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JA N’HI HA PROU 
 

 
Que tinguem problemes amb l’Administració per prorrogar o renovar un Acord és el més 
normal, que hi hagi qui aprofiti per “embaucar” a la plantilla en un ramat de mentides, és 
MESQUÍ. 
 
Senyors, tenen vostès tan poca memòria que no recorden l’anterior procés de 
negociació? En aquell procés tampoc es va produir la denúncia de l’acord i, malgrat això, 
com ells mateixos van reconèixer, el PIPE (actualment, PRP) perillava: 
 

No se puede descartar otra salida, como por ejemplo, que la Administración 
aplique el DECRETAZO: el argumento utilizado de que tienen que seguir 
pagando sino hay denuncia del acuerdo tiene poco peso ya que el EBEP permite 
(título III, artículo 38, punto10) adoptar esta drástica medida. (NOTA CSIF 26 
gener 2012)  

 

L’Acord actual (paràgraf final del punt 5) preveu els imports i períodes de cobrament del 
PRP i la seva vigència finalitza en una data tancada, el 31 de desembre de 2013:  

 

 
 
Aquesta és la realitat, amb denúncia o sense denúncia, i és per aquest motiu que CCOO 
ha estat i està negociant  el manteniment d’aquesta mesura més enllà del període previst 
en l’Acord que ara finalitza, i si és possible garantint la seva percepció més enllà de l’any 
2014. 
 
No enganyin, o com diuen al seu escrit “embauquin” al personal, no es pot . Vostès van 
estar presents durant tota la negociació de la pròrroga d’Acord 2012-2013, i van actuar 
com tots els sindicats que ara critiquen, AMB RESPONSABILITAT. 
 
No s’han llegit el document de propostes de negociació presentat per l’Administració? 

 
 

Que explicaran a la plantilla si l’Administració aconsegueix tirar endavant les propostes 
d’aquest document, tal i com pretén? Nosaltres estem treballant perquè això no passi, 
mentrestant, que fan vostès? 
 
El nostre deure i mandat no és confrontar amb d'altres companys, sinó lluitar per la 
defensa i millora de les condicions laborals de tot el col·lectiu. Siguin responsables, i ja 
que vostès no ho fan, deixi’ns treballar! 
 


