
             

CCOO , sindicat majoritari a la  

Taula General de la Funció Pública. 
 

 
 

        

MENTIDA!!  NO TENIM LA JUBILACIÓ… 
 

CCOO va ser l'únic sindicat del cos que no va signar "l'acord de la vergonya" en el que ens deien que 
amb aquella firma ja s'havia aconseguit la jubilació anticipada el 2021. Anem per parts; 
 

1. Se signa un preacord el 18-2-2020 amb el següent text sobre la jubilació: 
 

El departament d'interior es compromet a impulsar durant l'any 2020 el desplegament normatiu per part dels 
òrgans competents de l'estat que permeti l'entrada en vigor l'any 2021 de la jubilació anticipada per a les 
persones membres de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior del cos de Mossos d'Esquadra, 
sens perjudici del que determini els òrgans competents d'acord amb la normativa vigent. 
 

Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat proveirà les partides pressupostàries necessàries per fer 
efectiu aquest compromís. 
 

2. Se signa l'acord el 2-7-2020 amb el següent text sobre la jubilació (ull a les diferències): 
 
El Departament d'Interior es compromet a impulsar durant l'any 2020 el desplegament normatiu per part dels 
òrgans competents de l'Estat que permeti l'entrada en vigor l'any 2021 de la jubilació anticipada per a les 
persones membres de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior del cos de Mossos d'Esquadra, als 
60 anys o 59 amb 35 anys de servei al cos de Mossos d'Esquadra, sens perjudici del que determinin els 
òrgans competents d'acord amb la normativa vigent. 
 

Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat proveirà les partides pressupostàries necessàries per fer 
efectiu aquest compromís, “el finançament del qual ha d'anar a càrrec de les transferències específiques per 
l'Estat i acords que puguin assolir-se en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat”. 
 

Dit això, us expliquem com es va desenvolupar la signatura de la vergonya aquell 2-7-2020: 
 

Quan el conseller va fer el seu discurs oratori posant-se flors, va donar la paraula als representants sindicals, 
moment en el qual ningú excepte el representant de CCOO va preguntar al conseller d'interior en presència 
de la resta de representants  sobre: 
 

• el significat d'aquesta substancial diferencia sobre transferències especifiques i comissió bilateral. 
• on quedava reflectida la partida pressupostaria que faria efectiva la jubilació. 
• si el departament ja tenia realitzat l'esborrany de la norma que regularia l'aplicació de la jubilació. 
• si ja tenien per escrit el compromís per part de les estructures de l'estat al qual feien referència. 

 
La resposta, a banda d'evasiva, no va donar resposta a les preguntes plantejades pel nostre sindicat, raó per 
la qual, CCOO no signaria un brindis al sol. 
 
Avui dia, CCOO fem contínuament consultes relatives als aspectes signats a aquest acord, tant a la 
Generalitat com als Ministeris Estatals competents per fer efectiva la jubilació i ens confirmen el següent: 
 
El contingut de l'acord sobre la jubilació és impossible d'aplicar: 
 

1. La generalitat no ha traslladat els estudis econòmics corresponents. 
2. Els sindicats signants no formen part de les meses competents per signar un acord d'aquest abast. 
3. No hi consta cap partida econòmica als pressupostos de la generalitat relativa a la jubilació. 
4. No hi ha esborrany de la norma que ha d'aplicar la jubilació. 
5. No s'han iniciat les negociacions entre Generalitat i l'Estat per tal de fer efectiva la jubilació. 
 

GRANS TITULARS CONFIRMAVEN QUE JA TENÍEM LA JUBILACIÓ AQUELL DIA..... TOT MENTIDA!! 
Només CCOO ens vam adonar de les diferències....?, era impressió nostra, o ens estaven enganyant? 
Vam aguantar moltes crítiques, però sempre podrem dir que CCOO deia la veritat. 


