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ELS TREBALLADORS PÚBLICS HEM ESTAT A 
L’ALÇADA, HO ESTARÀ ARA EL GOVERN DE 

CATALUNYA AMB NOSALTRES? 

 

 
La UGT centra les seves demandes en la recuperació dels drets 
perduts i mantenir a tot el personal que s’ha contractat per fer front 

a aquesta crisi. 
 

Aspectes de caràcter econòmic: 

 
La UGT exigeix:  
 

• El pagament immediat del 60% pendent de la paga extra del 2013. 
• L’aplicació dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020 (45 milions 

d’euros) per tal que siguin pel que es van crear, recuperació del 
poder adquisitiu de tots els treballadors i treballadores. 

 
El govern fa proposta de premiar a determinats col·lectius en funció de “les 
seves tasques vinculades” a la crisi de la Covid-19, però no habilita cap fons 

específic si no que vol que és pagui amb els fons addicionals destinats a tots 
els treballadors. INADMISSIBLE!! 
 

A més a més, amb supèrbia ens indica que fins al 31 de desembre té temps 
per pagar el 60% de la paga extra de l’any 2013. 

 
Per la UGT de Catalunya, el reconeixement dels treballadors i treballadores 
de la Generalitat passa per qüestions tan bàsiques com el respecte als 
acords i el manteniment de l’ocupació; el reconeixement ha de ser global, ja 

que l’esforç ha estat global. Qualsevol altra mesura passa per l’habilitació 
de nous fons. 
 
L’administració ha donat per finalitzada la negociació d’aquest tema 
i ha insinuat que farà el que vulguin. 

(En cap moment hem tingut per escrit aquesta proposta, la qual cosa és 
d’una manca de respecte impressionant) 
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Mesures de desconfinament, desescalament i permís per deures 

inexcusables.  
 

La UGT ha manifestat: 
 
Pel que fa als aspectes estrictament relacionats amb la prevenció de 

riscos laborals la UGT demana que, d’acord amb les recomanacions de les 
autoritats sanitàries, sembla que en el moment pel retorn efectiu als llocs de treball 
presencial haurà de coincidir amb la capacitat que tingui la nostra administració per 
garantir: 
 

• disposició efectiva de mitjans de protecció col·lectiva i personal, 
• mesures higièniques adequades, i 
• capacitat real de fer proves diagnòstiques. 

 
L’Administració té voluntat de rescindir el permís per deure inexcusable i 

prioritzar el teletreball (cadascú té les seves prioritats, és evident). No hi ha 
data de finalització del permís però sembla que és una prioritat per 
l’administració. 
 
Encara que legalment, els milers de treballadors docents, penitenciaris, 
sanitaris, d’emergències..., a hores d’ara estan treballant a distància, a la 

Generalitat el teletreball no està regulat i menys per aquests col·lectius. 
 
La nostra posició és molt clara, fins que no hi estigui tot previst i organitzat 

no es pot retirar el permís per deures inexcusables. I millor tenir-ho tot 
organitzat abans de caure en el caos, perquè estem parlant d’organitzar el 
treball de 20.000 treballadors i treballadores de diferents departaments. 

 
 

Sentència del TJUE del 19 de març.  
 
L’administració explica que la sentència li permet continuar amb totes les 
ofertes públiques que estaven en marxa. L’únic que canvia és el calendari 

de les dates.  

 
La UGT manifesta que s’ha de ser respectuosos amb els treballadors i 

treballadores que han demostrat la seva vàlua en l’estat de pandèmia i 
rebutgem la rescissió de les contractacions que a hores d’ara s’estan fent. 

 
Una vegada més des de la UGT demanem que s’han de negociar les 
convocatòries, en cap cas estem d’acord amb la línia que l’està fent 
l’administració. 
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Recuperació de drets.  
 
Ho volem tot!. Tot el que és nostre. Exigim el retorn de tot el que ens han 
robat. L’aplicació de totes les resolucions aprovades pel Parlament de 

Catalunya. Volem retornar a la mateixa situació d’abans: FAS, productivitat, 
dies de permís... 
 
La UGT considera que la recuperació és una qüestió de justícia, si algú no 
vol veure que aquest país està aguantant gràcies als serveis públics, és que 

està cec. 
 

Hi ha molts treballadors públics que estan arriscant la seva vida per garantir 
els serveis a la ciutadania; ells i elles, la resta també, es mereixen el retorn 
a la situació prèvia a les retallades de 2012. 
 
La Funció Pública torna a escudar-se en la situació actual, ara ja no és culpa 

de Madrid, ara és culpa de la situació actual. La realitat és que sigui per la 
raó que sigui mai tenen capacitat per fer res. 
 

 
Termini pel gaudiment de permisos i vacances que resultin afectats 
per la crisi sanitària de la Covid-19. Manteniment de les 

contractacions.  
 
En primer lloc la UGT exigeix el manteniment de totes les contractacions 

que s’han fet per reforços, substitucions..., i que això permeti la recuperació 
de l’activitat normal dels serveis i en segon lloc això permeti el gaudiment 
de permisos a tots els professionals. 
 
Volem garanties que ningú perdi els seus drets. 
 

 
Abonament econòmic de les hores extraordinàries realitzades 
davant la crisi del coronavirus i petició de dades.  
 
Des de la UGT entenem que el més just és que fos el treballador o 
treballador qui pogués decidir quina és l’opció que vol agafar: si compensar-

les amb temps de descans o compensar-les econòmicament. 
 
També defensem que aquesta mesura sigui d’aplicació per a tots els 

col·lectius professionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Funció Pública diu que això depèn de cada Departament i que cadascun 
d’ells farà en funció de les seves disponibilitats.... 
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La UGT exigeix que el Govern faci un reconeixement real a la tasca que han 
fet les treballadores i treballadors públics durant la present crisi sanitària, 

però també durant els anys de la crisi anterior i les retallades que es van 
dur a terme utilitzant com a justificació l’esmentada crisi. 
 
Exigim la restitució de drets retallats i que es mantingui el nivell de 
contractació laboral actual. 
 
Durant la pandèmia ha quedat demostrat que el país s’ha mantingut i s’està 

mantenint gràcies als Serveis Públics. 
 
 

 

DAVANT LA CRISI, DRETS!! 


