
 VOLEM ELS NOSTRES DRETS  

L’any 2012 els governs de l’Estat i la Generalitat van fer servir la seves majories parlamentàries 

per arrabassar molts dels drets socials i econòmics que els treballadors i treballadores dels 

serveis públics havien conquerit al llarg de lluites i negociacions. 

Així ens van treure la paga de Nadal de 2012,dies per la conciliació  de la vida laboral i 

personal, dret a baixes i permisos per necessitats  de salut  i ajuts socials per a determinades 

contingències i per els col·lectius mes desafavorits . Alhora que aprimaven les plantilles 

destruint ocupació . 

El govern de la Generalitat va aprofundir en aquestes retallades amb  la reducció de jornada i 

salari al personal interí i substitut  i amb la supressió d’una de les pagues els anys 2013 i 2014. 

Des del primer moment CCOO ,juntament amb altres organitzacions, varem dur a terme 

mobilitzacions i reclamacions legals per començar a recuperar els nostres drets . 

Pel que fa a les reclamacions varem decidir presentar demandes de poques persones de cada 

col·lectiu i en tenir sentencies fermes demanar l’extensió dels seus efectes al conjunt de cada 

àmbit.  Aquesta estratègia va servir per evitar despeses i treballs innecessaris a cada 

treballador i treballadora. En conseqüència presentaremreclamacions individuals fins que no hi 

hagi sentències fermes de les ja fetes fins ara per persones en representació dels diferents 

col·lectius. 

Fins ara, només tenim sentències que ens reconeixen el dret a percebre una part de la paga de 

2012 , la part meritada . Tant bon punt una d’aquestes sentències sigui ferma, demanarem 

l’extensió a tot el col·lectiu en les mateixes condicions . 

Des de CCOO, sense menystenir les reclamacions legals , creiem que la recuperació dels 

nostres drets només l’aconseguirem per la nostra capacitat de mobilització i pel pes del nostre 

col·lectiu en els espais socials i politics . 

CCOO rebutgem les pràctiques autoritàries, paternalistes  i electoralistes del Govern Central de 

retornar la paga de 2012 a terminis  i d’ampliar  els dies de lliure disposició  i el" seguidisme 

"que fa el Govern de la Generalitat. 

CCOO reclamem la reunió de les meses de negociació per establir un programa de la reposició  

dels drets que ens  han estat arrabassats,  tant els que depenen de les actuacions del  Govern 

Central com del de la Generalitat . 

CCOO exigim del Govern de la Generalitat la reunió immediata de la Mesa de la Funció Pública 

per recuperar els nostres drets,que es concreten en:  

- Abonament de les pagues de 2015 

- Restitució de la jornada i el salari al 100% del personal interí i substitut 

- Increment de l’ocupació pública  

- Recuperació del poder adquisitiu  i les pagues de 2012, 2013 i 2014 

- Restablir drets per casos de malaltia i per raons de conciliació laboral i personal. 



 

 


