
   

 

 

 

FeSP-UGT de Catalunya                                            

 

Proposta de la FeSP-UGT a la Mesa General de Negociació dels empleats públics 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de data 31 d’octubre de 2018. 

 

En relació a l’apartat primer de l’Ordre del dia “Continuació de la negociació de la recuperació de 

drets”, la FeSP-UGT presenta la següent proposta: 

 
1. Pagues extres pendents d’abonament dels anys 2013 i 2014. 

 

S’estarà a l’acordat segons Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació 
política general del Govern, adoptada pel Ple del Parlament, en la sessió 16, de data 
09.10.2018, i publicada al BOPC 175: 

a) Establir el calendari de devolució de les dues pagues extraordinàries dels treballadors públics 
dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi reemborsat completament al 
llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020. 

b) Establir, en el pròxim mes, el calendari de devolució de les pagues extraordinàries del 2013 i 
del 2014 als treballadors públics, així com de la resta de drets retallats que resten pendents de 
retornar-los. 

c) Fer efectiva la devolució del 10% de la paga del 2013 dels treballadors públics abans del mes 
de desembre del 2018, tal com es va acordar pel Govern i les organitzacions sindicals en la 
Mesa de juny de 2017. 

L’establiment de les dates d’abonament dins els exercicis esmentats es podrien acordar als 
grups de treball creats per la pròpia Mesa, iniciant els treballs durant aquest mateix mes de 
novembre de 2018. 

 

2. Resta de drets susceptibles de recuperació tals com Pla de Pensions, Fons d’acció 
Social, Complements de productivitat, Ajuts al menjar ... 

 

Convocar, al gener de 2019, els grups de treball de la Mesa General per al desenvolupament de 
les matèries pendents de restituir. 

 

3. Condicions de treball d’àmbit Estatal i que requereixin del tràmit de negociació prèvia a 
les diferents administracions de l’Estat. 

 

Durant el primer trimestre de 2019, crear una comissió de treball que acordi l’aplicació d’aquelles 
mesures i condicions laborals recollides a la normativa estatal i que per la seva aplicació hagin 
de ser negociades a l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

La present proposta es fonamenta en la ferma voluntat de la UGT de Catalunya d’assolir i 
restituir els drets laborals als empleats i empleades del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, així com en el convenciment del compliment per part del Govern de Catalunya dels 
acords als quals s’ha compromès i, com no pot ser d’altra manera, del respecte a la voluntat del 
poble de Catalunya recollida en la Resolució del Parlament, a dalt esmentada. 

 


