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Aquest matí s’ha reunit de nou la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya (MEPAG), integrada per membres del Govern i per les 

organitzacions sindicals representatives, UGT, CCOO i IAC. Aquesta reunió s’emmarca en les 

negociacions que s’estan duent a terme per a la implementació de la Resolució 7/XI del 

Parlament de Catalunya, de data 20 de gener, en la què s’instava el Govern a la restitució 

dels drets laborals i socials retallats, o directament suprimits, i a establir un calendari durant 

els exercicis 2016, 2017 i 2018 per a la recuperació de la integritat de la paga extra de 2012, 

així com a presentar també una proposta de calendari per a la devolució de les pagues extres 

de 2013 i 2014.   

Com ja sabeu, a la reunió del passat 19 de febrer, es va acordar la restitució dels dies de 

permís i de vacances vinculats a l’antiguitat. 

A la reunió d’aquest matí, que tenia com a punt principal de l’ordre del dia, la devolució de la 

paga de 2012, el Govern ha presentat una proposta consistent en l’abonament  d’un 10% de 

la paga l’any 2016, d’un 20% l’any 2017 i d’un 45% el primer trimestre de 2018, justificant-la 

en dificultats de tresoreria i en què l’increment de l’1% de retribucions, ja aplicat a tots els 

treballadors públics, té un cost de 160 milions d’euros i que l’aplicació d’un probable Pla de 

Xoc d’Emergència Social tindria un impacte de 270 milions més.  

Així mateix, s’ha compromès al pagament de la part pendent dels 44 dies meritats a aquells 

companys que no els van cobrar íntegrament en aplicació de l’Acord de retallada del 5%. 
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Davant d’això, la UGT i la resta de sindicats hem expressat que el fraccionament que proposa 

l’Administració no és acceptable ja que es deixaria el gruix de la devolució per al 2018 quan, 

d’acord amb el mandat parlamentari, la major part d’aquesta hauria de produir-se als exercicis 

2016 i 2017 i, en aquest sentit, hem instat els representants del Govern a què compleixin el 

mandat i formulin una nova proposta. 

Després d’un recés, l’Administració ens ha traslladat una lleugera millora en la seva proposta 

consistent en abonar el 15 % l’any 2016, el 30 % l’any 2017 i el 30% restant el primer trimestre 

de 2018, proposta novament inacceptable, ja que, tot i que la suma dels imports a abonar el 

2016 i 2017 superaria el que quedaria pendent per al 2018, el percentatge residual seguiria sent 

clarament excessiu.  

Arribat aquest punt, la UGT i la resta d’organitzacions sindicals hem presentat una 

contraproposta consistent a què aquest 2016 es retorni el 20%, el 35% el 2017 i el 20% restant 

el 2018. Tot i que les quantitats no serien exactament equivalents, es garantiria que el 

percentatge recuperat els anys 2016 i 2017 duplicaria amb escreix la part que quedaria pendent 

per al 2018. 

L’Administració incomprensiblement no ha acceptat aquesta proposta i, davant la situació de 

bloqueig per impossibilitat d’arribar a cap acord, s’ha decidit donar per finalitzada la reunió i 

emplaçar-nos per al dia 7 d’abril per emprendre les negociacions.   

Des de la UGT volem expressar que el Govern ha de tenir ben clar que ens trobem en una 

negociació pel retorn d’uns drets que eren nostres, d’aquí que no esperin ni concessions ni tan 

sols comprensió, donat que això seria faltar al respecte a tots als qui representem i que són els 

qui de debò han patit i estan patint la crisi econòmica i  de drets socials d’aquest país. 

Ens ho retornaran tot! 
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