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2013: Ens continuen robant
L’Acord de Govern publicat
al DOGC de 28 de febrer santifica la retallada salarial que
l’Administració de la Generalitat executarà a les seves empleades i empleats públics.

Què se’ns retallarà?

Se’ns retallarà la quantia
equivalent a una paga extra
que s’efectuarà a les pagues extres de juny i desembre. El Govern calcularà el 50% del total
de cada paga extra i el resultat
el descomptarà del complement addicional de cada una.
Si el descompte és superior al
complement addicional la diferència es descomptarà també
en les mensualitats que calguin.
Aquesta retallada afectarà
a tot el personal de l’administració i organismes autònoms,
empreses públiques, universitats i personal d’entitats de gestió
privada que reben el pagament delegat (ensenyament privat,
sanitaris de la XHUP...)
L’Acord de Govern estipula que “aquesta retallada té caràcter temporal i pot ser objecte d’adequació si ho requereix l’escenari
pressupostari que es pugui produir com a conseqüència de la situació
econòmica o bé perquè s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal del sector públic“. En aquest sentit el Govern es mou en una
ambigüitat calculada i es deixa obertes totes les possibilitats,
com incrementar la retallada tant si el mateix govern interpreta
que la situació econòmica ho aconsella com si retalla el govern
central, o retornar la retallada de juny en el cas que el govern
central retalli la paga de desembre.
Al personal que percebi més de dues pagues extres o que
les percebi mensualment de manera prorratejada, se li reduiran les retribucions anuals en una catorzena part a partir del
mes de març de 2013 de forma prorratejada en les mensualitats
pendents de percebre.
Al personal que finalitzi la seva relació de servei o laboral abans que li pugui ser aplicada la corresponent reducció,
aquesta li serà regularitzada en l’última nòmina que hagi de
percebre.

Una nova depreciació salarial

L’any 2012, quan ens van robar l’anterior paga extra ens deien que “la mesura era transitòria i que al 2013 no s’havia pas
de repetir“. USTEC·STEs ja va denunciar aquesta mentida i
ara sosté que, si no ens mobilitzem, en els propers anys també

continuaran reduint els nostres
salaris. Si sumem les retallades
salarials entre 2010 i 2013, ambdós inclosos, començarem l’any
2014 amb una depreciació salarial d’aproximadament un 40%.
El govern de CIU culpabilitza Madrid de veure’s obligat
a prendre aquestes mesures i
juga propagandísticament davant la ciutadania amb aquesta veritat a mitges ja que, si bé
és real el deute de l’Estat amb
Catalunya, també és igual de
cert que el govern de CIU tracta
d’amagar el frau fiscal a Catalunya, la seva col·laboració al
Parlament de Madrid amb les
polítiques fiscals regressives
espanyoles i la seva capacitat
de generar ingressos; tot per dirigir les retallades en una única
			
direcció:
els sectors socials assalariats i els serveis públics i els seus treballadors i treballadores,
obviant altres sectors socials que estan sortint indemnes de la
crisi i alguns fins i tot encara més enriquits.

Una nova imposició a cop de Govern

El Govern de la Generalitat ha utilitzat la Mesa General de
negociació pels seus objectius perversos, contraris absolutament al principi de negociació de bona fe a què l’obliga la llei;
per tant, ha tornat a adoptar una actitud antidemocràtica i autoritària i amb menyspreu total pels seus treballadors i treba-

Se’ns retallarà
la quantia
equivalent
a una paga extra
lladores.
En aquest sentit, la convocatòria de Mesa per part del Govern
respon a una estratègia d’escenificació teatral que li ha permès
simular socialment que estava negociant mentre, d’altra banda,
filtrava a la premsa les retallades com un fet consumat, buscant
alhora la resignació, la desmoralització i la desmobilització de
les empleades i empleats públics, i com a conseqüència posar

en evidència la feblesa sindical, i complir amb el precepte legal
de passar-ho per Mesa de Negociació i evitar una via jurídica
d’impugnació a la part social.
No hi ha hagut cap negociació; hi ha hagut una nova imposició per la força del Govern, a cop del DOGC. L’Administració ha presentat el nou robatori salarial i el manteniment de
les mesures de l’any 2012 com a fets consumats,(supressió del
FAS i de les aportacions al pla de pensions, manteniment de les
reduccions contractuals de jornada i salari al personal interí i
substitut, obligació de jubilar-se forçosament als 65 anys...) tot
fent inviable qualsevol proposta que poguessin fer els sindicats
per reduir o anul·lar algunes o totes les seves retallades.
Així doncs, en aquest context, la part sindical, unitàriament,
no va realitzar cap proposta, ja que l’Administració només en
volia admetre per negociar com aplicar la retallada salarial.
Se’ns demanava amb tot el cinisme del món que ens féssim l’harakiri i, amb nosaltres, totes les empleades i empleats públics.
La part sindical va demanar les dades necessàries per poder
realitzar propostes que anul·lessin o reduïssin les retallades
que volia imposar l’Administració. Unes dades que ja feien intuir la línia de defensa i per on podien anar les propostes sindicals. L’Administració es va negar sistemàticament a donar-les i
va tancar unilateralment i de forma absolutament prepotent la
mesa el dia 26 de febrer.
Per tot això els sindicats hem instat el govern a reprendre
les negociacions al si de la Mesa General i que ens facilitin un
seguit de dades imprescindibles:
• Liquidació pressupostària de 2011.
• L’objectiu de dèficit de la Generalitat.
• Previsió d’ingressos de 2013.
• Partida necessària per a salaris d’empleats públics, pagaments delegats i concertats o administracions vinculades.
• Xifres de deute, creditors, tipus d’interès, etc.
• Creditors de serveis i infraestructures.
• Dades internes de la despesa en funció pública.

