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MESA GENERAL 26.01.2015 
 
 
En el procés de negociació dels pressupostos de 2015, CCOO hem aconseguit fer canviar 
les postures del Govern de la Generalitat i començar el camí de la recuperació d’una 
petita part dels drets que ens va arrabassar a les retallades salvatges del 2012: 
 Cobrament de totes les pagues el 2015.  
 Recuperació de la jornada i el salari del personal interí al 100%. 
 Retorn dels 44 dies (un 24’04%) de la paga de desembre de 2012, en la nòmina del 

proper mes de març.  
 
L’acord de la Mesa General de la Funció Pública del dia 26 de gener de 2015 ens dóna la 
raó ja que CCOO sempre hem defensat, tant a les assemblees com a les nostres 
notes informatives, la negociació col·lectiva i la mobilització. CCOO hem lluitat 
perquè tothom i sense excepcions, recuperem el que és nostre. I hem aconseguit 
aquesta primera part (els primers 44 dies de la paga) sense cap cost addicional amb 
reclamacions judicials individuals. Era just que se’ns retornés a tots i totes, sense 
excepcions i sense cap cost econòmic afegit. 
 

CCOO NO RENUNCIEM A RES: VOLEM EL QUE ÉS NOSTRE I SEGUIREM 
MOBILITZANT-NOS. 

 
CCOO EXIGIM AL GOVERN SEGUIR NEGOCIANT LA RECUPERACIÓ DELS 

NOSTRES DRETS I SALARIS. 
 
CCOO volem recordar que s’ha guanyat el conflicte col·lectiu sobre el retorn de la part 
meritada del personal laboral. L’Administració va presentar un recurs i actualment estem 
pendents de la sentència del Tribunal Suprem. Aquest 24’04% serà la primera part del 
cobrament, a l’espera de l’esmentada sentència. 
 
 
CCOO VOLEM EL RETORN DE LA RESTA DE LA PAGA DE 2012. 
 
Exigim al Govern d’Espanya que, de la mateixa manera que ens va aplicar a tothom la 
retallada de la paga de 2012, ens torni el 100% de la paga, tal com es va comprometre, 
sense esperar la sentència del Tribunal Constitucional.  
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PAGA 2013 I 2014 
 
La retallada d’aquestes pagues és responsabilitat exclusiva del Govern de la Generalitat. 
CCOO exigim la negociació immediata d’un calendari de devolucions i mantenim les 
reclamacions jurídiques corresponents. 
 
 
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
 
CCOO exigim la convocatòria d’oferta pública d’ocupació per recuperar part dels més de 
10.000 llocs de treball perduts en els darrers anys i per reduir el percentatge de treball en 
precari i les càrregues de feina. 
 
 
CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PERSONAL 
 
CCOO lluitarem i defensarem la millora i l’extensió a tots els treballadors i treballadores de 
la Generalitat de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.  
 
 
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
 
CCOO demanem que es retiri de la Llei d’Acompanyament pressupostària la constitució 
d’una Mesa que vol acabar amb la negociació col·lectiva a les empreses públiques, 
consorcis i fundacions. 
 
 
RECUPERACIÓ DE TOTS ELS DRETS I RETRIBUCIONS PERDUDES. 
 
A més de la reivindicació dels cobrament de les nostres pagues de 2012, 2013 i 2014, 
CCOO seguirem lluitant per a la recuperació dels drets socials i econòmics perduts: FAS, 
Complement de Productivitat, 100% de les retribucions en cas d’IT, dies de premi per 
antiguitat, recuperació dels APs, vals menjador, etc... 
 
 
 

LA LLUITA CONTINUA!! 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


