
REUNIÓ INFORMATIVA AMB ELS CAPS DE LLISTA DE LA
CIRCUMSCRIPCIÓ NACIONAL

ELECCIONS 2023

La reunió prevista amb tots els Caps de Llista de les
Formacions Polítiques que concorren a les Eleccions al Consell
General de 2023, té un únic objectiu: informar a tots aquells
que vulguin incloure als respectius Programes Electorals les
demandes, neguits i propostes de la Plataforma Sindical,
formada, entre altres, pels sindicats de l’Administració
general (Cossos especials i Cos General) i de l'Administració
de Justícia.

Les demandes consensuades per la totalitat dels membres de la
Plataforma Sindical fan referència a aspectes generals i
comuns a tots els Cossos que formen part de dita Plataforma i,
per tant, d’acord entre els seus membres i sense tenir en
compte les especificitats de cada un dels Cossos que la
conformen.

D’aquesta manera, pretenem que, abans de tancar els Programes
electorals dels Partits que concorren a les Eleccions, aquests
tinguin la possibilitat d’haver escoltat les demandes de la
totalitat de Sindicats presents a la Funció Pública i a
l’Administració de Justícia i valorar la seva inclusió, o no,
als respectius Programes:

1. Demanem que es compleixi la Disposició Addicional Novena
de la Llei de Funció Pública, on s’encomana al Govern a
incloure les modificacions introduïdes i harmonitzi el
llenguatge amb perspectiva de gènere.

2. Exigim que es respectin les condicions amb les quals tot
el personal de Funció Pública va entrar en el seu moment
mitjançant un Edicte.

3. Demanem reunions periòdiques entre els Ministeris
concernits o, si és el cas, amb el Consell Superior de la
Justícia i els Representants Sindicals de la Funció
Pública, per tal de tractar temes que puguin generar
controvèrsia, malentesos o mala praxis per qualsevol de
les parts.
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4. Demanem l’harmonització dels Complements que perceben els
membres dels Cossos Especials, tal i com preveu la
Disposició Addicional Quarta de la Llei de Funció
Pública.

5. Volem que s’inclogui a la Llei Qualificada de creació i
regulació del Pla de Pensions de la Funció Pública una
Disposició Transitòria per a tots aquells funcionaris que
s’han acollit a la jubilació o a la pre jubilació a
partir de l’1 de juny de 2015 i que, per tant, no opten a
acollir-se a la Disposició Addicional Vuitena que els hi
permet una jubilació amb el 60% del darrer salari
percebut.

6. Demanem que es facin convocatòries edicte per cobrir les
places, tot assegurant un percentatge a cobrir segons el
nombre d’interins durant el període de 8 anys que preveu
la Llei de la Funció Pública, en la seva Disposició Final
Segona.

7. No podem permetre la implantació d’una Carrera
Horitzontal si abans no s’han revisat i modificat els
Perfils Competencials de cada Cos Especial, del Cos
general i del Cos de Justícia. Demanem, per tant, que
aquesta revisió es realitzi amb la veu i vot dels
representants sindicals concernits en cada Cos Especial,
del Cos general i del Cos de Justícia.

8. Ens neguem a la implantació d’una AvAc obligatòria si
abans no és té una definició treballada i consensuada,
amb els representants sindicals, de la Carrera
Horitzontal específica per cada Cos Especial, pel Cos
general i pel Cos de Justícia.

9. Modificar, consensuant amb un intelocutor fiable i
qualificat extern, la Llei del fons de pensió de la
Funció Pública. Aquesta modificació es va pactar amb
l’anterior ministra de la Funció Pública i la Secretària
d’Estat i els representants sindicals. Cal garantir la
igualtat entre tots els treballadors públics i evitar
situacions discriminatòries, com les que s’han produït
recentment entre els funcionaris del Consell General i de
la resta de l’Administració general i de justícia.
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10. Obligatorietat per part del Govern de fer les
aportacions al fons del pla de pensions de la funció
pública, que es desprenen dels estudis actuarials. Cal
que Govern actuï com un partícip més, amb la finalitat de
garantir la sostenibilitat del sistema, atès que, a data
d’avui, no s’està complint.

11. Modificació de la llei de llibertat sindical amb el
consens dels sindicats; cal garantir els drets sindicals,
incrementant les hores sindicals, de manera que es pugui
treballar la complexitat dels temes a tractar. Les 50
hores actuals són insuficients. A més, cal disposar de
representants sindicals, amb dedicació exclusiva a
aquestes tasques, deslliurats de les seves funcions com a
treballadors assalariats a una empresa pública o privada,
tot garantint la continuïtat de les seves retribucions
salarials. També demanen la creació d’un Comitè d’Empresa
al sector públic.

12. Exigim, de conformitat amb els principis de publicitat
i transparència que han de regir el funcionament de
l’Administració pública, la publicitat dels informes de
la reclassificació dels llocs de treball, de l’anàlisi de
l’actualització de les graelles salarials i l’aplicació
dels resultats de les conclusions, degudament consensuats
amb els diferents sindicats. (Les conclusions dels
informes situen els salaris de l’Administració general
respecte la resta de l’Administració pública per sota
d’un 28% menys).

PLATAFORMA SINDICAL (SEP, USDA, A118, SIPAAG, SIPAJ, SIP, SPA,
SFD, ABA)
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