Altres retallades encaminades a la reducció de
costos laborals
La reducció salarial i el manteniment de les retallades del 2012
no són pas les úniques mesures que prepara el govern de CIU,
ja que només li permetrà estalviar 730 milions d’euros, una xifra
absolutament insuficient per acomplir els objectius del dèficit,
sigui quin sigui al final, i per pagar als banquers els interessos
del deute públic, en conseqüència, prepara noves retallades a
aplicar a les plantilles dels serveis i empreses públiques: amortització de llocs de treball en quantitat equivalent al nombre de
jubilacions, increments de jornada laboral (sanitat) o concursos
de trasllats que acabin amortitzant resultes i acomiadant interins (personal administratiu i tècnic), expedients de regulació
d’ocupació a les empreses públiques i reorganització dels horaris de coordinació fora de l’horari lectiu, forçant tancaments
de línies i, fins i tot, de centres públics (mesura que Rigau ja volia aplicar a ensenyament aquest curs i que la va ajornar per al
curs 2013/14 per la publicació del decret Wert). Com també més
vendes d’empreses públiques i més externalitzacions de serveis
públics. Tota una sèrie de mesures que ja comencen a deixar-se
sentir en els mateixos mitjans de comunicació.
La reducció de recursos i costos laborals fa més permeables
els serveis públics i en facilita el pas a la gestió privada, encara
que al final la taxa de benefici dels gestors privats li resulti més
cara a les arques públiques que la pròpia gestió pública. Ara
també li tocarà al Departament de Cultura, amb els museus,
les biblioteques...

Cal continuar la lluita

Davant aquesta nova retallada salarial, les organitzacions sindicals representatives de la Mesa General vam decidir no deixar la Mesa i tancar-nos a Governació per fer evident el tarannà
prepotent, impositiu i antidemocràtic de l’Administració i per
contribuir que la participació dels empleats i empleades públics
a les portes dels centres de treball fos el més massiu possible.
Les concentracions de delegats i delegades sindicals davant
l’edifici on se celebrava la Mesa, el tancament de la representació sindical i les massives concentracions a les portes dels
centres de treball suposen una primera veu contundent contra
les retallades salarials que ha de continuar expressant-se amb
noves mobilitzacions unitàries amb l’objectiu de pressionar
tant el Govern com la resta de partits polítics per intentar que
aquestes retallades no s’acabin certificant en la Llei de PPGG
de la Generalitat.
En aquest sentit, USTEC·STEs fa una crida al professorat a
participar activament en les mobilitzacions que es convoquin.
Així mateix, USTEC·STEs i la IAC fem una crida a la resta de
sindicats de la plataforma sindical unitària del sector públic a
impugnar l’Acord de Govern que retalla els nostres salaris.
Des de fa anys que USTEC·STEs i la resta d’organitzacions
que conformem la IAC estem apostant amb fermesa per la mobilització laboral i social per aturar aquest devessall de retallades, privatitzacions, empitjorament de les condicions de treball
i de vida de cada cop més amplis sectors assalariats, que només
fa que generar atur i precarietat; en definitiva, pobresa.
En aquest sentit, insistim també a lluitar contra la resignació
i la por i a sumar cada cop més persones i col·lectius a la mobilització, ja que aquesta serà l’única possibilitat de fer retrocedir
aquestes polítiques neoliberals.
Així doncs, entenem que la sortida de milers de persones al
carrer en defensa de l’ensenyament públic, de la sanitat pública, dels afectats per la hipoteca, i concretament el 23 de febrer
en defensa dels serveis públics, dels drets laborals i de les llibertats democràtiques constitueix un pas endavant important
per construir un moviment ciutadà unitari i mobilitzador.
En aquest context, USTEC·STEs i la IAC apostem per la
creació d’una plataforma unitària que aglutini reivindicacions laborals i socials, una plataforma àmplia, una mena de
cimera social formada per la plataforma sindical unitària del
sector públic, organitzacions en defensa dels serveis públics
com la Plataforma pel dret a la salut, el MUCE, la Plataforma
en defensa de la universitat pública, associacions de veïns i
tots aquells moviments socials, col·lectius, sindicats, comitès
d’empresa..., interessats en la defensa dels serveis públics i en
la recuperació dels drets laborals i socials. Una cimera social plural i democràtica amb capacitat de mobilització social
massiva i amb voluntat d’enfrontar-se obertament a aquestes
polítiques governamentals regressives.

Sobre la Incapacitat temporal

El Govern ha aprovat que hi haurà el dret a percebre el
100% de les retribucions quan la situació d’incapacitat temporal impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització,
encara que tinguin lloc en un moment posterior a I’inici de
la IT, sempre que correspongui a un mateix procés patològic. Les intervencions quirúrgiques que donen lloc a aquesta
prestació complementària són aquelles que requereixen repòs domiciliari, sempre que derivi de tractaments inclosos a
la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut. Així
mateix, hi haurà dret a percebre el 100% de les retribucions
en els supòsits d’incapacitat temporal derivats de processos
oncològics. Aquestes mesures tindran efectes retroactius a 15
d’octubre de 2012.

