
             

CCOO , sindicat majoritari a la  

Taula General de la Funció Pública. 
 

 
 

        

ESQUEMA DE REPRESENTACIÓ SINDICAL DEL CME 

Ordenem per ordre d'importància: 
 
 
1. MESES DEL DIÀLEG SOCIAL DINS DE l'ÀMBIT DELS FUNCIONARIS 

 
A les Meses del Diàleg Social, es negocien aspectes generals i específics d'aplicació a tots els funcionaris públics, 
com a millores laborals, convenis col·lectius en matèria de retribucions, millores socials com pot ser la jubilació, els sous 

etc... 
 
Hi poden formar part, només les organitzacions sindicals més representatives reconegudes dins de la llei orgànica 
11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (LOLS) en els articles 6.3.c); 7.1 y 7.2. 

 
Cap sindicat sectorial del CME excepte CCOO (no sectorial) compleix amb tots els requisits per a representar al CME. 

 
2. MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT 

 
La Mesa General de Negociació de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan de 
negociació col·lectiva per a la determinació de les condicions de treball comunes que afectin el personal funcionari i interí, 
docent no universitari i estatutari, com per exemple les condicions de les retribucions, mesuris socials, jubilació etc... 
 
Hi poden formar part, només les organitzacions sindicals més representatives reconegudes dins de la llei orgànica 
11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (LOLS) en els articles 6.3.c); 7.1 y 7.2. 

 
Cap sindicat sectorial del CME excepte CCOO (no sectorial) compleix amb tots els requisits per a representar al CME. 

 
3. CONSELL DE LA POLICIA 

 
És l'òrgan representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos, són les seves funcions: 
 
Mediació i conciliació en cas de conflictes col·lectius. Formulació de mocions i evacuació de consultes en matèries 
relatives a l'estatut professional. Emissió d'informes en els expedients disciplinaris que s'instrueixin als membres del 

cos per faltes molt greus i en tots els que s'instrueixin als representants de les organitzacions sindicals. Emissió d'informe 
previ i preceptiu sobre els projectes de disposicions de caràcter general relatius a les funcions del Consell. Estudi de 
programes de modernització de mètodes i tècniques de treball. Presentació de propostes de mesures relatives a 
política de personal del cos. Participació en l'establiment de les condicions de prestació del servei dels funcionaris del 

cos. 
 
Tots els sindicats sectorials amb representació al CME, que compleixin els requisits mínims de la normativa que regula el 
Consell de la Policia, més aquells sindicats més representatius amb capacitat representativa reconeguda per la llei 

orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (LOLS), poden formar part del Consell de la Policia. 
 
Aspectes relacionats amb l'àmbit de la negociació col·lectiva que tinguin a veure amb les retribucions, jubilació o 
millores socials del CME, no són competència del Consell de la Policia i per tant s'han de tractar a les taules 

anteriorment esmentades pels sindicats que SI tinguin representació. 
 
 
ENCARA HO HAS DE PENSAR? 

 
Com a funcionari, val la pena estar afiliat a l'únic sindicat que et representa a totes les taules i que si està lluitant de 

veritat pels drets dels treballadors i treballadores del CME. 
 
La resta ho fan molt bé, però tan sols ho poden fer al Consell de la Policia, el qual no té competències gairebé de res i 

l’administració pot incomplir el que signa , tal i com ja ens te acostumats. 
 
Si representem a la majoria dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya, pensem que alguna cosa estem fent 
bé. 


