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Finalment, el Govern de la Generalitat, amb una interpretació jurídica surrealista i 

il·legal recupera la rastrera maniobra de retallada del 5% que va tractar d´aplicar 

l’any 2012 i que desprès va retirar, quan el Govern de l´Estat va adoptar la mesura 

de retallar tota la paga extraordinària del desembre. En resum, han decidit que si la 

part que no ens retornen de la paga extra de 2012 no arriba al 5% del total de 

retribucions de cada treballador/a corresponents a l´any 2012, la Generalitat aplicarà 

en nòmina un descompte a l’import d’aquests 44 dies que resti per arribar a aquest 

5%. 

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO informa a la totalitat del nostre 

col·lectiu, que aquesta interpretació es una vulneració de l´Acord de la Mesa 

General del 27 de gener de 2015, i contradiu les declaracions de Joana Ortega al 

Parlament de Catalunya. A més a més, impossibilita el retorn de la totalitat de la paga 

extra del 2012 als empleats de la Generalitat si es produeix el retorn de la resta de la 

paga per part del Govern de l´Estat. 

 
Ens trobem novament un altre cas de mentides d’aquest Govern, que diu coses als 

mitjans de comunicació i al Parlament, i que després aplica una realitat diferent. 

Sabem que molts companys no han arribat a cobrar aquest març els 44 dies meritats, 

atès que l’Administració s’ha apropiat d’un mínim del 5% de les retribucions de cada 

treballador de tot el 2012. CCOO interposarem recurs davant aquesta nova 

retallada de salari als empleats públics i posem els serveis jurídics de CCOO a 

disposició dels nostres afiliats i afiliades per tal que presentin les 

corresponents reclamacions, si resulten afectats. 
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