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A petició del les organitzacions sindicals IAC 
(USTEC·STEs), CCOO i UGT s’ha reunit la Mesa de 
Funció Pública aquest dilluns 10 de novembre i la 
trobada continuarà el proper dilluns 17. En aquest full 
us informem del que s’hi ha parlat (no pas negociat, 
malgrat el nom).

Cobrament de 14 pagues l’any 2015

El govern ens ha informat que a l’avantprojecte de 
pressupostos per al 2015 hi està inclosa aquesta mesura 
i, en el cas que s’haguessin de prorrogar, s’estan 
estudiant tots els “mecanismes” adients per fer-ho 
possible i que, per tant, que tenen la ferma intenció de 
tirar-ho endavant com sigui.

Ara bé, l’infern està empedrat de bones intencions 
i ja en aquest 2014 el Govern es va comprometre a 
recuperar la paga amb l’impost sobre els dipòsits 
bancaris, però a la pràctica no hem vist ni un cèntim.

D’altra banda, l’Administració no ha contestat si les 
pagues del 2015 seran d’una mensualitat comple-
ta o d’acord amb els càlculs actuals que la minoren.

Recuperació del 100% del sou i de feina per al personal 
substitut des de l’1 de gener de 2015

El govern també ens ha informat que a  l’avantprojecte 
de pressupostos per al 2015 hi està inclosa aquesta 
mesura i que, en el cas de pròrroga, també estan 
estudiant tots els “mecanismes” adients per fer-ho 
possible.

Des d’USTEC·STEs hem fet des del primer moment 
tota la pressió que ens ha estat possible contra aquesta 
discrimi-nadora mesura i hem estat l’únic sindicat 
que hem portat davant del Tribunal Suprem l’Acord 
de Govern que la per-metia (amb possibilitats reals de 
guanyar el cas amb sentències similars favorables com 
a València), hem recollit més de 5.000 signatures per 
denunciar aquest tema exclusivament i l’hem portat 
a totes les plataformes i mobilitzacions des que es 
va implantar la mesura, com per exemple farem a la 
concentració d’aquest dijous 13 de novembre a les 
18h. a la Pl. Sant Jaume.

A USTEC·STEs (IAC)  sabem ―per experiència― que en 
altres anys amb pròrroga pressupostària s’han modificat les 
partides del capítol 1 (de despeses de personal) en el Decret 

de pròrroga; per tant, també es pot fer en aquest ocasió.

Oferta d’ocupació pública per al 2015

Els govern està disposat a negociar una oferta 
d’ocupació pública per al 2015 i se’n parlarà en la 
propera Mesa de dilluns 17. En una Mesa sectorial 
d’Educació, el Departament d’Ensenyament ens va dir 
que estava estudiant seriosament la pos-sibilitat de 
convocar oposicions d’algunes especialitats, en aquest 
cas seria la primera convocatòria sense el sistema 
transi-tori LOE i, per tant, molt més estricta i dura per 
al personal interí amb més serveis prestats.

Recuperació de les condicions laborals perdudes

En tots els altres aspectes l’Administració es tanca en 
banda a recuperar-les:

- Recuperació de les pagues extres del 2012, 2013 i 2014 
(només en el cas de la paga del 2.014 l’Administració 
n’ha condicionat el cobrament d’una part als ingressos 
provinents de l’impost sobre dipòsits bancaris que 
està als jutjats).

- Pel que fa a la part meritada de la paga extra de 2012, 
tot i que s’han negat a parlar-ne, USTEC•STEs (IAC) 
va guanyar el primer cas d’un docent que ja n’ha 
cobrat els 44 dies. Com a sindicat continuem amb 
l’estratègia de guanyar un cas a cada demarcació 
judicial i així poder-ne demanar l’extensió.

- Congelació salarial per al 2015.
- Cobrament del 100% en cas d’IT en més situacions 

que les actuals.
- Aportació al Pla de pensions
- Convocatòria del Fons d’Acció Social

Hem de continuar la pressió

Tot i que ens felicitem que, gràcies a la pressió, hàgim 
aconseguit el compromís verbal de retirar una part 
de les retallades, no podem pas abaixar els braços, ja 
que només estem parlant de bones intencions, però 
els interrogants que s’obren amb la possibilitat que 
es prorroguin els actuals pressupostos, el possible 
avan-çament de les eleccions al Parlament i tota la 
sèrie de retallades que encara no s’han compromès a 
retirar ens fan continuar ben alerta i preparats per 
tornar-nos a mobilitzar, tal com de moment farem 
aquest ma-teix dijous, fins que no veiem publicades 
oficialment la finalització i la reparació pertinent de 
totes aquestes mesures.

Resum Mesa General 10 de novembre

Continuem lluitant contra el mur,
tot i que hi hem obert algun forat
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