
             

CCOO , sindicat majoritari a la  

Taula General de la Funció Pública. 
 

 
 

        

RECUPEREM EL 100% DE LA EXTRA  
 NO EL 50%...... SI, EL 100% EN EL MES DE NOVEMBRE     

 
 
Després de la reunió mantinguda avui 18.10.2021 a la MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA, 
A LA QUE CAP ALTRE SINDICAT DEL CME hi pot participar per no tenir competències,  CCOO, 
PODEM DIR QUE DESPRES DE GRAN INSISTENCIA I BONA FEINA A LES NEGOCIACIONS, 
HEM RECUPERAT QUE ENS TORNIN EL 100% DELS NOSTRES DINERS. 
 

Celebrem, doncs, la recuperació d’aquests diners, que eren nostres, i recordem que els 
hem aconseguit amb la mobilització, l’organització, la negociació i l’acord. CCOO 
exercim el conflicte social de manera responsable i realista, eficient i persistent. 
 
En cada reunió de la Mesa General, CCOO hem exigit que el pagament  íntegre es fes durant 
l’any. La darrera vegada que ho vam demanar va ser a  la Mesa de l’1 de juliol del 2021. En la 
mateixa reunió, l’Administració ens va  manifestar la impossibilitat de complir una part 
d’aquell mateix acord sindical,  com és el 50 % del complement de productivitat (uns 11 milions 
d’euros  actualment) pel fet de no haver actualitzat els criteris d’avaluació de  l’acompliment.  
 
Davant la nostra exigència del compliment de l’acord, es va constituir un grup  de treball en 
què hem constatat la impossibilitat d’arribar a un nou acord  abans de finals d’any. CCOO 
hem demanat el cobrament en la mateixa  forma que fins al 2011, però, avui, l’Administració ens 
ha plantejat  treballar per acordar la forma de repartiment del complement de  productivitat 
per al 2022 a canvi de retornar la totalitat de la paga del  2014 aquest mes de novembre.  
 
CCOO hem acceptat aquesta modificació de l’acord del 2018, ja que implica  una millora per 
al conjunt dels empleats i empleades de la Generalitat, del  seu sector públic i de les empreses 
concertades, i comporta recuperar uns  240 milions d’euros ja per a aquest any.  
 
Immediatament, CCOO començarem a treballar per a negociar els criteris a  aplicar per al 
retorn del complement de productivitat, en la seva totalitat i  sense pèrdua de la massa 
salarial d’enguany per al 2022.  
 
 
 
LES DECISIONS IMPORTANTS SOBRE EL TEU SOU I LES TEVES CONDICIONS LABORALS, 

ES NEGOCIEN DES DE LES TAULES DE NEGOCIACIÓ COMPETENTS, ON CAP SINDICAT 
DEL COS EXCEPTE CCOO ESTÀ REPRESENTAT. 

 
ELS SINDICATS SECTORIALS DEL CME, NO TENEN CAPACITAT DE NEGOCIACIÓ DE LES 

NOSTRES HORES O ELS NOSTRES DINERS.  
 

LA TAULA DEL CONSELL DE LA POLICIA NO VA MES ENLLÀ DE SER UN BRIFING ON 
PODER PROTESTAR .....RES MES. 

 


