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CCOO, després d’un procés de mobilització i negociació i pressió intensa, hem aconseguit 
un acord que ens permet desconvocar la vaga prevista per dimecres, 12 de desembre de 
2018.

  

Aquest acord inclou la garantia del retorn de les pagues 
amb la inclusió de caràcter prioritari del compliment de 
les partides pressupostàries enfront la regla de despesa. 
Això suposa la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en 
un màxim de quatre anys.
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Reunits l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els comités de vaga designats per les organitzacions sindicals 
CCOO, UGT 1 USOC en elmarc de la vaga convocada per al dia 12 de desembre de 2018, han assolit el següent
                                                                  ACORD:

PRIMER:Retorn de les de les quanties equivalents a les pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en els 
exercicis 20131 2014,en els següents termes:

1.•Retorn de la quantia equivalent a la paga extraordimiria de l’any 2013 que es va deixar de percebre:

El retorn integre de la paga extraordinaria es realitzaria en dos anys, 2019 i 2020, d’acord amb els següents terminis
a)  Any 2019: Recuperaci6  d’un 40% de l’import  deixat de percebre, el  qual s’abonaria en dos trams:
   a. l’1O% en elprimer trimestre.
   b. el  restant 30% duran! l’exercici  2019, un cop aprovada la llei de pressupostos d’aquest exercici
En el supósit que no s’aprovessin els pressupostos de la Generalítat les parts es comprometen a instrumentar altres 
mecanismes de retorn
b)  Any 2020:Recuperació del restan 60%.

2•.Retorn de la quanlia equivalent a la paga extraordinaria de rany 2014 que es va deixar de percebre:

El retorn integre de la paga extraordinaria es realitzaria en dos anys 2021 1 2022. d’acord amb els següents terminis:
a) Any 2021:Recuperació del 55% de 1”1mport deixat de percebre. 
b) Any 2022:Recuperació del restant 45%

SEGON:Avaluació de l’Acompliment i complement de productivitat:
a) Any 2021: Recuperació del 50%.
b) Any 2022: Recuperació del restant  50%

TERCER: Les parts acorden que durant la negociació del pressupost corresponent a l’exercici 2021 s’anailtzara  la 
possibilitat de reduir a  3 anys el termini de retorn d’aquestes pagues extraordinaries en funció de la stiuació económica i 
pressupastaria del moment.

QUART: Les parts es comprometen a convocar la Mesa Generalde Negociació dels Empleats Públics de I’Admínistració 
de la Generalitat durant la  primera quinzena del mes de gener de 2019 a fi i efecte de negociar,mesures socials laborals i de 
flexibilitat i/o coneiliació de la vida laboral i familiar, entre d’altres.

CINQUE:Els projectes de llei de pressupostos inclouran les disposicions necessaries per a l’efectivitat d’aquest Acord i les 
partídes pressupostaries corresponents al retorn de  les  quanties equivalents  a les  pagues extraordimlries  s’inclouran  amb 
caracter prioritari en el marc del comptiment de la regla de la despesa

Aquest Acord sera sotmés a ratificació en el si dela Mesa Generalde Negociació dels Empleats  Públcs  de I’Administració  
de la  Generahtat de  Catalunya, la qual sera convocada a  aquests  exclusius  efectes en  el termini d’una   setmana des  de  
la formalítzació del present Acord.

                                       ACORD:
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