
EL PUNT AVUI+ 

Una aplicació progressiva de la retallada de l'extra als funcionaris i 
limitar el sou dels directius, dos dels punts de l'acord entre ERC i 
CiU 
CiU i ERC pacten excloure de les retallades els salaris més baixos i establir temporalitat en les mesures 

Presenten una proposta de dotze punts, que caldrà discutir amb la Mesa de la Funció Pública 

CiU i E RC han tancat un acord sobre la reducció salarial en la funció pública, que 
inclou la  re tallada d'una paga extra, en què es contemplen exempcions fiscals als 
salaris més baixos, limitar els sous dels di rectius i deixar clar que la  mesura serà 
temporal. Aquesta p roposta “es compartirà” amb la Mesa de  la Funció Pública en 
les pròximes setmanes “per a la seva concreció”, segons recull el document pactat. 

L'acord, que consta de 12 punts, inclou també que s'apliqui “de forma progressiva” 
la mesura de “reducció retributiva equivalent a l'import d'una paga extra”. També es 
proposa suprimir la percepció d'alguns complements salarials i rev isar la percepció 
de dietes per assistir a reunions d'òrgans col·legiats de l'administració. 

L'acord preveu l'establiment d'un nombre màxim de  membres de  consells 
d'administració i autoritzar únicament els serveis extraordinaris i  hores extres a 
través de compensació horària. 

A més, el  pacte  proposa aprovar un  conjunt de  mesures per permetre la 
flexibilització horària, que facilitaria la conciliació familiar i laboral, entre les quals hi 
ha possibilitar el gaudiment de dies de vacances de manera independent i aïllada al 
llarg de l'any i  suprimir la durada mínima de 10 dies pel gaudiment de ll icències per assumptes propis, incorporant 2 o 3 d ies de 
permís no recuperable. 

Darrera actualització ( Dijous, 14 de març del 2013 14:01 )  
DESA LA NOTÍCIA A: 

14/03/13  BARCELONA   

0

Recomendar 0

Marta Rovira i Oriol Junqueras, al 
Parlament Foto: ORIOL DURAN.

 

Page 1 of 1El Punt Avui - Notícia: Una aplicació progressiva de la retallada de l'extra als funcion...

14/03/2013http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/17-politica/628063-una-aplicacio-progressi...


