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INCREMENT RETRIBUTIU 
 
Com ja sabeu, el 9 de març de 2018 es va signar a Madrid per part del Ministre d’Hisenda 
i de diferents organitzacions sindicals d’àmbit estatal entre les quals estem CCOO, un 
Acord General que afectava totes les Administracions Públiques en diferents nivells. En 
concret, pel que respecta a les retribucions, aquest Acord especificava que, per l’any 
2019, s’incrementarien les retribucions en un 2,25% i un 0,25% variable en funció d’un 
creixement del PIB igual o superior al 2,5%, el qual s’ha produït. Així mateix, l’Acord 
preveia que cada Administració pogués destinar fins un 0,25% de la seva massa salarial 
en Fons Addicionals.  
 
És per això que, amb efectes de l’1 de juliol d’enguany, s’incrementaran les 
retribucions en un 0,25%. Fonts del Govern de la Generalitat ens han confirmat que 
aquest increment es farà efectiu a la nòmina de juliol i que, respecte els fons addicionals, 
convocaran properament la Comissió de seguiment de l'acord salarial 2019 per negociar 
el repartiment d'un altre 0,25% de la massa salarial. 
 
Tanmateix, ahir dilluns 17 de juny, CCOO ens vam reunir amb el Conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. La reunió, convocada a petició del 
Conseller, estava plantejada per fer balanç del seu primer any a la Conselleria i valorar les 
perspectives de futur. No obstant, l’Agència EFE va distribuir una nota amb el titular 
“Puigneró ofereix a sindicats negociar mesures de teletreball a la Generalitat”. 
 
CCOO volem aclarir que a la reunió d’ahir no es va parlar de teletreball. Sí que el 
Conseller va fer esment al repte que suposa el trasllat de diverses dependències de la 
Generalitat al Districte Administratiu de la Zona Franca. Però en cap moment es va parlar 
en concret de teletreball, sobre el qual CCOO hem de fer les consideracions següents: 
 

- El passat 6 de maig, en reunió del grup de treball de Conciliació Familiar i 
Flexibilitat Horària depenent de la Mesa General, Funció Pública va anunciar-nos 
que en 15 dies enviarien una proposta d’implementació del teletreball a la 
Generalitat de Catalunya per iniciar negociacions amb els sindicats de la Mesa 
General. El seu objectiu era, segons ens van dir, tenir enllestit un decret a final de 
juny (després de la negociació preceptiva) per posar-ho en marxa coincidint amb el 
trasllat al nou Districte Administratiu (previst pel primer trimestre de 2020). Encara 
no hem rebut la proposta. 
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- El passat 6 de juny, just un mes després de la reunió del grup de treball, es va 
reunir la Mesa General. CCOO vam reclamar que estàvem esperant la seva 
proposta de teletreball i vam queixar-nos de les declaracions abans esmentades. 
CCOO vam afegir que, a aquest ritme, no es podria complir l’objectiu de finals de 
juny. Funció Pública es va comprometre a enviar-nos la proposta i convocar el grup 
de treball per iniciar negociacions. Però seguim igual, encara no hem rebut la 
proposta i encara no s’ha convocat el grup de treball. 

 
Així és com estem. A la reunió d’ahir amb el Conseller CCOO vam reclamar la 
convocatòria del grup de treball de negociació, per aquest tema i d’altres que hem 
reclamat. Ens van dir que ens convocarien properament. 
 
 
 
Altres qüestions de la reunió: 
 

- CCOO vam reclamar per la nòmina de juliol el pagament del 30% de la paga de 
2013. La resposta va ser que encara no és possible perquè el Govern de l’Estat 
encara no ha donat el vistiplau. CCOO seguim insistint en la reclamació als 2 
governs. 
 

- En relació amb el trasllat al nou Districte Administratiu, CCOO vam reiterar la 
nostra petició d’un ampli concurs de trasllats que possibiliti que el màxim de 
persones puguin canviar de destí. Funció Pública va contestar que hi estan 
treballant.  
 

- En el grup de treball (que cal reunir-lo ja) podem abordar aquesta i altres 
qüestions relatives a aquest trasllat i a la resta de temes. 
 

- CCOO vam instar el Departament a abordar, d’una vegada per totes, el PESCO 
com un veritable procés d’estabilització i consolidació. És inadmissible l’índex de 
temporalitat a la Generalitat de Catalunya. La nostra postura: justícia amb 
seguretat jurídica. 
 

 
Cal que Funció Pública es posi les piles. CCOO estem compromesos amb la millora 

de les condicions de treball de les persones que representem. CCOO exigim al 
Govern que assumeixi la seva responsabilitat en la millora de les condicions de 

treball de les treballadores i els treballadors de la Generalitat. 
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