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EL GOVERN APLICA RETALLADES SOBRE DINERS NO 
COBRATS .... EN QUINES MANS ESTEM? 

 
CCOO exigim al Govern que pagui a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat de forma íntegra la 
part meritada com a primer pas per recuperar el total de la paga del 2012 i negociar els terminis per la 
recuperació de la de 2013 i 2014. En aquest sentit hem recorregut per la via Contenciosa Administrativa 
l’Acord de Govern del 10 de març de 2015 per entendre que recupera les retallades dels acords de govern 
de 2012 i que van quedar sense efecte per les retallades del Govern Central. Cal esmentar que si aquest 
recurs prospera i s’anula l’Acord, això servirà tant per al personal funcionari com per al laboral. 
 
Amb la seva actuació, el Govern de la Generalitat torna a discriminar els seus treballadors i treballadores al 
no retornar de forma integra els primers 44 dies de la part meritada de la paga de 2012. Vistes les nòmines 
del mes de març hem comprovat que no han pagat a tot el personal el 24’04 % de la paga de 2012 i, a 
sobre, l’aplicació del 5% de descompte de les retribucions de 2012 s’ha fet sobre una quantitat que no hem 
cobrat de forma efectiva. És a dir, apliquen el 5% al total de la massa salarial que hauríem d’haver cobrat 
sense retallades i no a la quantitat que realment vam cobrar i que figura en el certificat de retribucions per a 
la Declaració de la Renda de 2012. Fer-ho sobre una quantitat o altra fa que molts treballadors i 
treballadores passin de patir descomptes a cobrar el total del 24,04% de la paga de 2012. 
 
CCOO denunciem que amb l’aplicació del descompte del 5% del salari de 2012, en fer-se sobre una 
quantitat superior a la realment percebuda en aquell any, la Generalitat s’està apropiant de forma no lícita 
d’una part de les retribucions dels seus treballadors i treballadores.  Amb aquestes mesures, els treballadors 
i treballadores de la Generalitat de Catalunya serem els únics empleats públics del nostre país i del conjunt 
de l’Estat Espanyol que no rebrem de forma íntegra aquest retorn.  
 
CCOO volem advertir que amb l’aplicació d’aquestes mesures l’actual govern de la Generalitat pretén no 
pagar la resta de la paga de 2012 encara que sí ho fes el Govern Central. 
 
Per revertir aquesta situació CCOO posem en marxa les accions següents: 
- Ja hem presentat Recurs Contenciós Administratiu contra l’Acord del Govern del 10 de març. 
- Reclamacions individuals, prèvies al Contenciós, de treballadors o treballadores concrets de cada sector 

i en cas de sentència favorable demanar-ne l’extensió a tot el sector (això pot tenir la mateixa eficàcia de 
les reclamacions i només suposa despesa per l’organització que la fa i no per la resta de persones de 
cada sector). 

- Posar a disposició dels treballadors i treballadores un full de càlcul per que cadascú pugui comprovar el 
que li han descomptat. Us el podeu descarregar des d’aquest enllaç. 

- Accions reivindicatives tant individuals com col·lectives de les quals us anirem informant puntualment. 
 
En aquest sentit, és imprescindible la unitat sindical i no utilitzar les accions de tipus judicial com a eines de 
publicitat “partidista” amb informacions que son parcialment o total incertes. CCOO seguim mantenint que 
tenim el dret de recuperar les retribucions i la resta de drets laborals i socials que ens han retallat en els 
darrers anys per la via de la negociació i la pressió sindical del conjunt de treballadors i treballadores. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2015/DOCUMENTS/CALCUL%20RETORN%2044%20DIES.xlsx

