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COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ 19/12/14: 
“ NO A LA PERPETUÏTAT DEL PACTE DE LA VERGONYA” 

Avui divendres 19/12/14 hem assistit a la imprevista  reunió  
de la Comissió negociació convocada en menys de 48 hores i 

sense presentació prèvia de cap document a debatre (com 
sempre). L’ Administració ha iniciat la reunió donant 

resposta a la proposta que havíem presentat la Trisindical en 
la darrera reunió (penjada en les respectives webs) de la 

qual esmenten punt per punt la impossibilitat de fer-la 
viable. 
 

Seguidament ens lliuren el nou redactat de la darrera proposta que us resumim tot seguit: 
 

 Han fet caure el dia addicional de festa i el bescanvien per aplicació de coeficients a raó d’ 
1,50 per jornades efectivament treballades en dies festius assenyalats incloent 24, 25, 26, 31 de 
desembre, 1, 5, 6 de gener, 23 i 24 de juny.  

 Perpetuïtat del greuge horari. Segueixen mantenint còmput de vuit hores de dilluns a 
divendres per APEN, ARSET i ARIAC.  

 S’elimina el quadrant 2-2-3 i resten efectius el Q-5,Q-3 i 7X7, al Q-5 li creen variants 

per APEN Q-5R amb i ARSET, ARIAC Q-5S, a més anuncien un quadrant de dl. a dv. congruent 
amb els horaris d’edificis institucionals, sense especificar res més. 

 Es podrà modificar la planificació 15 dies abans de la data efectiva de servei sense 
coeficients fins a sis (6) vegades l’any amb exclusió d’aquest màxim aquells que derivin a càrrec 
de la borsa de romanent. Per tant 6+ el romanent, ens surten unes quantes jornades més sense 

coeficients. 
 Apliquen els coeficients que pertoquin a les jornades que es realitzin més enllà dels set (7) 

dies i fins a un màxim de nou (9). 
 S’inclou la no planificació de treball a festa després de la planificació anual amb 

excepcions, la més ressenyable i perillosa “ quan el canvi de treball a festa derivi d’un 
canvi de festa a treball, justificat per necessitats operatives i sempre que, 
prèviament, s’hagi exhaurit el romanent”, per tant ja podran planificar romanent quan els 

calgui, perquè quan s’esgoti la borsa de romanent, et podran planificar de treball a 
festa quan vulguin.  

 Segueixen mantenint la possibilitat de deixar-nos amb només tres dies garantits en cap de 

setmana al mes de manera voluntària. La voluntarietat molts cops vol dir: “entre dolent i 
pitjor, quina opció tries?”  
 

De la resta no han canviat res. La Trisindical hem manifestat el nostre desacord a la 

proposta pel fet de mantenir greuges en el nostre col·lectiu i per la constant pèrdua de 

garanties laborals.  
 
El sindicat majoritari UGT-sap  ha manifestat que l’únic escull que tenen és la NO 

inclusió com a dia festiu assenyalat l’1 de maig.   
 

Barcelona, a 19 de desembre de 2014 




























