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SIGNAT EL “II ACUERDO PARA LA MEJORA DEL 
EMPLEO PÚBLICO Y DE CONDICIONES DE TRABAJO” 

 
 
Divendres passat, 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 afecta totes les Administracions Públiques en diferents 
nivells (bona part de les condicions acordades hauran de negociar-se als diferent àmbits) i 
que us resumim tot seguit. 
 
 
INCREMENT SALARIAL 
 
S’acorda un marc plurianual 2018-2020 d’increment salarial fix més un percentatge 
addicional lligat al creixement del PIB i al compliment de l’objectiu de dèficit públic.  
 

• Any 2018: Increment de fins un 1,75% (1,50% fix + 0,25% variable) + 0,20% en 
fons addicionals. 
 

• Any 2019: Increment de fins un 2,50% (2,25% fix + 0,25% variable) + 0,25% en 
fons addicionals. 
 

• Any 2020: Increment de fins un 3,55% (2,00% fix + 1,55% variable) + 0,30% en 
fons addicionals. 

 
 
OCUPACIÓ PÚBLICA 
 
Taxa de reposició del 100% per a totes les Administracions (sense tenir en compte la 
promoció interna) que es podrà elevar al 108% en determinats casos. 
 
 
JORNADA DE TREBALL I CONCILIACIÓ 

Cada Administració podrà negociar la implantació de la jornada de 35 hores sempre i 
quan s’hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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Així mateix, es podrà negociar a cada Administració una borsa d’hores de lliure disposició 
acumulables entre sí de fins un 5% de la jornada anual sempre i quan siguin recuperables 
i destinades a la conciliació de la vida familiar i laboral. També es podrà negociar un 
sistema específic de jornada continuada per cura de fills menors de 12 anys o 
discapacitats. 

 

MESURES EN MATÈRIA D’INCAPACITAT TEMPORAL 

Cada Administració Pública podrà negociar el retorn del pagament del 100% en tots els 
casos de baixa mèdica del seu personal.  

 

 

Des del Sector Generalitat de les CCOO de Catalunya entenem que aquest és només un 
primer pas per a la recuperació de tots els drets que ens han arrabassat aquests darrers 
anys. Cal esmentar que les mesures retributives es supediten a la seva plasmació en les 
lleis anuals de pressupostos, que els compliments dels requisits d’estabilitat i dèficit no 
son gens senzills d’assolir i que la resta de mesures estan supeditades a la negociació. És 
per això que CCOO vam denunciar negociar un nou Conveni de personal laboral i un nou 
Acord de personal funcionari sense oblidar l’exigència que ens retornin tot el què ens han 
arrabassat i encara no ens han retornat: 

 Pagues extres 2013 i 2014 (comptant que a l’abril paguin el que resta de la del 
2012). 

 Complement de productivitat. 

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

 Aportació al Pla de Pensions. 

 9 dies d’assumptes personals. 

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

 El complement d’IT al 100% durant els primers 20 dies de baixa. 

 Les ofertes públiques d’ocupació periòdiques. 
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