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MESA GENERAL 10.11.2014 
 
A continuació us resumim els temes tractats en la darrera Mesa General. 
 
 
ASSEGURANCES PER MORT O INVALIDESA 
 
El Director General del Tresor explica que l’any que ve s’aplicaran les primes d’assegurança a tots 
els treballadors de la Generalitat. 
 
 
CREACIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA  I DEL SEU SECTOR PÚBLIC. 
 
La Secretària General de la Funció Pública explica que volen constituir una nova Mesa que abasti 
la Generalitat i el seu Sector Públic amb la voluntat “d’homogeneïtzar” les condicions de treball. 
Argumenten que ho han de fer per donar compliment a una disposició addicional de la Llei 
30/1992,  que estableix que els Consorcis s’han d’adscriure a l’Administració. Així, amb data 1 de 
gener de 2015, uns quants consorcis quedaran adscrits a la Generalitat .  
 
CCOO hem demanat que se’ns proporcioni un llistat dels consorcis afectats per poder parlar amb 
aquest personal i recavar la informació necessària per pronunciar-nos al respecte. 
  
CCOO també hem demanat que passarà amb la negociació dels convenis, amb els comitès 
d’empresa, etc. La Secretària General ha assegurat que es mantindran els comitès d’empresa i 
que seguiran negociant el seu conveni. CCOO entenem que si es pretén homologar les 
retribucions dels treballadors i treballadores dels Consorcis a les dels empleades i empleats 
públics, en molts casos això suposarà, com a mínim, una congelació salarial dels treballadors i 
treballadores d’aquests consorcis, que segons paraules de la secretària general, seran els 
consorcis amb menys personal. 
 
Així, els consorcis minoritaris passen a 1 de gener a l’Administració. Quan s’hagi decidit a quina 
Administració s’adscriuen, caldrà avaluar les conseqüències. 
 
 
PERLLONGAMENT DE LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA 
 
Es continua sense autoritzar el perllongament de la jornada per als majors de 65 anys, exceptuant 
les persones que els manqui cotització per poder cobrar el 100% de la pensió. 
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Es perllonga un any més l’excedència voluntària amb reserva de plaça entre 1 i 3 anys. Aquesta 
excedència no serà d’aplicació als col·lectius als quals no es pot cobrir la plaça amb personal 
interí. 
 
CCOO denunciem que això és un greuge comparatiu per als col·lectius que no poden gaudir 
d’aquesta excedència perquè no es disposa de substituts, i proposem que es plantegi la jubilació 
parcial anticipada per als funcionaris. 
 
 
AVANTPROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS 2015 
 
La Secretària General ens informa que continuem amb la congelació salarial per al 2015, però 
recuperem la catorzena paga. 
 
Ens assegura que els interins recuperaran el 100% de l’horari i el sou a partir de l’1 de gener i 
afegeix que no es preveu reactivar el Pla de Pensions ni els ajuts socials, però que estan 
disposats a parlar d’oferta d’ocupació pública i de retribucions per objectius.  
 
CCOO exigim: 
- Que se’ns aboni la part meritada (44dies) de la paga retallada el 2012, tal com s’està fent a 

l’Estat i a la resta de Comunitats Autònomes.  
- Que se’ns aboni la catorzena paga de 2014 ja que no acceptem que la vinculin al retorn de 

l’impost sobre dipòsits bancaris.  
- Negociar un calendari per al retorn de la resta de la paga retallada del 2012 i les pagues de 

2013 i de 2014 (si finalment no se’ns abona). 
- Reactivació del Pla de Pensions. 
- Recuperació del FAS ja que no estem parlant d’una quantitat extraordinària i representa un 

important ajut social per al personal. 
- Recuperació del Complement de Productivitat.  
 
Pel que fa a la catorzena paga de 2015, CCOO manifestem que si anem a pressupostos 
prorrogats, hi ha alternatives jurídiques parlamentàries per incloure aquesta paga extra. 
  
Volem un compromís concret i amb calendari del retorn del que ens deuen i saber quina quantitat 
recaptada té la Generalitat pel que fa als impostos bancaris. El Director General del Tresor respon 
que l’import autoliquidat és de 585.837.914,06€ i que només s’han recaptat 2.650.777,13€, perquè 
la majoria de les entitats no han liquidat. Segons explica el Director General del Tresor, la 
compensació reclamada a l’Estat, està en via judicial. S’ha fet el recurs contra el criteri que s’ha fet 
servir. 
 
CCOO demanem que hi hagi oferta d’ocupació el 2015 i posem exemples de col·lectius que estan 
sota mínims. Funció Pública ens demana que preparem les nostres propostes i ens emplaça a una 
propera Mesa General el dilluns dia 17 a les 16h. 
       
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


