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RETALLADES AL PAS 
 

 
Durant el desenvolupament de la darrera reunió que CCOO vam mantenir amb Funció 
Pública vàrem plantejar una sèrie de qüestions sobre les retallades per disposar d’informació 
general abans de la celebració d’una futura Mesa Sectorial on es detallaran les 
conseqüències laborals i econòmiques d’aquestes retallades. 
 
Aquesta informació que us faciliten és fruit d’un primer contacte “oficiós” amb funció pública. 
Aquesta setmana es publicarà la llei d’acompanyament als pressupostos i segurament ens 
reunirem en una Mesa Sectorial de Negociació per tractar sobre la implementació d'aquesta 
mesura. Qui vulgui consultar aquesta llei se la pot descarregar clicant aqui. 
 
 Retallada del 3% a tot el personal funcionari i interí 
 

Tal i com especifica l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012 “pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 
pressupostari del 2012”, es reduirà del complement específic de la paga extra de juny un 
3% de les retribucions íntegres anuals que es calcularan aplicant un 6% a les 
retribucions dels sis primers mesos de l’any. 

 
 Reducció del 15% de la jornada i sou al personal interí 
 

El proper dia 14 de març està previst que s’aprovi la llei d’acompanyament dels 
pressupostos de la Generalitat que conté, entre d’altres, la retallada del 15% de jornada i 
horari al personal interí, això tindrà les conseqüències següents: 

 
 Afectarà tot el personal interí del PAS. 
 Afectarà també a aquells interins que tinguin reduccions de jornada. 
 Es començarà a aplicar el proper dia 1 d’abril de 2012. 
 No modificaran les bases de cotització emparant-se en la pròrroga pressupostària 

estatal. 
 Es modificaran les relacions de llocs de treball. 
 Aquesta mesura tindrà una durada de 2 anys. 

 
.../... 

 

http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_P_MES.pdf
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 Funció Pública no recomanarà que el personal afectat pugui fer jornada intensiva o 
compactació ja que el PAS té horari especial. Això significa que si voleu fer una 
jornada intensiva o compactar (no anar a treballar un dia sencer cada cert temps i 
seguir fent l’horari habitual) ho haureu de sol·licitar al vostre director o directora de 
centre. El que està clar és que en cas de conflicte hauria de quedar constància per 
escrit per poder recórrer en via administrativa. 

 
 Vals menjador 
 

Com sabeu, la Generalitat va anul·lar els vals menjador des de principis d’any. La 
disbauxa que s’ha produït rau en què es va comunicar als treballadors que podrien fer 
servir aquests imports fins el 28 de febrer d’enguany quan aquest ha estat un any de 
traspàs (bisiesto), amb la qual cosa molta gent que pensava que tenia de temps fins el 
29 no van poder gastar els imports. El cas és que hi ha molts diners que pertanyen als 
treballadors i treballadores que la Generalitat no pensa retornar. Des de CCOO ja vam 
avisar els responsables de funció pública que si no es retornen aquests diners als 
empleats públics durem a terme les accions judicials que considerem oportunes, com ara 
denunciar davant la jurisdicció penal aquesta apropiació indeguda. 
 
Cas apart mereix el problema que els serveis territorials d’ensenyament a Girona (i 
també al Vallés Occidental) van generar amb els vals menjador. Moltes companyes i 
companys del PAS de Girona no havien rebut encara els imports corresponents als 
mesos d’octubre, novembre i desembre de 2011 i aquests van ser ingressats el dia 24 de 
febrer i no els va donar temps de liquidar-los. En aquest cas, Funció Pública es va 
comprometre a retornar els imports als interessats al més aviat possible. 

 
Un cop es desenvolupi la Mesa Sectorial us informarem sobre els temes tractats el més 
aviat possible. 
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