
 
 

Els funcionaris es concentren davant la Generalitat 
per reclamar la paga extra del 2012 
 
Els representants sindicals exigeixen que el Govern català torni a la mesa negociadora 

 

ALBERT BERTRAN 

Dimarts, 24 de novembre del 2015  

Més d'un centenar de delegats sindicals de la funció pública d'UGT, CCOO, IAC i Ustec s'han manifestat aquest 
dimarts davant el Palau de la Generalitat per reclamar la devolució íntegra de la paga extra del 2012. La 
concentració ha tingut lloc després que representants dels treballadors públics hagin passat la nit en set seus de 
la Generalitat, inclosa la d'Empresa i Ocupació del carrer de Sepúlveda, per protestar pel bloqueig en les 
negociacions amb l'Administració. 

La tancada va començar ahir al migdia deprés que acabés sense acord l'última reunió de la Mesa General de la 
Funció Pública en què havien de tractar sobre la devolució del 75% de la paga de Nadal del 2012 (el 25% el van 
cobrar el març passat). 

Els líders sindicals han forçat aquest dimarts una reunió amb el secretari general de la Presidència, Jordi 
Vilajoana, a qui han reclamat que la Generalitat torni a la mesa negociadora amb una proposta sobre el calendari 
de pagament de la paga extra. 

Amb pancartes on es podia llegir “Ens ho tornaran tot” o "Torneu-nos el que ens heu robat", la concentració s'ha 
iniciat a la plaça de Sant Jaume, davant l'entrada principal del Palau de la Generalitat, i després els manifestants 
s'han desplaçat cap al lateral, pel carrer de Sant Honorat. 

RODA DE PREMSA D'ARTUR MAS 

Un representant de cada sindicat ha accedit a l'entrada lateral del Palau i han avisat els cossos de seguretat que 
no sortirien fins que algú els rebés. La proposta ha tingut lloc al mateix temps que el president de la Generalitat, 
Artur Mas, oferia una roda de premsa després de la reunió del Consell de Govern. Per aquest motiu, els sindicats 
han hagut d'esperar fins que aquesta s'acabés per ser rebuts per Vilajoana, amb qui han estat uns 20 minuts. 

La delegació sindical ha reclamat al Govern que reuneixi de nou la mesa general de la funció pública, de la qual 
els representants de l'Executiu es van aixecar aquest dilluns sense arribar a un acord amb els sindicats. Com a 
mesura de protesta per aquesta acció, desenes de representants sindicals han ocupat aquesta passada nit set 
seus governamentals de tot Catalunya. 

“Volem que es reprenguin les negociacions”, ha explicat el coordinador de l'àrea pública de CCOO de Catalunya, 
Xesús González, que ha reclamat als representants de Governació que tornin a les reunions “amb una proposta 
sobre el termini per cobrar la paga extra”. 

“Hem estat tancats en set seus i segueixen sense dialogar, ¿què més volen?”, s'ha preguntat el responsable de 
comunicació de la Federació d'Educació de CCOO, Carles Abelló. "Reivindiquem recuperar els drets que des del 
2012 ens han estat retallant”, ha dit per la seva part el secretari de política institucional d'UGT, Carlos Villalante. El 
portaveu d'Ustec Ramon Font ha assegurat que la protesta dels sindicats “posa en evidència el fracàs de la 
mesa general de la funció pública” i ha recordat que 12 comunitats autònomes ja estan recuperant la paga extra 
del 2012. 

 


