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RESUM DE LA REUNIÓ  DE LA MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓ DEL 23 DE JULIOL DE 2012  

 
La Generalitat ens comunica com aplicarà la rebaixa salarial del Reial Decret-Llei 
convalidat dilluns passat al Congrés dels Diputats i que l’aprovarà demà mitjançant acord 
de govern. Ens trauran la paga extra de desembre completa (aprox 7%), i ens retornar 
el que ens van treure al de juny (2,5%). 
 
Recordem que el govern de la Generalitat havia decidit una rebaixa salarial del 5% al 
2012 (la meitat ens la va treure a la paga de juny), comprometent-se a no acumular de 
manera directa una segona rebaixa que vingués del govern central. No podem oblidar que 
el Govern de la Generalitat ja ens va fer una retallada important en complements 
salarials (FAS,tiquets menjador, productivitat, pla de pension s), que no s’han tocat en 
la legislació estatal, i que suposen pèrdues afegides al 5% previst . 
 
CCOO hem exigit negociar aquesta “no acumulació”, cosa que està en mans del govern i 
d’aquesta mesa negociadora (no així la decisió sobre la paga, que es tracta la Mesa 
Estatal). Malgrat la nostra insistència, el govern ha declarat innegociable la seva decisió. 
L’Administració no ha pogut aclarir si les bases de cotització es mantindran com si no 
s’hagués fet aquesta retallada, tal i com sembla desprendre’s del redactat o sobre el salari 
real. 
 
L’Administració ha plantejat la modificació de l’apartat de permisos de l’EBEP (que fins 
ara no ens era d’aplicació a Catalunya, i ara es converteix en normativa bàsica): 
 

1- Art. 48.1: suposa la pèrdua de tres dels sis dies d’assumptes personals que 
ens quedaven, així com els dies de lliure disposició , relacionats amb el 
compliment d’un nombre determinat de triennis.  

 
 També es veu afectat el redactat dels dies de permisos per mort, hospitalització 

o malaltia greu. Nosaltres teníem tant per primer com segon grau els mateixos 
dies. Ara quan sigui de primer grau de consanguinitat o afinitat serà de 3 dies 
hàbils si és a la mateixa localitat i 5 dies hàbils si és a un altre localitat, i 2 i 4 
dies hàbils respectivament quan sigui un familiar de segon grau de 
consanguinitat o afinitat 
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2- Art. 50: Les vacances seran de 22 dies laborables, com a màxim , en lloc dels 
23 actuals. Degut al plantejament informatiu de la reunió, el Govern s’ho està 
estudiant. Les vacances tenen regulació pròpia en el personal laboral. 

 
 
CCOO hem fet arribar a la Mesa la urgència de negociar els complements salarials en 
situació d’incapacitat temporal , ja que, si no es produeix un acord, el dia 1 d’octubre 
es perdrà totalment la complementació dels primers 20 dies de baixa . 
 
Recordem que el RDL (Reial Decret-Llei) posa un topall als possibles acords: màxim 50% 
del salari durant els tres primers dies, màxim 75% del salari fins al dia 19; però que també 
permet a les administracions fer excepcions (per exemple, per hospitalització). La 
portaveu del govern ha manifestat que convocarà mesa per al dia 5 de setembre per a 
aquesta negociació. 
 
Tot i que el govern no hi ha mostrat disposició, CCOO insisteix en negociar tot el paquet 
de mesures laborals compreses al RDL (permisos, vacances, jornada, jubilació, 
cotitzacions, permisos sindicals) per minimitzar les pèrdues de les condicions laborals i 
salarials dels treballadors i treballadores a les que ens estan sotmeten el Govern Central i 
Autonòmic. 
 
 
 
 
 
CCOO denuncia que el Govern de la Generalitat no negocia rà 

l’aplicació de la retallada de la paga extraordinàr ia. 
 
 

CCOO vol negociar amb urgència el salari durant la situa ció 
d’incapacitat temporal. 

 
 

CCOO emplaça els empleats i empleades públics a particip ar 
en les mobilitzacions que s’aniran convocant durant  tot l’estiu 
contra l’arbitrarietat de les mesures i la insegure tat jurídica a 

què ens sotmeten . 


