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RESUM DE LA REUNIÓ DE LA MESA GENERAL 
DE NEGOCIACIÓ DE LES AP (MADRID)  

 
 
 
En la darrera reunió de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques 
celebrada a Madrid, el Govern central va traslladar a les organitzacions sindicals el 
contingut del projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
La Directora General va “informar” sobre la decisió del govern central, de mantenir un altre 
cop congelades les retribucions dels empleats públics incloent les dos pagues extres. 
 
Així mateix  es va informar que tampoc hi haurà oferta pública i únicament es permetrà 
una taxa de reposició d’un màxim del 10% per determinats col·lectius essencials de les 
administracions públiques.  
 
Per part de CCOO vam comunicar la interposició d’un recurs per vulnerar el dret dels 
empleats i empleades públiques a la negociació col·lectiva.  
 
Així mateix, CCOO vam manifestar que les retallades i congelacions  de sou sempre 
cauen en els mateixos col·lectius de treballadors públics sense que s’adoptin mesures 
d’augment de fiscalitat en les grans empreses i persones que reben les rendes més altes.  
 
Des de CCOO continuarem el procés de mobilització i fem una crida a la participació de 
tots els empleats públics i a la difusió de la nostra situació entre la ciutadania.  
 
Des de CCOO volem manifestar que aquesta agressió contínua als empleats públics 
suposa un empitjorament en la prestació de serveis públics essencials com son la sanitat, 
l’educació, o l’atenció a la dependència.  
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