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Constitució Comissió Negociadora 
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Ahir dimecres 20 de gener, i amb el Conveni prorrogat, es va reobrir com cada 
primer trimestre d’any, la Comissió Negociadora per, primerament, acordar i 
signar l’augment retributiu i, posteriorment revisar i actualitzar parts del 
redactat del Conveni que convingui modificar, actualitzar... 
 
En aquesta primera sessió, apart de constituir-se la Comissió, s’han plantejat 
les propostes d’augment retributiu, tant de l’Administració com de la part 
social.  
 
Si bé el Conveni remet al que digui la Llei de Pressupostos i per tant ens 
pertoca un augment del 0’3%, la part social, per unanimitat ha insistit en que 
cal també aplicar el darrer termini de l’acord del complement ICASS i sense 
que afecti en l’augment del 0’3% al que té dret tot el personal laboral.  
 
CCOO a més de reivindicar que el text de l’acord retributiu reculli l’aplicació de 
Fons Addicionals per al personal laboral en cas que se’n destinin pel personal 
funcionari, ha avançat la proposta de resoldre la situació de greuge existent i 
crear també per al personal laboral, el complement d’atenció al públic. 
 
L’Administració mostra el seu acord “en general” malgrat diu que encara li 
manca estudiar com es finançarà el darrer termini del complement ICASS. 
 
Ens tornarem a reunir dimecres 3 de febrer, i esperem tenir un redactat 
satisfactori per poder arribar a acord, signar, i que es pugui aplicar l’augment, 
el més aviat possible, a la nòmina. 


