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IMPROVISACIÓ + INCOMPETÈNCIA = GOVERN DE CIU 
(segona part) 

 

 
El 4 de juny ha tingut lloc una reunió extraordinària de la Mesa Sectorial per tractar 
aquest dos temes que havien quedat pendent de la reunió del dia 24 de maig: 
 
1) Descomptes del dia de la VAGA 
 

Funció Pública i el Departament d'Economia han reconegut el seu error i procediran a 
retornar en la nòmina del mes de juliol l'excés de diners que es van descomptar, i que 
no pertoqués, als empleats/des públics que van participar en la vaga el dia 29 de març 
de 2012. 
 
Aquesta errada va ser perquè a l’hora de fer el descompte no es va tenir en compte, 
l'Acord de Govern de retallada del 5% de sou, que s'aplicarà en el complement 
específic addicional de la nòmina del mes de juny. 
 
Com podeu comprovar una altra exemple d'improvisació i incompetència d'aquest 
Govern. 

 
2) Dies addicionals de vacances (Premis per antiguitat) 

 
Com ja us vam exposar en el darrer informatiu de la Mesa Sectorial, CCOO va 
defensar que la Llei 5/2012 de mesures fiscals, en la seva disposició addicional sisena, 
establia la suspensió dels pactes i acord sindicals, però NO DEROGAVA, el decret 
295/2006 on s’estableix el premis per antiguitat. 
 
Funció Pública no admet els nostres raonaments jurídics al·legant que ells disposen 
d'un informe jurídic, del qual no lliuren copia, que els hi dona la raó per no donar cap 
dia addicional de vacances. 
 
Tot i això Funció Pública exposa que estan disposats a arribar a un acord, fent servir el 
mateix criteri de la part proporcional des de 1 de setembre 2011 fins al 24 de març del 
2012, (data d'entrada en vigor de la llei) utilitzat en la baremació dels dies d'assumptes 
personals, i fan la següent proposta, que s'hauria d'adoptar per un acord de la majoria 
de la mesa sectorial i que no admet cap tipus de modificació: 

.../... 
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.../... 
 

 Si l'any 2011 es va gaudir d’1 dia addicional de vacances, no es tindria dret a cap. 
 

 Si l'any 2011 es va gaudir 2 o 3 dies addicionals de vacances, aquest any 2012 es 
tindria dret a 1 dia addicional de vacances.  

 
 Si l'any 2011 es va gaudir de 4 o 5 dies addicionals de vacances, aquest any 2012 

es tindria dret a 2 dies addicionals de vacances.  
 
CCOO creiem: 
 

 Que cal rebutjar la retallada de dies addicionals de vacances, perquè considerem 
que fins el dia 1 de juny de 2012, data d'entrada en vigor del nou decret de Jornada 
i Horaris, estava vigent l'anterior decret i, per tant, vigent la normativa de dies 
addicionals de vacances. 

 
 Que la proporció hauria de tenir en compte els decimals i, per tant, caldria que fos 

la següent: 
 
 Si es va gaudir d'un 1 o 2 dies addicionals de vacances a l'any 2011, 

pertocarien 1 dia addicional en el 2012. 
 Si es va gaudir de 3 o 4 dies addicionals de vacances a l'any 2011, pertocarien 

2 dies addicionals de vacances en el 2012. 
 Si es va gaudir de 5 dies addicionals de vacances a l'any 2011, pertocarien 3 

dies addicionals de vacances en el 2012. 
 

 Que atesa la postura de Funció Pública de no modificar la proposta, CCOO 
estaríem disposats a signar un acord, únicament amb l'objectiu d'evitar que tots els 
treballadors/es públics afectats perdin aquest dies addicionals de vacances. 
Deixant oberta la via de la reclamació individual per les persones que es considerin 
perjudicades. 

 
Les dues altres organitzacions sindicals presents en la mesa sectorial rebutgen signar 
l'acord, i per tant no s'aplicarà la proposta de dies addicionals de vacances per al 
2012 que havia presentat Funció Pública.  

  
 

LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA 
DELS SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA, PARTICIPA! 

 
PARTICIPA I LLUITA CONTRA LES RETALLADES! 


