions d’euros 
 

 
La  UGT ha proposat que amb aquest estalvi, a costa dels privilegiats  de l’Administració, 

s’activi un Fons d’Acció Social, per situacions concretes que caldria determinar, que pugui 
beneficiar als treballadors i treballadores que més ho necessitin.  També amb aquesta 

mesura es  podrien  pagar  els  22  milions  als  que  ens  referíem  abans  pel 

manteniment del nostre poder adquisitiu. 
 

 

3/ TERCERA MESURA DE L’ADMINISTRACIÓ: “Es perllonga la mesura de 
reducció de jornada i sou del PERSONAL INTERÍ en els mateixos termes i condicions 
que les previstes al Pla d’Ocupació 2012-2014.” 

 

 
El govern vol atemptar contra el principi constitucional de seguretat jurídica. 
El propi consell de garanties estatutàries de Catalunya, en el seu dictamen 4/2012 de 6 de 
març va dictaminar  “...l’Executiu, és habilitat legalment amb la potestat d’escurçar la 
vigència de la reducció de la jornada del personal interí, però, en cap cas, per estendre-la, 
perquè aquesta lectura genera un resultat intrínsecament contradictori en els seus propis 

 

 
  

 



termes, constitutiu  d’una possible incertesa raonablement  insuperable en  els  subjectes 
susceptibles de ser objecte de la seva aplicació, que contravindria el principi constitucional de 

seguretat jurídica (art. 9.3 Constitució). Aquesta mesura ha de ser integrada en el límit legal 
màxim dels dos anys de vigència previstos.” Aquests dos anys de vigència màxima acaben 
el 31 de març de 2014. 

 
El  consell  de  Garanties  Estatutàries  és  la  institució  de  la  generalitat  que  vetlla  per 
l’adequació de les  normes amb rang  de llei  del Govern  i el parlament a l’Estatut de 
Catalunya  i a la Constitució.  Si finalment imposen  el perllongament d’aquesta mesura el 
govern estarà demostrant que, fins i tot, “passa olímpicament” del que dictamina aquesta 
institució que és el més alt òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
PROPOSTA DE LA UGT 

 

 
Retorn de tots els interins afectats a la totalitat d’horari i de retribucions. 
Des de l’inici del Pla d’Ocupació (març  2012)  fins la finalització establerta (març 2014) 

s’haurà disminuït el número d’interins de 6913 a 6351. Amb aquesta severa reducció de 

treballadors, el Govern ja disposa pressupostàriament dels fons necessaris per acabar amb 
aquesta mesura estrictament temporal. 

 

 

4/ Altres mesures que ens presenta l’Administració però que avui no s’han tractat, 
són: 

 
“No s’aprovarà cap oferta pública d’ocupació i se suspèn l’execució de les ofertes d’ocupació 
vigents.” 

 
“Es   facilitarà   la   promoció professional   dels funcionaris   mitjançant   convocatòries 
excepcionals de processos selectius exclusius de promoció interna per a l’accés als cossos 
d’administració  general,  cos  d’intervenció,  cos  d’advocacia  i  cos  de  titulació  superior: 
enginyeria industrial, enginyeria de mines i enginyeria agrònoma.” 

 

 
La UGT sí que té propostes 

Hi ha alternatives per no retallar als de sempre 

Les defensarem amb totes les nostres forces!!!! 
 
Dilluns,  28  d’octubre  ens  hem  emplaçat  per  rebre  resposta  a  les  nostres  propostes 
concretes. 
UGT ha reiterat la petició de que les reunions siguin emeses en directe per webcam, i així les 
pogueu veure tots i totes vosaltres. L’Administració no vol aquesta transparència que sí vol la 
UGT. 

 
La UGT de Catalunya continuarà treballant, com sempre, en defensa  dels treballadors, i 
informant-vos puntualment de qualsevol mesura que adopti l’Administració.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


