
 

UGT I CCOO SIGNEN LA RETALLADA EN LES ILT'S 
 

Ahir a la tarda en reunió "fantasma" de la Mesa General de Negociació del Empleats Públics 
de la Generalitat per a tractar les ILT's després de les noves mesures de retallades  
marcades pel RDL 20/2012, els sindicats UGT i CCOO van signar el document presentat pel 
govern de la Generalitat en el qual donen suport a la retallada en les prestacions per 
malaltia des del primer dia de baixa:  
 

 - del 1r al 3r dia de baixa: 50% 
 - del 4t al 20è dia de baixa: 75% 
 - a partir del 21è dia de baixa: 100% 
 

En cas de ILT durant l'embaràs i les motivades per violència de gènere es cobrarà el 100% 
de les retribucions. 
 

Fins el 14 d'octubre estarà vigent l'actual model de prestacions per ILT. Resta pendent que  
el Consell Executiu de Govern aprovi aquestes noves retallades presentades ahir per 
l'Administració i signades per UGT i CCOO en quant a les ILT's i que, a partir del 15 
d'octubre, suposem ja entraran en vigor. 
 

En la mateixa reunió han acordat crear un grup de treball per determinar en quins casos 
d'hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques es cobrarà el 100%. 
 

Com ja sabeu el Col·lectiu de Moss@s no està representat en la Mesa General de 
Negociació però sí que tot el que s'hi signa en quant a retallades i empitjorament de les 
condicions laborals ens és d'aplicació directe. En canvi, altres acords avantatjosos per la 
resta de treballadors públics no se'ns apliquen justificant de què som un Cos especial.  
 

En el comunicat RETALLADA DRETS ILT'S (http://elsindi.cat/pdf/comunicats/mesafp.pdf) 
demanàvem a l’Administració que fes cas del dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries de Catalunya el qual troba que en l’article del RDL 20/2012 referent a les ILT 
no troben empara en la Constitució Española i vulnera les competències de la Generalitat, 
... a on està la defensa de les treballadores i treballadors públics? 
 

Els Governants segueixen jugant a "la Puta i la Ramoneta" amb la connivència dels 
sindicats institucionalitzats UGT i CCOO. 

 

 

 

CATalunya, 21 de setembre de 2012 
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