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CCOO DENUNCIEM QUE L’ACORD DE GOVERN PER RETORNAR LA 
PART MERITADA DE LA PAGA DE 2012 INCOMPLEIX L’ACORD DE LA 

MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
 
 
La Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, en la seva reunió del 
dia 27 de gener de 2015, va arribar a l’acord de que tots els treballadors de la 
Generalitat cobrarien els 44 dies de la paga descomptada a 2012 (veure 
CCOO INFORMA 019/15). 
  
El redactat en concret diu: “Les parts acorden abonar la part corresponent als 
primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement 
específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. Aquests 
primers 44 dies representen en tots els casos el 24,04% de l’import deixat de 
percebre per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest 
pagament es farà efectiu en la nòmina del mes de març de 2015.”. 
  
L’Acord del Govern publicat al DOGC d’ahir incompleix aquest redactat i 
comportaria que  una part del personal no arribi a cobrar aquesta quantitat ni 
en dies ni en percentatge sobre el seu salari. 
  
CCOO exigim al Govern que compleixi l’acord de la Mesa General, que dóna 
compliment al que s’ha fixat a altres comunitats autònomes i que ve recollit 
en els Pressupostos Generals de l’Estat. 
  
El Govern de la Generalitat és el govern que pitjor tracta els treballadors 
públics, ja que cap altre ha descomptat 2012, 2013 i 2014 ni cap altre s’ha 
atrevit a no tornar el que diuen els pressupostos de l’Estat. 
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