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MESA GENERAL 17.11.2014 
 
 
 
A la reunió de la Mesa General del dia 17 de novembre es van seguir tractant els 
temes de les mesures que el Govern de la Generalitat vol incloure en el projecte de 
llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015, com a continuació de la reunió 
que vàrem tenir el dia 10 de novembre:  
 
Pel que fa a les retribucions, CCOO hem plantejat al Govern en aquesta reunió: 

- El pagament dels 44 dies meritats de la paga extra del 2012. 
- L’establiment d’un calendari de negociació per recuperar poder adquisitiu i la 

part pendent de la paga extra del 2012 i les pagues del 2013 i 2014. 
- Recuperar la productivitat en el sector del personal tècnic i administratiu. 

Pel que fa a altres drets retallats, des de CCOO hem plantejat al Govern:  
- La millora de les condicions econòmiques durant els primers 20 dies de 

l’Incapacitat laboral (IT). 
- La recuperació dels Fons d’Acció Social, Ajut per menjar, dies assumptes 

personals i de vacances addicionals, etc. 
- Restabliment en cas naixement de fill de la reducció d’un terç amb el 100% 

del salari durant el primer any.  

Pel que fa a Oferta pública, des de CCOO hem demanat al Govern:  
- La convocatòria d’oposicions al Cos de Bombers, al Cos d’Agents Rurals i 

als Cossos Penitenciaris, amb l’argumentació corresponent a cada cas.  
- L’oferta pública als cossos generals i específics, prioritzant els cossos amb 

una ràtio més alta de personal interí.  
- La publicació de les convocatòries derivades de l’oferta pública del 2010 en 

l’àmbit penitenciari que van quedar suspeses i dels Cossos de Psicòlegs i de 
Juristes de l’àmbit penitenciari.  
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La resposta del Govern de la Generalitat , representat en la mesa per la 
Secretaria d’Administració Pública , ha estat la següent:  

- Reiterar el seu compromís de la darrera reunió d’incloure al projecte de llei 
de pressupostos del 2015 les dues pagues extres. 

- Reiterar el compromís de pagament del 100% de sou i jornada al personal 
interí a partir del dia 1 de gener de 2015. 

- Valorar el pagament dels 44 dies meritats de la paga extra del 2012, un cop 
es publiqui al BOE el redactat definitiu de la llei de pressupostos de l’Estat.  

- Estudiar la proposta d’oferta pública presentada pels sindicats.  
- Sobre la resta de temes, el Govern ha mostrat la seva negativa a assolir cap 

mena de compromís en relació amb les propostes unitàries dels sindicats per 
recuperar poder adquisitiu perdut, pagues del 2013 i 2014, la part pendent 
del 2012, altres drets retallats, etc.  
 

Des de CCOO considerem que hem de continuar la lluita i la mobilització i la 
pressió per tal que el pressupostos de la Generalitat del 2015, siguin el 
pressupostos de la recuperació dels drets retallats als empleats públics de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
CCOO seguim exigint uns pressupostos de 2015 que assegurin la recuperació de 
drets i salaris. No acceptem una pròrroga dels actuals pressupostos que 
condemnarien els empleats públics de Catalunya a patir un any més de retallades i 
pèrdua de drets.  
 
CCOO seguim fent una crida a la mobilització contra les retallades i per la 
recuperació dels nostres drets i salaris.  
 
Durant el primera quinzena del mes de desembre hi ha previst que el Govern de la 
Generalitat presenti els seus pressupostos del 2015 al Parlament de Catalunya i, 
per tant, hem de continuar pressionant i lluitant per aturar les retallades i recuperar 
drets i salaris.  
 
La propera reunió de la mesa general esta prevista el dia 24 de novembre a les 11 
hores. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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