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EL GOVERN ANUNCIA EL PAGAMENT DE LA PART 
MERITADA DE LA PAGA EXTRA DE L’ANY 2012 

 
La vicepresidenta ha compromès en seu parlamentària el pagament de la part meritada 
de la paga de 2012, que CCOO hem reivindicat amb insistència, un cop sabut que es 
pagava en la resta de l’Estat. I s’ha compromès a pagar a totes les persones que van 
perdre aquestes retribucions, incloent-hi el personal de les universitats, de la concertada i 
de les empreses públiques. 
 
El govern no ha precisat cap concreció i ha derivat a la Mesa General dels Empleats i 
Empleades de la Generalitat la negociació de les condicions del pagament. CCOO 
mantindrem la pressió durant la negociació que s’ha de produir avui dilluns dia 26 de 
gener, i durant tot el temps que calgui. 
 
CCOO hem apostat per la lluita sindical, sense renunciar a la via jurídica, per obtenir la 
restitució de les pagues que ens deuen sense excepcions ni costos afegits per a la 
totalitat de les persones afectades per les retallades. Ha quedat demostrat que l’acció 
col·lectiva és més útil que qualsevol reclamació individual.  
 
CCOO exigim el Govern d’Espanya que, de la mateixa manera que va ordenar de manera 
general i sense excepcions la retenció de la paga de 2012, torni de manera general, 
sense excepcions i de manera completa la paga de 2012, tal i com es van comprometre 
sense esperar la sentència del Tribunal Constitucional. 
 
Pel que respecta a la retallada de les pagues de 2013 i 2014, aquesta és responsabilitat 
exclusiva del govern de la Generalitat. CCOO exigim la negociació immediata d’un 
calendari de devolucions i mantenim les reclamacions jurídiques corresponents. 
 
Sobre la paga de 2015, i com a conseqüència de la pressió sindical, el Govern de la 
Generalitat va dictar el Decret Llei 9/2014 de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria de personal, on decreta que resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les 
mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, i que permet entre d’altres la 
recuperació de la paga del 2015. 
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