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Mesa Sectorial de Negociació del personal 
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ÉS POT DIR MÉS ALT PERÒ NO MES CLAR: 

 
CONTINUEN LES RETALLADES AL SOU DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 

LA GENERALITAT... ARA EL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
 
A les retallades, que fins ara hem patit els treballadors i treballadores de la Generalitat, cal afegir-hi una més i és la 
reducció de la quantitat màxima que és pot percebre del complement de productivitat i la conseqüent rebaixa de la 
quantitat a rebre per aquest concepte en la nòmina del mes de desembre.  
 
Us fem un resum de les retallades del nostre sou i drets que durant l’any 2011 ha aplicat l’actual Govern de la 
Generalitat de Catalunya:  
 

• Congelació de l’import de les pagues extres de juny i desembre i de la resta de conceptes retributius mensuals 
durant l’any 2011. 

• Acomiadament de personal interí i laboral fix. 
• Supressió de llocs de comandament i singulars amb la conseqüent rebaixa de sou al personal afectat.  
• Retallada del 50% del Fons d’acció social dels empleats públics que significa una retallada de 12.549.284.49 €. 
• Retallada del 100% de l’aportació al Pla de Pensions que suposa una pèrdua de salari de 20.431.988 €. 
• Retallada de l’import del complement de productivitat al personal administratiu i tècnic.  
• Retallada dels drets a la mobilitat i promoció dels empleats públics amb la congelació dels concursos de 

trasllats i les oposicions.  
 

Pel que fa a les normes d’aplicació i de distribució del complement de productivitat per a l’any 2011, segueixen els 
criteris dels darrers anys i aquestes son les principals característiques:  
 

− Es mantenen les diferències per departaments i per tant un mateix empleat públic, amb el mateix nivell de 
productivitat, cobrarà diferent segons el Departament on treballi. (UNA VERGONYA, que segons els actuals 
responsables de Funció Pública ho pensen modificar pel proper any). 

− El còmput de les deduccions i exclusions comprèn el període de temps entre l’1 de novembre de 2010 i el 31 
d’octubre de 2011.  

− A petició sindical es suprimeix que el personal, amb cinc o més jornades senceres d’absències anuals no 
justificades, resulti exclòs de la percepció del complement de productivitat. 

− És modifica el model d’acta de valoració individual i la puntuació.  
 
 
Davant d’aquest conjunt de retallades dels nostres drets no podem estar indiferents, és del tot necessari el compromís i 
la mobilització de tot el conjunt de treballadors i treballadores de la Generalitat. 
 
Així mateix us demanen que ens feu arribar propostes i alternatives per reduir la despesa pública, que no consisteixi en 
la retallada de drets i sous dels empleats públics i que també ens denuncieu les corrupteles i malbaratament de diners 
públics. El nostre correu electrònic gene@ccoo.cat està a la vostra disposició. 


