REUNIÓ AMB LA SECRETÀRIA
DE FUNCIÓ PÚBLICA
04.07.2018

Aquest dimecres els representants de CSIF ens hem reunit amb la Secretària
d’Administració i Funció Pública, la senyora Annabel Marcos, i la Directora General
de Funció Pública, la senyora Pilar Sorribas. Aquesta trobada s’emmarca dintre de
les reunions que les noves responsables del Departament de Polítiques Digitals i
Funció Pública estan tenint amb les organitzacions sindicals presents a la Mesa
Sectorial.
La reunió ha servit a CSIF per manifestar amb rotunditat el que són les
reivindicacions més importants dels treballadors i treballadores de la Generalitat i
que tantes vegades hem exposat a Mesa Sectorial.
Entre d’altres demandes, destaquem:
1- Devolució de les extres pendents del 2013 i 2014. Hem recordat que el que
es va signar era que al llarg del 2018 s’ha de retornar el 10% de l’extra del
2013 i s’ha de determinar data de devolució de tot el que queda pendent de
les dues extraordinàries.
2- Pagament dels endarreriments, amb efectes 1 de gener, i pujada salarial
prevista per aquest 2018 de l’1,75%. Aquesta pujada salarial afecta a TOTS
els empleats públics i es va publicar el dimecres (consulteu el document a
l’enllaç següent a partir del títol III: https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04 ).
Us hem de dir que aquesta pujada per fer-la efectiva ha de passar per Mesa
General (es reuneix la setmana vinent) i publicar el decret corresponent.
3- Hem manifestat la nostra queixa pel retard injustificable en matèria de
concursos i oposicions. El concurs d’administratius n’és un bon exemple.
Coincidim tots en la necessitat de dotar el Servei de Provisió de Llocs del
personal suficient per accelerar aquests processos. Tot i la professionalitat
dels companys d’aquest servei, la dotació ha d’augmentar per resoldre
aquests processos de manera ràpida i efectiva. Cal recordar que el pacte per
l’estabilització i consolidació laboral i la obligatorietat de reduir l’interinatge al
8% al 2020 els obliga a convocar un gran nombre d’oposicions i concursos a
tota l’Administració Publica.
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4- Hem demanat, també, la negociació de la resta de punts derivats del II Acord
per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball: Oferta
d’ocupació pública per al 2018, processos d’estabilització d’ocupació
pública, mesures en matèria de jornada de treball i de conciliació del
personal al servei de les Administracions públiques i mesures en matèria
d’incapacitat temporal. Els hi vam recordar que, per exemple, la jornada de
35 hores és una realitat normativa o de facto a moltes administracions i
l’eliminació dels descomptes per IT, també.
5- Per finalitzar, hem exigit dotacions suficients de plantilles després de tantes
inacceptables retallades en matèria de personal. En particular, hem demanat
atenció als diferents territoris per tal de tenir, d’una vegada per totes, plantilles
estables arreu de Catalunya.

Sembla, al menys de paraula, que les noves responsables són conscients de les
destacadíssimes carències de la Funció Pública catalana, necessitada d’un impuls i
una millora notables. En aquest sentit expressen que entrem en una nova etapa, més
positiva a nivell polític i econòmic. En tot cas, la nostra obligació és vetllar, i així ho
farem, pel compliment de tots i cadascun dels punts esmentats i que aquesta
“sensibilitat” que expressen no quedi en paraules buides. Per començar,
devolucions de les pagues extres, increment del sou del 2018 i calendari
definitiu d’oposicions i concursos, JA!
És tot. Restem a la vostra disposició, disposats a defensar els nostres drets i les
nostres condicions de treball el millor que podem i sabem.
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