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MESA SECTORIAL 28.03.2014 
 
 
 
Proposta d’Acord de condicions de treball del personal del cos de bombers de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La part social demanem 4 o 5 dies més per tal de poder consensuar amb tot el col·lectiu una 
proposta conjunta dels sindicats de la Mesa (CCOO, UGT, CATAC). 
 
L’Administració no s’esperarà i imposarà per Decret l’augment horari, que s’integrarà a la jornada 
laboral i no tindrà en compte la voluntarietat. Un altre cop hi haurà “DECRETAZO”, en la línia 
del “Govern dels millors”; maltractant els treballadors i treballadores de la Generalitat. 
 
 
 
Criteris sobre l’elecció de vacances en cas de coincidència de peticions. 
 
L’Administració ens demana la nostra opinió sobre el criteri que s’hauria de tenir en consideració, 
per part de les unitats administratives, quan hi hagi una coincidència en la sol·licitud de vacances 
del seu personal, i ens proposa que aquest criteri sigui el de l’antiguitat la primera vegada que es 
produeixi aquesta coincidència. 
 
CCOO exposem que no es va demanar la nostra opinió quan ens van rebaixar i congelar el sou a 
partir de l’any 2010, ni quan ens van començar a robar una paga extra des de l’any 2012, ni quan 
es va reduir un 15% la jornada i el salari del personal interí, ni quan ens van suprimir el 
complement de productivitat, el Fons d’Acció Social, els vals menjador o l’aportació al Pla de 
Pensions, ni quan ens van reduir el número de dies d’assumptes personals, o els dies addicionals 
de vacances, ni quan ens van suprimir el complement d’Incapacitat Temporal i vam deixar de 
cobrar el 100% del sou durant els primers 20 dies de baixa.... i que, per tant, trobem un insult que 
ens demanin l’opinió sobre aquest tema. 
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