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CCOO SOL·LICITEM REUNIÓ DE LA CIVE PER 
TRACTAR L’APLICACIÓ DEL RDL 10/2015  

 
CCOO creiem que l'aprovació del Real Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, afecta de 
manera diferent al personal laboral. Aquesta norma ens retorna un nou dia d'assumptes 
personals, preveu el retorn d'una nova part de la paga que ens van confiscar el 2012 i 
habilita les administracions per a retornar-nos els dies afegits de vacances per serveis 
prestats i els de assumptes personals per antiguitat. 
 
El mateix Govern que ens va treure "per decret" a tots els treballadors públics de tot 
l'Estat, i als de qualsevol escola, hospital, residencia..., sostinguda, en tot o part, amb fons 
públics (concertades), ara només "permet", que si volen i poden, les diferents 
administracions ens retornin el que ens han pres, sense pressa, això si! El Govern de 
Catalunya ni té pressa, ni ganes, i pel que diu el seu Conseller d'Economia, tampoc 
diners, per seure a negociar amb els sindicats la devolució immediata del que és nostre! 
 
Mentrestant, CCOO hem demanat que l’Administració informi la Comissió d'Interpretació, 
vigilància i estudi del VIè Conveni, el proper dijous 1 d'octubre, quines instruccions ha 
donat als serveis de personal per fer possible que el personal laboral pugui gaudir, si ha 
fet les vacances partides, dels 23 dies laborables previstos al Conveni. També dels dies 
afegits de vacances per serveis prestats que, al nostre entendre, tornen a estar en vigor. 
 
CCOO defensem que l'aplicació del Real Decret-llei 10/2015 ha aixecat la suspensió que 
hi havia de tots aquells articles que suposaven millores de les condicions respecte els 22 
dies laborables de vacances previstos al Conveni, i que cal preveure els mecanismes que 
facin possible l’aplicació d'aquest dret abans d'acabar l'any, tal i com s'està fent amb el 
personal de l'Administració de l'Estat. 
  
  

Volem el que és nostre! 
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