
  
 
 

 

Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la 
paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors 
públics 
Tram. 250-00021/11 
 
 

Ple del Parlament 
 
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de gener de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària 
del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics (tram. 250-00021/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialista, 
pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Crida Constituent i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 2665). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 165 del Reglament, ha adoptat la següent 
 

Resolució 
 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
 
a) Derogar l’Acord de Govern 33/2015, del 10 de març, sobre la recuperació 
d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 
per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, de manera que 
quedi sense efecte de manera gradual, fins que es derogui definitivament. 
 
b) Acordar el calendari de derogació en la Mesa General de la Funció Publica, 
amb el garantiment que s'abonarà el que resta de la paga del 2012 entre el 2016 
i el 2017 i fixant com a límit per a la liquidació íntegra el primer trimestre del 
2018 com a molt tard. 
 
c) No prendre altres acords que limitin o impedeixin la recuperació de la paga 
extraordinària del desembre del 2012 als treballadors públics de la Generalitat. 
 
 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar de manera urgent la 
Mesa General de la Funció Pública per iniciar les negociacions que permetin 
arribar a un acord que retorni als empleats públics els drets suspesos, i 
consegüentment:  
 
a) Presentar un calendari per a recuperar tots els dies de permís i de vacances 
per raó d’antiguitat en l’exercici 2016. 
 
b) Presentar un calendari que estableixi el restabliment de la resta de drets 
laborals i socials suspesos per mitjà del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, 



  
 
 

 

de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 
 
c) Presentar un calendari de pagament per les pagues eliminades els anys 2013 i 
2014. 
 
 
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compte a la Mesa del 
Parlament i als grups parlamentaris dels acords assolits en la Mesa General de la 
Funció Pública entre la Generalitat i els sindicats que hi siguin representats. 
 
 
 
Palau del Parlament, 20 de gener de 2016 
 
La secretària primera La presidenta 
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