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CCOO PRESENTA CONFLICTE COL•LECTIU PER LA 
NO APLICACIÓ AL PERSONAL LABORAL DE LA 

RECUPERACIÓ DELS DIES DE VACANCES 
 
 
La Generalitat  es nega a aplicar el RDL 10/2015 (recuperació dies addicionals de 
vacances) al personal laboral i tampoc vol negociar-la pels funcionaris. 
 
CCOO hem estat l’únic sindicat en plantejar a la reunió de la CIVE del dia 1 d’octubre la 
convicció de què la  disposició addicional primera, permisos y vacances dels funcionaris 
públics, del RDL 10/2015, de 11 de setembre, ens permet recuperar el redactat de les 
vacances i dies addicionals de vacances previstes als articles 46 i 54 del vigent Conveni 
Col•lectiu i volíem saber quines instruccions s’havien donat als serveis de personal per fer 
efectius de manera immediata aquests drets recuperats. 
 
Com sabeu, el Conveni recollia 23 dies laborables, en els supòsits de vacances partides, 
en lloc dels 22, així com  el gaudiment de dies de vacances addicionals a partir dels 15 
anys de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya, amb un màxim de 5 dies a partir 
dels 35 anys de serveis.  El Real Decreto Ley 20/2012, del Govern Rajoy, va suspendre 
els articles dels Convenis que superessin el límit dels 22 dies laborables de vacances, 
juntament amb altres mesures restrictives en dies d’assumptes personals, increments 
retributius, etc. Ara el RDL 10/2015 permet l’ampliació dels dies de vacances per sobre 
dels 22, tal i com ja es fa a l’Administració General de l’Estat (AGE). 
 
La representació del Govern ha contestat desenterrant la Llei d’acompanyament dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012, un autèntic atac als drets dels 
treballadors públics, a la llibertat sindical i als salaris, i que va suposar l’inici d’un 
atracament persistent i sense precedents als Serveis Públics essencials. 
 
Aquesta destralada es justificava per la necessitat d’aconseguir 1.500 milions d’euros 
addicionals per a compensar la nefasta política econòmica del Govern i els regals en 
forma de exempcions d’impostos, parcials o totals que des d’un primer moment es va 
practicar. No cal oblidar  que les primeres mesures del Govern van significar l’eliminació 
del imposts de successions, que únicament  gravava als grans patrimonis. 
 
 



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona � Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona � Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida � Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona � Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
El Govern de CiU, en “justa política redistributiva” el va voler compensar amb 
l’implementació del euro per recepta, o amb la destralada als Serveis Públics, que va 
suposar la Llei d’acompanyament dels pressupostos del 2012. 
 
Aquesta Llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, va tenir com a conseqüències: 
l’acomiadament de més de 7.000 treballadors públics, juntament amb un número difícil de 
quantificar dels centres concertats, reducció del 15% de la jornada i salari del personal 
interí, reducció del salari en un 5% i posteriorment un 7% de mitjana, eliminació de 
complements de llocs de treball, productivitat, DPO, FAS, ajuts al menjador, així com la 
eliminació de la complementació salarial de la reducció de jornada el primer any de vida 
del nadó o el càstig aplicat al personal amb malalties molt llargues, i generalment molt 
greus, reduint el seu salari al 75%.  
 
Totes aquestes mesures recaptatòries anaven acompanyades d’altres disciplinàries 
dirigides, segurament, a mostrar que el Govern havia decidit posar fre als “excessos” del 
que genèricament denominen funcionaris: eliminació oferta pública, eliminació de dies 
personals, de vacances i de dies addicionals a les vacances. 
 
Un exercici de distracció que servia per a tapar les seves vergonyes. De tant en tant algun 
mitjà es feia ressò de les conseqüències que l’aplicació del euro per recepta provocava en 
persones amb malalties cròniques i amb ingressos miserables.   
   
L’aprovació del RDL 20/2012 del parlament espanyol, una traducció al castellà del que ja 
és feia aquí, va deixar en via morta les mesures que havia pres  el Govern i que ara volen 
desenterrar per impedir que recuperem el que és nostre. 
 
Per aquest motiu CCOO hem anunciat als representants del Govern a la CIVE que 
plantejarem Conflicte Col•lectiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 
recuperar els dies addicionals de vacances i els 23 dies laborables en el supòsit de 
vacances partides. 
 
Per a la resta de drets recollits al RDL 20/201: recuperació de la totalitat de la paga 
sostreta el 2012, i les modificacions dels dies addicionals d’assumptes personals, hem 
demanat la reunió de Mesa General ja que són qüestions comuns amb el personal 
funcionari i s’han de resoldre en aquesta Mesa, que el Govern no sembla disposat a 
convocar. 
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