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MESA GENERAL 28.10.2013 (matí) 
 
 
A la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya feta 
avui, dilluns 28 d'octubre de 2013 (i que es reprendrà aquesta tarda a les 17'00h), l'Administració ha 
mantingut diferents propostes de retallades salarials i condicions socials com ara la retallada d’una paga el 
2014. A més a més, pretenen vincular la recuperació d'aquesta paga al retorn dels impostos de dipòsits 
bancaris, i fan una declaració de voluntat de què no perdrem el poder adquisitiu a l’any 2014 ja ja que ens 
aplicarien l’augment de l’IPC, que ara mateix no s’ha concretat quin seria però tot apunta a que estigui entre 
el 0’5 i l’1%. Això vol dir que una treballadora o treballador públic que cobri 1.000 €, tindria un augment a 
l’any 2014 de 5 €, i amb això pretenen pal·liar el 30% del poder adquisitiu perdut en els darrers anys?. 
 
A les diferents propostes sindicals per tal de fer estalvi en altres qüestions que no sigui la paga del personal, 
responen negativament. Un exemple ha estat la seva resposta negativa sobre la petició d’un topall de 
sou per als alts càrrecs, argumentant que llavors haurien de tocar en proporció tots els sous dels 
treballadors. Quin cinisme!!!. CCOO demanem que no es frivolitzi en el tema de les retribucions per 
respecte als companys i companyes que ja estan en unes condicions extremadament precàries. 
 
CCOO demanem que es suprimeixi el cobrament per assistir a òrgans col·legiats i consells 
d’administració així com que es suprimeixin al màxim les despeses de representació i protocol. 
També demanem que se’ns passi la informació sobre la massa salarial i la seva distribució per categories. 
CCOO manifestem que no arribarem a cap acord sobre voluntats ni acte de fe ja que el que volem són 
propostes concretes i compromisos reals a aplicar als propers Pressupostos i per aplicar des de l’1 de gener 
de 2014. 
 
Pel que fa a les retribucions, CCOO no acceptem que es condicionin a si Madrid torna l’impost sobre 
dipòsits bancaris i tampoc acceptem a que el cobrament de la paga es sotmeti i depengui de la capacitat 
política i de gestió de la voluntat de tercers. CCOO demanem que es vinculi el cobrament de la paga a 
l’impost de successions en lloc de fer-ho als impostos bancaris, ja que aquest sí que depèn del govern de la 
Generalitat.  
 
Resumint, l’Administració pretén que la Mesa refrendi com a acord les Resolucions Parlamentàries 
ambigües que no contenen cap millora per a les treballadores i treballadors públics catalans i que en canvi 
sí que incorporen la pèrdua real d’una paga a l’any 2014. 
 
CCOO manifestem que no venim a recollir les engrunes. No podem dir als treballador@s que si les coses 
van bé els aplicaran l’IPC a canvi d’una pèrdua del 30% del sou en els darrers anys. Per això, CCOO 
concloem que no signarem cap acord que contempli la supressió de la paga i que mantingui el 15% de 
retallada de sou als interins. 
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