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Signat Acord Salarial 2010 
 

 
 
Ahir dimecres 3 de febrer hem signat l’acord d’increment dels salaris del personal 
laboral per a l’any 2010. Aquest increment s’aplicarà en la nòmina del mes de febrer 
i amb efectes retroactius a 1 de gener. 
 
L’increment d’acord amb el previst al Conveni i a la Llei de Pressupostos és del 0,3% 
sobre tots els conceptes retributius. 
 
Així mateix l’Acord garanteix que si en la negociació de la Mesa General, el personal 
funcionari, aconsegueix fons addicionals, aquest s’aplicaran també al personal 
laboral. 
 
Igualment s’ha acordat aplicar l’últim tram del complement assistencial d’atenció 
directa de l’ICASS, així com un nou redactat d’un paràgraf de l’article 49.1.1. apartat 
3a) sobre reingrés d’excedents. 
 
 

Taula Retribucions Bàsiques 
 

Triennis 
 

Subgrup Total Mensual (amb C. Grup) Grup Mensual 
 

A1 
 

2.181,99 €  
A 

 
52,00 € A2 2.041,94 € 

A3 1.925,27 € 
B1 1.845,55 € B 47,18 € 
C1 1.556,26 € C 42,34 € C2 1.430,48 € 
D1 1.306,34 € D 37,53 € D2 1.266,60 € 
E 1.213,85 € E 32,67 € 
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Funció Pública ha reconegut que no ha volgut acceptar cap proposta de nous 
complements, tot i estar signat l’Acord entre el Departament i el Comitè 
Intercentres. Això significa que és la mateixa Funció Pública qui atura les propostes 
(els Departaments que havien presentat propostes han estat només Interior, 
Presidència, Justícia i Treball).  
 
Amb aquest acord tanquem un cicle d’aplicació del VI Conveni, prorrogat per segon 
any consecutiu per manca de denuncia de l’Administració o dels sindicats. CCOO, 
amb la tranquil·litat que ens dóna un Conveni en vigor, hem instat al Govern de la 
Generalitat a iniciar un procés de Diàleg Social. 
 
La finalitat d’aquesta iniciativa és la d’arribar a un acord que ha de girar al voltant de 
la millora i de l'extensió del Servei Públic en tots aquells serveis d'atenció directa a 
les persones que poden ajudar la ciutadania a afrontar en millors condicions aquests 
temps complicats; i a adquirir i desenvolupar els compromisos necessaris com la 
progressiva aplicació de les lleis de serveis socials o de la dependència o les 
necessàries millores en la sanitat, l'educació, entre altres. 
 
L'estabilitat de l'ocupació ha estat, i ho continua sent, un altre dels objectius 
prioritaris de CCOO, a causa de l'excessiu percentatge de contractes temporals (al 
voltant del 35% de mitjana). 
 
La negociació ha de girar, entre altres temes importants, sobre el manteniment i la 
millora del poder adquisitiu, així com sobre estructura de grups i categories 
professionals, accés, promoció i carrera professional, etc.  
 


