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EL GOVERN DE LA GENERALITAT  CONTINUA BURLANT-SE 
DELS SEUS TREBALLADORS i TREBALLADORES i INSULTA 

LA INTEL.LIGÈNCIA DE LA REPRESENTACIÓ SOCIAL  

 
 
La reunió de Mesa General de Funció Pública d’avui es torna a tancar sense acord. Tot i que parlen de 
voluntat de negociació, aquesta no es fa efectiva.  
 
La proposta inicial que fa el Govern és la mateixa dels dies anteriors, és a dir, recuperar el 26,2% de la paga 
doble de l’any 2012 per aquest any 2015 però amb l’aplicació de la restricció del 5% (significaria no cobrar 
res a la pràctica), i el gaudiment d’un dia d’antiguitat  per triennis també per aquest 2015. CCOO i la resta de 
sindicats amb representació en aquesta Mesa de negociació ho considerem del tot inacceptable per 
insuficient i més si ho comparem amb les negociacions i acords portats a terme a les 14 de les 17 CCAA de 
l’Estat Espanyol.  
 
La proposta dels sindicats és la següent: 

• Recuperar ja aquest 2015 el 26,2% de la paga de l’any 2012 sense la restricció del 5%, ja que si no, 
el pagament no seria real per als treballadors i treballadores.  

• Recuperar la resta de la paga del 2012 (el 50% restant que quedaria), per incloure-ho ja a la 
negociació del marc pressupostari per al 2016. 

• Aplicar els dies d’antiguitat tant de vacances com de triennis amb efectes 2015 (establint el 
gaudiment fins al juny 2016). 

• Establir un calendari per la recuperació tant de les pagues corresponents als anys 2013 i 2014, com 
la resta de drets de caire social (100% en el cas d’IT, Fons Social, Compl. de productivitat, etc...). 

Després d’un recés, la representació de l’Administració rebutja la nostra proposta, a la vegada que es 
referma en les seves inicials i ens emplacem a una nova reunió el proper dilluns dia 23 de novembre. 
 
CCOO novament fem una crida al Govern de la Generalitat a complir amb les seves obligacions  i fer una 
proposta seriosa de negociació, a la vegada que anunciem mobilitzacions per a la setmana vinent. El 
calendari de les mobilitzacions seria el següent: 
 

• Dimarts dia 17 de novembre: Concentració de delegats i delegades, 10.30 hores a la Plaça de Sant 
Jaume per insistir al Govern amb les nostres reivindicacions. 

• Dimecres dia 18 de novembre: Accions de la representació sindical de la Mesa,  de les Juntes de 
Personal i dels Comitès d’empresa . 

• D’altra banda, el proper dimecres dia 18 de novembre, hem demanat reunir-nos amb tots els grups 
parlamentaris per tirar endavant propostes que instin al Govern a complir amb les nostres 
reivindicacions. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


