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AQUEST GOVERN HA EMBOGIT 
 

 
Reunió de la Mesa General de Negociació dels empleats públics del 17 de 
febrer de 2012. 
 

 El Govern retallarà el sou en un 3% de les retribucions anuals del 2012 i ho aplicarà al 
complement específic del mes de juny.  

 Al personal administratiu i tècnic interí la mesura de la retallada retributiva durant el 2012 
s’amplia al 18% (15% de la reducció de sou i jornada + 3% general).  

 Els/les empleats/des públics finançarem amb el 0% d’interès la tresoreria de la Generalitat 
de Catalunya, amb les retallades de les nostres retribucions futures d’agost fins al 
desembre.  

 
Avui hem assistit a una nova escenificació de teatre sobre el que aquest Govern entén per 
negociar. Per aquest Govern, negociar és anar a una Mesa de Negociació sense cap paper, sense 
cap informe, i anunciar una retallada de les retribucions globals dels empleats públics d’un 3% 
durant el 2012 i aplicar aquesta retallada durant el mes de juny. 
 

‐ Capacitat de negociar la mesura: cap. 
‐ Possibilitat de valorar propostes alternatives presentades pels sindicats: rebutjades 

totes les propostes alternatives. 
 
Aquesta nova retallada del sou que patirem els empleats i les empleades públics s’afegeix a les 
altres que també s’han aprovat a la Llei de Pressupostos i les pendents d’aprovar a la Llei de 
Mesures com son: supressió del complement de productivitat, fons d’acció social, val menjador, 
retalla de sou i jornada pel personal interí, aportació al pla de pensions, etc.  
 
A més, aquest Govern obliga a finançar la seva tresoreria als empleats públics de la Generalitat de 
Catalunya, ja que procediran en el mes de juny de 2012 a retallar un 3% de les retribucions que 
hem rebut de gener a juny i un 3% de les retribucions futures que rebrem des de juliol a desembre 
del 2012. 
 
Estem davant una il·legalitat manifesta, estem davant una retallada que pot crear escola entre els 
nostres empresaris... Si necessito diners: retallo ara als meus treballadors, a compte de les 
retribucions que rebran en els propers mesos, a un cost del 0% d’interès. 
 
I per que fa al personal administratiu i tècnic interí, la situació no te paraules. Si continuen així, 
encara ens podem trobar, dins de pocs mesos, que aquest personal interí hagi de pagar diners i 
donar les gràcies per treballar a la Generalitat de Catalunya. 
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A la reducció del 5 % de sou que van patir durant l’any 2010, cal sumar la reducció del 15% de 
sou i jornada que aplicarà durant el 2012 i el 2013, i a més sumar una nova reducció del 3% de les 
seves retribucions del 2012 que s’aplicarà al mes de juny. Això suposa una reducció salarial del 
23% i a més cal sumar la supressió del complement de productivitat, vals menjadors, fons d’acció 
social, aportació al pla de pensions, etc. 
 
Per si això és poc, la Secretaria d’Administració Pública ha deixar la porta oberta a aplicar noves 
retallades a la paga extra de desembre del 2012, a més de les que es puguin establir, amb 
caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, els pressupostos generals de l’Estat. 
 
També cal recordar que, a partir d’aquest mes de febrer, s’aplicarà a les nostres nòmines una 
nova retallada produïda per l’augment de la retenció de l’IRPF.  
 
CCOO no accepta de cap manera una nova retallada dels nostres salaris. 
 
CCOO considera que aquest Govern no respecta el dret a la negociació col·lectiva. 
 
Des de CCOO insistim que hi ha alternatives per al control de la despesa pública i l’augment 
d’ingressos mitjançant una fiscalitat justa i progressiva, renegociació del deute amb els bancs i 
reforma financera, polítiques públiques i industrials que permetin sortir de la crisi, supressió d’alts 
càrrecs, personal eventual, supressió d’hores extres. 
 
Davant aquest atac brutal volem fer una crida a tots els empleats i empleades públiques de la 
Generalitat a donar suport a les properes mobilitzacions que de forma unitària seran convocades 
pel sindicats de la Funció Pública de la Generalitat en els proper dies. 
 
La vostra participació es FONAMENTAL, per impedir l’aplicació d’aquestes retallades. 

 
 

PER UN SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT 
 

MOBILITZA’T: 
 EN DEFENSA D’UNES RETRIBUCIONS DIGNES PELS 

EMPLEATS  I EMPLEADES PÚBLICS. 
 EN DEFENSA DELS TEVES CONDICIONS DE TREBALL 

PACTADES. 
 

DEFESEM ELS SERVEIS PÚBLICS, 
 COM A GARANTIA DE L’ESTAT DE BENESTAR. 

 
CAL SEGUIR LLUITANT! 

PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS! 


