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A LA MESA DEL PARLAMENT iU 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela 
Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Uni
tat Popular - Crida Constituent, d'acord amb ei que estableixen els articles 1 64 
i 1 65 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant el Ple. 

L'any 201 2 el Govern de l'Estat va aprovar el RDL 20/201 2, de 1 3 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivi
tat. A través d'aquest RDL s'establia amb caràcter de legislació bàsica per a 
totes les administracions públiques la suspensió de la paga extra del mes de 
desembre amb la previsió de reintegrament més endavant, i també la suspen
sió de diversos drets laborals: disminució de protecció en la incapacitat tempo
ral, reducció de dies de permisos i vacances o l'eliminació de mesures socials 
complementàries. 

L'aplicació d'aquest Reial Decret Llei 20/2012 va significar a Catalunya 
l'anul·lació de mesures establertes pel Govern de la Generalitat amb anteriori-
tat pels Acords de Govern de 28 de febrer i 29 de maig de 2012 i, per tant, 
l'adopció de les retallades previstes pel RDL estatal ,de forma que s'agreujava 
la situació precària per als treballadors públics a qui de nou se'ls exigia un im
portant esforç individual i com a col • lectiu. 

Aquests drets suspesos tant pel Govern de l'Estat com per la Generalitat de 
Catalunya són drets laborals assolits i consolidats després d'anys de negocia
ció col·lectiva. En alguns casos, drets assolits en successives negociacions 
col·lectives a canvi d'altres drets o a canvi de mesures establertes per 

l'administració catalana. En conseqüència, són drets que els Tribunals han 
considerat que poden quedar en suspens, però mai desaparèixer per la decisió 
unilateral de l'empleador públic. De ser així, suposaria deixar buit el contingut 
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essència! de la negociació col·lectiva i la seva força d'obligat compliment reco

neguda per la constitució espanyola. 

A finals del 2014, el Govern Central va decidir per mitjà de l'aprovació d'un 
Reial Decret Llei el retorn d'una part de la paga suspesa el 21 02 i el Govern de 
la Generalitat va reunir la Mesa General de Negociació i va acceptar la recupe
ració dels 44 dies de la paga extraordinària de desembre de! 2012. Per aplicar 
aquest retorn el Govern va publicar l'Acord de Govern (ACORD GOV/33/201 5, 
de 10 de març) de manera que una part dels treballadors i treballadores de la 
Generalitat no han recuperat la totalitat dels 44 dies meritats de la paga de 

Al setembre del 2015 El Govern Central va aprovar el RDL 10/2015 d'll de 
setembre per retornar la resta de la paga del 201 2 en els exercicis pressupos
taris del 201 5 i 2016, un dia d'assumptes personals de forma generalitzada i 
els dies d'assumptes personal i vacances per raons d'antiguitat en la prestació 
de serveis que s'havien suprimit í'any 2012. 

El Govern Central, la majoria de Comunitats Autònomes, Diputacions i Ajunta
ments han iniciat negociacions per retornar la paga del 201 2 i restituir la resta 
de drets eliminats amb et RDL 29/201 2. La quasi totalitat d'aquestes adminis
tracions ja han fet efectiu el pagament d'aquesta paga i han establert un ca
lendari per retornar els altres drets suspesos. 

A Catalunya, ei Govern de la Generalitat va reunir per primera vegada a la Mesa 
de la Funció Pública el 6 de novembre, i després de dues reunions més, no han 
plantejat cap proposta per retornar la paga del 2012 i els dies de permís i va
cances per antiguitat ni cap calendari de negociació per tal de restituir la resta 
de drets suspesos. 

I, és per aquests motius que els grups sotasignats presenten la següent: 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Deixar sense efectes l'Acord de Govern (ACORD GOV/33/201 5, de 1 0 de 
març) i no prendre d'altres que limitin o impedeixin la recuperació de la 
paga extraordinària de desembre del 2012 als treballadors i treballadores 
públics de la Generalitat. 
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2. Convocar de manera urgent la Mesa de la Funció Pública per tal d'iniciar les 
negociacions que permetin arribar a un acord que retorni als empleats pú
blics els drets suspesos; 

a) Presentar un calendari per recuperar la totalitat de la paga del 2012 
en els exercicis del 201 5 i 2016 i dels dies de permís i vacances per 
raó d'antiguitat. 

b) Presentar un calendari que estableixi el restabliment de la resta dels 
drets laborals i socials suspesos a través del RDL 20/2012 de 13 de 
juliol 

c) Presentar un calendari de pagament per les pagues eliminades els 
anys 201 3 i 2014. 

3. Donar compte a la Mesa del Parlament i als Grups Parlamentaris dels acords 
assolits en el si de la Mes de la Funció Pública entre la Generalitat de Cata
lunya i els sindicats representats en la mateixa. 

Palau del Parlament, 24 de novembre de 201 5 

Eva Granad j)S Galiano 
Portaveu del CP SOC 

Carlos Carrizosa Torres 
Portaveu del CP C's 

Joan Coscubiela Conesa 
Portaveu del GP CSP 

Josep^ric Millo i Rocher Anna Gabriel i Sabaté 
Portaveu del GP PPG Portaveu del GP CUP-CC 
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