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NO OBLIDEM: SET ANYS RETALLATS 
 
DRETS ARRABASSATS SITUACIÓ ACTUAL 
 
Al maig de 2010 ens van rebaixar un 5% de 
mitjana les retribucions 
 

 
Dret NO RECUPERAT 

 
Congelació Salarial des del 2011 fins el 2016 
 

 
1% d’increment salarial amb efectes retroactius des de 
l’1 de gener de 2017 (cobrament a la nòmina de juliol) 
 

 
Eliminació paga extra Nadal 2012 
 

 
Resta per retornar un 20,32% (nòmina de març de 2018) 

 
Reducció equivalent a una paga de l’any 2013 
i una altra de l’any 2014 

Abonament, durant el 2018, del 10% com a mínim de la 
paga de 2013. Compromís de negociar, abans del 
30.09.2017, la calendarització definitiva del retorn de 
l’import de les pagues de 2013 i 2014 

 
Reducció del 15% de jornada i salari per al 
personal interí a partir de l’any 2012 
 

 
100% de la jornada i sou recuperats a partir de l’1 de 
gener de 2015 

 
Supressió del complement de productivitat 
 

 
Dret NO RECUPERAT 

 
Supressió del Fons d’Acció Social i ajuts per al 
menjar (vals menjador)  
 

 
Drets NO RECUPERATS 

 
Supressió  aportació al Pla de Pensions 
 

 
Dret NO RECUPERAT 

 
Reducció de dies d’assumptes personals, dies 
addicionals de vacances, dies per antiguitat 
 

 
L’art. 48 de l’EBEP estableix amb caràcter bàsic el dret a 
gaudir de 6 dies l’any (abans disposàvem de 9). Dies 
addicionals i per antiguitat recuperats des de 2016 

 
Supressió  de reducció jornada per cura de fill 
amb el 100% del sou 
 

 
Dret NO RECUPERAT 

 
Supressió del complement d’IT al 100% 
durant els primers 20 dies de baixa 
 

 
Per Acord de Mesa General s’han afegit nous supòsits 
d’IT al 100%. Però és un dret NO RECUPERAT totalment 

 
Supressió d’ofertes públiques d’ocupació 
 

 
Nous processos de provisió i selecció que encara fan curt 
per acabar amb la temporalitat 

 

CCOO CONTINUEM LLUITANT   
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