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ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL RETORN DELS 44 
DIES DE LA PAGA EXTRA DE 2012 

 
 
 
ANTECEDENTS 
 
A la reunió de la Mesa General del 26 de gener d’enguany (consultar la nota informativa de CCOO), 
l’Administració es compromet a pagar, en el mes de març , els primers 44 dies de la paga de desembre de 
2012, que equival al 24,04% de la mateixa. És el mateix que recullen els pressupostos generals de l’Estat: el 
retorn del 24,04% s’aplicarà a totes les treballadores i treballadors dels diferents col·lectius d’empleats 
públics: 

• En el cas del personal funcionari (excepte Adm. Justícia) i estatutari equival a la part meritada. 
• Pel que fa al personal laboral, segons reconeix la sentencia del Tribunal Superior de Catalunya, no 

arriba a la part meritada que seria de 196 dies sobre 366 (el 53’55% de la paga). En aquest cas 
continua el Conflicte Col·lectiu (impugnat per la Generalitat al TS). 

• El personal de l’Administració de Justícia, al què van aplicar la retallada sense modificar la Llei 
Orgànica del Poder Judicial com era preceptiu, van fer la modificació al desembre i, per tant, aquest 
col·lectiu va meritar durant tot l’any i així ho reconeixen diferents sentencies. Per tant, ara rebran 
aquest percentatge i quedarà pendent la resta . 

• Per a les persones que estaven en actiu al 2012 i ara estan jubilades, en excedència o han canviat 
d’ubicació, l’Administració s’ha compromès a fer-ho d’ofici .  

• El personal d’empreses publiques concertades o que reben fons públics i que els apliquen les 
retallades dels empleats públics haurà de concretar en cada marc de negociació col·lectiva la forma 
concreta de retorn. 

• Per tots els col·lectius hem de recordar que Govern Central, quan va fer la retallada, es va 
comprometre a reservar aquest diners per un retorn posterior sense concretar si seria en salari o en 
aportació als plans de pensions. 

 
 
ACORD DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA  
 
L’acord que es va prendre durant aquesta reunió de la Mesa General, signat per tots els sindicats presents a 
la Mesa, diu textualment:  
 
“Les parts acorden abonar la part corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga 
addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. Aquests 
primers 44 dies representen en tots els casos el 24,04% de l’import deixat de percebre per aplicació 
del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest pagament es farà efectiu en la nòmina del mes 
de març de 2015”. 
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MANIFESTACIONS DE PART  
 
A banda de l’Acord, l’Administració manifesta que pagaran amb la nòmina de març si no tenen impediments 
tecnològics i que serien d’aplicació els diferents Acords de Govern de 2012 pels quals es retallava el nostre 
salari en un 5%. 
 
Les organitzacions sindicals vam manifestar que aquests Acords de Govern es van fer a causa de les 
circumstàncies econòmiques existents a l’any 2012 i que sempre es referien a aquell exercici econòmic. Així 
mateix vam manifestar que les nostres demandes son recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys i 
que inclou l’espoli d’una paga sencera als anys 2012, 2013 i 2014. 
 
 
CONCLUSIÓ  
 
Tant per les afirmacions de la Vicepresidenta al Parlament com per l’acord assolit a la reunió de la 
Mesa ,la Generalitat té l’obligació de pagar a tots els treballadors i treballadores l’equivalent al 
24,04% de la paga que van retallar a 2012. 
 
 
POSTURA DE CCOO 
 
Pel que fa a la possible intenció del Govern de la Generalitat de recuperar l’aplicació de l’acord del Govern 
de 2012 que ens retallava el 5% del nostre salari anual i que desprès va quedar anul·lat per la retallada de 
la paga que era superior en quantitat, entenem que no és d’aplicació en cap cas, ja que podria significar que 
alguns treballadors no arribessin a cobrar la totalitat del 24,04% que hem acordat. A més a més, si és 
necessari, CCOO continuarem endavant amb la via jurídica que correspongui per recuperar tots els nostres 
drets inclosa, si escau, l’extensió d’efectes de sentències.  
 
Després de repassar els tres acords de Govern de 2012 als què fa referència la Consideració de part de 
l’Administració, ens ratifiquem en què no tenen vigència per aplicar-los en l’exercici pressupostari de 2015, 
que és en el què ens han de fer el pagament del 24,04% .  
 
Per tant, i en conseqüència, en el mes de març de 2015 tots i cadascun dels treballadors i treballadores de 
la Generalitat i de les empreses que depenen del Pressupostos han de rebre en la seva nomina l’equivalent 
al 24’04% de la quantitat que li van retallar al 2012. 
 
 
MANTENIR I ENFORTIR LA UNITAT SINDICAL 
 
Per altra banda, CCOO seguirem mantenint la Unitat Sindical com a valor imprescindible per seguir lluitant 
per recuperar tot el que ens han arrabassat en els darrers anys. En aquest sentit informarem i debatrem 
amb els nostres representants i afiliats les postures d’altres organitzacions però no farem fulls informatius 
per desprestigiar altres sindicats amb mentides o mitges veritats. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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