
Ajust en la funció pública catalana 

El Govern aprovarà les retallades sense cap 
acord amb els sindicats 
Les centrals convoquen mobilitzacions i intentaran rebaixar l'ajust durant el debat parlamentari
Governació culpa els sindicalistes de trencar les negociacions i aquests les qualifiquen de «teatre» 

Hi haurà retallades, i dures, en l'administració pública catalana el 2012 i s'aplicaran sense cap acord amb els sindicats. Després de 
set reunions de la taula general de negociació de l'empleat públic, trufades amb l'anunci del Govern d'ajornar part del pagament de 
la nòmina del desembre i de la paga extra de Nadal als funcionaris i als proveïdors, ahir els representants dels treballadors van 
presentar un text de rebuig i es van aixecar de la taula sense haver arribat a cap acord, ni global ni parcial. 

Els sindicalistes acusen el Govern de convertir la negociació en «teatre, farsa i pantomima», i actuar en tot moment sense cap 
voluntat real d'acord. El Govern va acusar els sindicats d'haver perdut una oportunitat de consensuar mesures i va donar per 
finalitzat el tràmit de negociacions. 

Les centrals intentaran frenar les retallades amb mobilitzacions al carrer i contactes amb els partits per modificar les propostes del 
Govern durant la tramitació parlamentària dels Pressupostos. CCOO, UGT i IAC han convocat una concentració de delegats 
sindicals dimarts que ve a la plaça Sant Jaume, coincidint amb l'aprovació del projecte de Pressupostos per part del Govern, i una 
manifestació de treballadors públics dimecres que ve a la tarda davant el Parlament. 

SALARI / La Generalitat pretén estalviar amb el seu pla d'ajust de la funció pública 625 milions d'euros l'any 2012. La mesura que 
aportarà més reducció de despesa (300 milions) és la rebaixa parcial de les pagues extres de juny i desembre a tot el personal que 
depèn de la Generalitat, equivalent a una reducció salarial del 3% només amb aquesta acció. Aquest programa inclou la reducció 
d'un terç de jornada i sou de 8.000 empleats interins (els que no ocupen serveis essencials del total de 28.700 ). 

Una altra mesura d'envergadura és que no s'aprovarà cap nova oferta d'ocupació pública, inclosa la promoció de Mossos 
d'Esquadra, i també se suspèn l'execució de les ofertes públiques aprovades i no convocades. 

El programa inclou la suspensió durant el 2012 de diversos complements, com el de productivitat que cobren els funcionaris i un 
altre de similar, la direcció per objectius (DPO), que cobra personal de l'ICS. També se suspèn el sistema d'ajudes per a menjador, 
s'eliminen tres dies d'assumptes personals, es limiten les hores extraordinàries i s'obre la possibilitat de denegar l'ampliació de la 
vida laboral més enllà dels 65 anys. Als sindicats se'ls suprimeixen les subvencions i pactes que els permetien disposar de més 
hores sindicals de les que marca com a bàsiques la normativa. Afecta un centenar de delegats. 

POSSIBILITAT LEGAL / El Govern està obligat a intentar negociar amb els treballadors públics el canvi de les seves condicions 
laborals, però la llei també li permet variar el compliment dels acords «excepcionalment i per causa greu d'interès públic derivada 
d'una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques», com és el cas. El pla no es podrà aplicar fins que entri en vigor el 
nou pressupost i no tindrà efectes retroactius. Respecte al retard del pagament de les nòmines, els treballadors tenen dret a 
reclamar interessos de demora. 
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