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REUNIÓ AMB FUNCIÓ PÚBLICA: 
INTERINS I PAGUES EXTRES 2015 

 
Divendres, 31 d’octubre, la Secretària General de la Funció Pública va convocar els tres sindicats 
membres de la Mesa General. Des del mes de setembre, la part social estem demanant que 
convoquin la Mesa  per negociar el retorn dels drets perduts i de les retribucions que ens deuen.  
 
CCOO hem explicat que hem demanat reiteradament la reunió de la Mesa General i que 
finalment, vam manifestar que si no se’ns convocava ens presentaríem igualment.  No entenem 
aquest format ni el podem definir. No hi havia representació de cap departament de la Generalitat, 
només la Secretària General, la Directora General i la Subdirectora General de la Funció Pública. 
L’Administració manifesta que no farà cap acta amb el contingut d’aquesta reunió, ja que no es 
tracta d’una Mesa General....  
 
CCOO manifestem que nosaltres venim a negociar i no a complir tràmits. Volem negociar el 
contingut de partides pressupostàries que s’han d’incloure a la proposta de pressupostos pel que 
fa a les treballadores i treballadors públics. CCOO no entenem que això sigui negociar. A 
qualsevol negociació col·lectiva, s’aporta una proposta de pressupost i la part social pot fer una 
contraproposta, es discuteix i es negocia i s’arriben a acords. El Govern té l’obligació de discutir 
amb els representants dels treballadors les seves condicions laborals i retributives. Això no està 
passant. Les Meses es converteixen en un pur tràmit informatiu on no podem modificar res perquè 
tot ens ve “dat i beneït”. 
 
Denunciem que les condicions del personal de la Generalitat (sous retallats, condicions laborals 
minimitzades, etc.) no poden ser moneda de canvi i de negociació en el Parlament. Amenaçar 
amb què si no s’aproven els pressupostos del 2015, els empleats públics tornaran a patir una 
retallada, és xantatge. Ens sentim utilitzats i menystinguts. Quan ERC recolzava a CiU, es va 
aprovar la retallada del nostre sou, ja que van votar a favor de la proposta. Ara que ERC i CiU no 
arriben a un acord, CiU pressiona i tornem a rebre els mateixos de sempre.  
 
CCOO entenem que la Generalitat no té els diners que necessita de l’Estat, però també entenem 
que la seva manera de gestionar els seus recursos és afavorint sempre les classes més 
adinerades. La Generalitat pot moure partides, fer ingressos, orientar les despeses, i no ho fa. 
L’impost de successions ha beneficiat les grans fortunes de Catalunya.  
 
CCOO demanem a la Secretària General de la Funció Pública el següent:  
- Que se’ns aboni la part meritada de la paga de 2012, tal com han acordat fer la resta de 

Comunitats Autònomes (Castilla-León, València, Extremadura, etc.) 
- Volem cobrar la paga extra sencera el 2015. 
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- Volem que es retorni el 100% del sou al personal interí. 
- Demanem establir un calendari de negociació per a la recuperació del poder adquisitiu perdut i 

de les pagues del 2013 i 2014. 
- Volem negociar les mesures de conciliació. No volem discriminació entre el personal de la 

Generalitat, tal com passa actualment. 
 
Demanem respostes a la Funció Pública. L’any 2012 se’ns va dir per part de l’anterior Secretària 
General, que la retallada tenia un caràcter provisional i extraordinari i que se’ns retornaria. Hem 
patit la retallada de la paga, del FAS, del Complement de Productivitat, la supressió dels tiquets-
menjador, dels dies d’AP, dels dies per antiguitat. Aquesta retallada sistemàtica any rere any, no 
en té res de puntual i excepcional, s’ha convertit en la norma. 
 
Hem de dir que CCOO hem fet una ronda d’entrevistes amb tots els grups parlamentaris, que va 
finalitzar ahir, amb la petició de recuperació de tots els drets perduts, tant salarials com socials, i 
tots estan d’acord amb que els treballadors i treballadores de la Generalitat ja no podem seguir 
pagant la mala gestió del Govern.  
 
La Funció Pública condiciona el pagament de la nostra paga a l’aprovació dels pressupostos, 
argumentant que sinó no ho poden fer. Això no és cert. Es pot fer un projecte de Llei de concessió 
d’un crèdit extraordinari on s’incloguin els recursos concrets que cal finançar. En cas que no hi 
hagués crèdit suficient per pagar-nos la paga i el 100% del sou als interins, es pot fer una Llei de 
Concessió d’un suplement de crèdit extraordinari que caldria aprovar al Parlament. El fet que el 
pressupost estigui prorrogat no impedeix aquesta modificació. L’any 1996 es va fer servir aquest 
mecanisme per part del govern del Sr. Felipe González, després de perdre el suport de CiU. Es va 
aprovar el Decret Llei 1/1996 que incloïa diversos suplements de crèdit, entre ells, els d’un 
augment de la despesa de personal, d’un 3’5%. Aquest Decret Llei es va consolidar també amb el 
suport de CiU.  
 
Per tant, encara que anem a pressupostos prorrogats es podria tramitar un Projecte de Llei de 
suplement de crèdit per poder pagar-nos la paga extra i retornar el 100% de sou al personal interí. 
 
VOLEM UN COMPROMÍS DE RETORN DE LES PAGUES QUE ENS HAN ARRABASSAT I DE 

RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU PERDUT EN TOTS AQUESTS ANYS. 
 

VOLEM LA RECUPERACIÓ DEL 100% DE SOU I FEINA DEL PERSONAL INTERÍ. 
 

VOLEM LA RECUPERACIÓ DE TOTS ELS NOSTRES DRETS, ACONSEGUITS MITJANÇANT 
NEGOCIACIÓ COL•LECTIVA I ACORDS. 

 
Es conclou la reunió. Si no passa res més, farem una reunió de Mesa General de la Funció 
Pública el dia 10 a les 10h del matí. Sembla ser que abans no pot ser.... Esperarem pacientment. 
Nosaltres ja hem posat tots els punts damunt la taula. 
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