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MESA GENERAL DE 5 DE JULIOL 
 
Ens convoquen amb molt poc temps d’antelació, cosa que fem constar la part social. Demanem que es faci 
ja el Reglament de funcionament d’aquesta Mesa per evitar aquests problemes. 
 
CCOO hem fet una exposició amb un seguit de consideracions: 

- Que a la Mesa General no hi ha hagut cap possibilitat de negociació davant la negativa del 
Govern a facilitar la informació que hem demanat sobre ingressos i despeses, i també perquè 
l’Administració s’ha mostrat inflexible amb les mesures que han pres i que volen seguir prenent i no 
han acceptat les nostres propostes per fer possible que les empleades i empleats públics cobrem de 
manera íntegra les retribucions del 2013. 

- Malgrat això fem les següents propostes que, si les volen aplicar, ja que és un tema de voluntat 
política, podríem cobrar la paga sencera sense comprometre la suficiència pressupostària i el bon 
funcionament dels serveis públics i socials. 

- La quantitat total de la retallada de la paga aprovada pel Consell de Govern, no arriba als 400 
milions d’euros l’any 2013. 

- Recuperar l’impost de successions en els termes vigents abans de la reforma de 2010, suposa 
uns ingressos de 500 milions d’euros. 

- Renegociar els preus de lloguer dels edificis i instal·lacions per adequar-los al preu del mercat. 
Amb les dades que CCOO disposem, es podrien estalviar aproximadament 172 milions d’euros. 

- Reduir en un 25% la partida destinada a alts càrrecs i eventuals (més de 38 milions d’euros), 
suposaria prop de 10 milions d’euros d’estalvi. 

- Reduir  a la meitat les despeses per incentius al rendiment i tasques extraordinàries suposaria 
un estalvi de 35 milions d’euros. 

- Demanem la retirada de l’11% de dedicació exclusiva tot i que no hem pogut saber el personal 
que el percep i de quants diners estem parlant. 

 
Demanem també la renegociació del deute amb entitats bancàries i empreses creditores per reduir 
interessos i allargar terminis de retorn. CCOO estimem que cada punt de reducció del tipus d’interès 
que paga el Govern (5’18% de promig) pot significar un estalvi d’uns 330 milions d’euros. 
 
La previsió d’ingressos que sembla que estima el Govern per la imposició sobre dipòsits bancaris és 
d’uns 500 milions d’euros. La capacitat de despesa del Govern es pot incrementar en uns 200 milions 
d’euros per cada dècima d’increment del sostre de dèficit a partir del 0’7%. 
 
Només amb la suma del que el Govern renuncia a ingressar per l’impost de successions, del que 
es pot estalviar en lloguers, de la reducció de càrrecs de confiança i de la racionalització de les 
despeses per incentius i tasques extraordinàries, ja representa uns 480 milions d’euros. 
 
És per tot això que CCOO entenem que si el Govern no pren aquestes mesures i no té en compte la 
variació del sostre de dèficit, retallar-nos una paga és una decisió política contra els treballador@s 
de la Generalitat.  
 
CCOO remarquem que som la CCAA més retallada. Només hi ha tres CCAA més que retallen i en 
menor proporció (Andalusia, País Valencià i Murcia). 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 
 

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

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 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 

 
PROPOSTES QUE PRESENTEM CCOO: 
 
La conciliació de la vida laboral familiar i personal és un dret de ciutadania  i una necessitat social. 
Equiparar els drets  entre els diferents col·lectius en funció de les diferents realitats de sectors i professions, 
mantenint  els drets específics actuals. Racionalitzar la utilització d’aquests drets. 
 
La funció de la  MGFP  és  negociar els drets comuns mínims per a tots els col·lectius  i traslladar a les 
meses  sectorials  o de conveni la  negociació dels propis i específics  de cada sector. Les propostes  de 
mínims  comuns són: 
 

- Recuperació dels dies anuals retribuïts d’assumptes  personals, suprimits per la Llei 5/2012 i el Real 
Decreto 20/2012. 

- Per motius de salut sense que requereixi  IT, sens perjudici de mantenir la regulació actual que 
millora aquests mínims en els diferents sectors, els treballadors i treballadores disposaran fins  a 
45 hores l’any , que podran utilitzar-se de forma  consecutiva de fins a 3 dies.  

- Els dies no retribuïts de llicència per  assumptes personals podran utilitzar-se  sense agrupament 
mínim. 

- Permís del temps necessari per visites mèdiques. 

- Permís del temps necessari per proves diagnòstiques pròpies  o de familiar de primer grau. 

- Permís per cirurgia major ambulatòria pròpia o d’un familiar de primer grau . 

- Aplicació de l’article 49.E de l’EBEP, ampliat als casos de malaltia greu d’un familiar de primer grau. 

- Aplicació de l’article 48.J de la Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral (dies de permís). 

- Flexibilitzar  fins a 30 dies el termini per a la utilització de permisos per naixements, adopcions , 
hospitalització (encara que ja s’hagi donat l’alta hospitalària...), etc... 

- Utilització de fins a 7 dies de les vacances fora del torn habitual. 

- Compliment del Real Decreto de Riesgos Biológicos per als col·lectius específics.  

La resta de mesures s’ha de plantejar a cada mesa sectorial , en aquest sentit demanem la reunió urgent de 
les meses sectorials per negociar  els temes específics de conciliació, recuperació dels 9 dies, recuperació 
dels dies per antiguitat, flexibilitat horària, etc. 
 
La Funció Pública no ha volgut començar a parlar de determinats punts fins que no tingui la proposta de tots 
els sindicats. CCOO hem proposat a CATAC i UGT anar amb una proposta comuna. CATAC ha estat 
d’acord, UGT l’ha presentada per separat.  
 
El dia 9 a les 13h ens tornem a reunir la Mesa General i esperem que ja sigui per començar a parlar 
de les nostres propostes. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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