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MESA GENERAL 27.01.2020 
 
 
 
Ahir, els representants de l’Administració de la Generalitat van convertir allò 
que havia de ser un tràmit d’aplicació dels acords ja prèviament signats per 
CCOO i UGT amb els Governs de l’Estat i de Catalunya en un nou motiu de 
conflicte. CCOO denunciem aquesta actitud d’obstaculització de qualsevol 
mesura que sigui favorable per les treballadores i treballadors públics 
catalans i de persistència en optar per les imposicions unilaterals front al 
diàleg i la negociació. 
 
 
Increment retributiu 2020 
 
Amb efectes d’1 de gener de 2020, el personal de la Generalitat meritarà 
un increment retributiu, en base al Projecte de Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, d’un 2%. 
 
També, hi haurà una part d’augment variable en funció de l’increment del 
Producte Interior Brut (PIB)  amb efectes de l’1 de juliol del 2020, que pot 
arribar a suposar un 1% si el PIB arriba o supera el 2,5%. Llavors, 
l’increment retributiu, en funció de l’evolució del PIB, quedarà de la manera 
següent: 

• PIB igual a 2,1: 2,20% 
• PIB igual a 2,2: 2,40% 
• PIB igual a 2,3: 2,60% 
• PIB igual a 2,4: 2,80% 

 
CCOO hem demanat que aquest increment retributiu per a tot el personal 
es vegi reflectit a la nòmina de febrer.  
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A més a més, es neguen a aplicar aquest increment simultàniament al 
personal laboral argumentant l’inici de la negociació del VIIè Conveni de 
Personal Laboral. CCOO no estem d’acord amb aquest tracte discriminatori 
i mantenim que les mesures derivades de la revisió del Conveni del 
personal laboral han de sortir d’altres fons, i no de la pujada d'aquest any 
de tots els treballadors i treballadores públics/ques. 
 
 
Abonament del 60% de la paga extra de 2013 
 
CCOO demanem a l’Administració, com ja vam fer a la darrera Mesa 
General, que l’abonament de 60% de la paga extra de 2013 es faci d’un sol 
cop i durant el primer trimestre del 2020. L’Administració admet que el 
pagament es faci en un sol cop però no es compromet a cap data concreta 
per a fer l’abonament, que es farà durant l’any 2020. 
 
 
Fons addicionals 
 
L’Administració ha decidit que, atesa la manca d’acceptació per la part 
social de les seves propostes de destinació dels Fons Addicionals del 2019, 
els destinarà a aportacions al Pla de Pensions. CCOO hem recordat a 
l’Administració que la proposta de distribució dels Fons addicionals que 
vam presentar tampoc va ser acceptada per Funció Pública. I que estem en 
contra de donar aquesta destinació als Fons Addicionals. La proposta de 
CCOO és la de fer un pagament lineal i consolidat. 
 
 
Altres reivindicacions 
 
CCOO manifestem que encara queden molts drets per a recuperar, com el 
Fons d’Acció Social (tot i que reformulat), el Complement de Productivitat o 
millorar el poder adquisitiu del personal públic, entre d’altres. Demanem 
que l’Administració faci propostes concretes, que incloguin partides i 
objectius concrets encaminats a assolir els objectius de recuperació dels 
nostres drets manllevats. 
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