
federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA 
14.02.2013 026/13
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

LA MESA GENERAL D’AVUI 

HA ESTAT UN DESASTRE  
 
 
 
 
 
AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL 
 
Hem parat el tràmit d’aprovar el Reglament de l'Agència de Patrimoni Cultural perquè ens 
l’han donat en el mateix moment. Hem manifestat que estem totalment en contra de 
l'externalització i l'afebliment dels serveis públics. 
 
 
RETALLADES 
 
Pel que fa a les retallades, la Secretària General pretenia que els sindicats féssim 
propostes de retallades!!! CCOO hem proposat recuperació del poder adquisitiu perdut, de 
les dues pagues extres i augment d'acord amb l'IPC català.  
 
Hem afegit que no farem propostes de més retallades a un col·lectiu que ja està tocat de 
mort. Hi ha d'altres alternatives. CCOO hem dit també que primer cal que s'aprovin els 
pressupostos en el Parlament ja que ara estem amb pressupostos prorrogats, i que és en 
el Parlament on s'ha de fer el debat. Per tant ens hem negat a continuar amb aquest punt 
ajornant-lo fins a la propera Mesa General, que serà el dia 20 a les 10h. 
 
 
EXCEPCIONS A LES BAIXES 
 
També hem demanat que cobrin el 100% les persones que estan de baixa per 
operacions, ingressos hospitalaris, malalties cròniques, atenció hospitalària a domicili, etc. 
La Funció Pública s'ha compromès a fer un Decret en uns 15 dies màxim on s'indiqui que 
tant ingressos hospitalaris com intervencions quirúrgiques cobrin el 100%.  
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PROBLEMA INFORMÀTIC QUAN ESTÀS DE BAIXA 
 
Hem denunciat el problema informàtic existent pel que fa a les persones que estan de 
baixa quan es tanca la nòmina, ja que se'ls descompten tots els dies fins a final de mes, 
encara que agafin l'alta abans.  
 
Funció Pública reconeix el problema i la impossibilitat de resoldre'l, de moment, però diu 
que es poden demanar bestretes a RRHH. 
  
CCOO ha posat l'exemple de persones amb el sou retallat el 15% que per un problema 
com aquest, han cobrat 580 euros, tot dient que era inadmissible que això estigui passant 
i no hi hagi una manera de resoldre-ho. 
  
 
  
En el torn obert de paraules hem manifestat el nostre rebuig cap a les mesures de 
retallades que Funció Pública vol tornar a implantar i hem demanat que apliquin 
alternatives diferents a la disminució del sou dels empleats públics. Volem recordar que 
CCOO hem presentat, en diferents reunions amb Funció Pública, alternatives a les 
retallades dels treballadors i treballadores sense que, fins el moment, se'ns hagi donat 
resposta.  
 
 
 
 

CCOO considerem que és inadmissible la postura de la Fu nció 
Pública, intentant que siguem els sindicats els que  fem 
propostes de retallades.  
 
CCOO estem convençuts que hi ha alternatives a les reta llades 
sense que s’hagi de tocar el sou dels treballadors i 
treballadores. 
 
 
 
 

CCOO us continuarem  
informant !!  


