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INCREMENT DE L’1% I RESOLUCIÓ 
PARLAMENTÀRIA  

 
 
El Parlament de Catalunya ha aprovat avui una resolució presentada de forma conjunta per tots 
els grups parlamentaris que: 
• Garanteix el cobrament del que resta pendent de la paga del 2012 en els exercicis 

pressupostaris 2016/17 i com a màxim en el primer trimestre de 2018. 
• Proposa l’eliminació gradual de l‘Acord de Govern del descompte del 5%. Garantint així el 

cobrament de la paga de forma integra. 
• Conté el compromís que no s’aplicaran noves mesures que limitin, o restringeixin, el dret de 

cobrament de la paga extra eliminada el 2012 . 
• Insta a recuperar els dies de permís i vacances per antiguitat durant l’exercici de 2016. 
• Estableix un calendari de negociació a la Mesa General dels empleats públics de la 

Generalitat, per la recuperació de les pagues eliminades els  anys 2013 i 2014 i la resta de 
drets arrabassats a durant aquest període 

Els sindicats CCOO, IAC i UGT valorem la proposta de resolució com un pas endavant en la 
recuperació del drets de les treballadores i dels treballadors de la Generalitat i tornem a insistir en 
la necessitat d’una reunió urgent de la Mesa General, per desenvolupar i concretar la aplicació 
d’aquesta Resolució Parlamentaria. 
 
D’altra banda, lamentem que el Govern anterior no hagi atès les demandes dels treballadors i de 
les treballadores de l'Administració defensades pels seus representants sindicals, de garantir la 
recuperació els drets arrabassats. 
 
Demanem al nou Govern un canvi d actitud, en el fons i les formes, que ens permeti treballar 
plegats en la millora del Servei Públic, paral·lelament a la de les condicions laborals, professionals 
i socials del personal del l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 
 
Així mateix, avui s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de 
l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya per al 2016. 
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