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RETRIBUCIONS 2021 
 

 

El Govern de la Generalitat NO ha inclòs en les nòmines d’aquest mes de 
gener l’increment salarial per al 2021 que contempla la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. Tampoc cap altre increment; ni 
l’abonament de la paga de 2014 que encara ens deuen. Per enèsima vegada 
ens demostren el seu grau de preocupació per la seva plantilla. 
 
CCOO els hem recordat de manera reiterada les nostres propostes salarials 
per aquest any i els hem demanat la convocatòria de la Mesa General de 
Negociació per tractar tot el que va més enllà del caràcter bàsic de la Llei 
dels PGE. 
 
La darrera reunió de la Mesa General va ser el ja llunyà 29 d’octubre. Per 
al 2021, en síntesi, en aquella reunió CCOO vam plantejar: 
 

- D’entrada, el pagament de l’increment marcat pels Pressupostos 
Generals de l’Estat. 

- Vam demanar que anessin més enllà dels PGE i aportessin una 
quantitat addicional als nostres salaris. 

- El pagament de la totalitat de la paga extra de 2014 abans de l’estiu 
de 2021. I fer-ho extensiu a tota la plantilla de la Generalitat, més enllà 
de l’àmbit de la Mesa General. També per al personal de 
l’Administració de Justícia, Universitats, Mossos, empreses 
públiques…. A tothom que se’ls degui aquesta paga. 

 
Aquesta és la proposta de CCOO, i el Govern la coneix sobradament. 
Encara no ens han contestat. Han de contestar, han de complir amb les 
seves obligacions. Cal una resposta ja. Pel respecte que mereixen els 
treballadors i les treballadores. 
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El passat 7 de gener, davant la falta de resposta, CCOO vam registrar la 
petició de reunió de la Mesa General “en els propers dies”, i com a primer 
punt de l’ordre del dia el següent: 
 

1- Retribucions 2021 

 Increment retributiu. 

 Paga extra  de l’any 2014 pendent. Pagament de la seva totalitat 
abans de l’estiu de 2021. 

 Recuperació del complement de productivitat segons l’Acord d’11 
de desembre de 2018. 

 Recuperació de la resta de drets retallats durant la passada crisi. 
 
 
Ens preguntem si veurem incrementada la nòmina del mes de febrer. Ens 
preguntem quan veurem a les nostres nòmines la paga de 2014. Volem 
respostes a la Mesa General. I que no s’equivoquin amb la resposta. 
 
CCOO tornem a recordar al Govern de la Generalitat que la millor manera de 
començar a “gratificar” les empleades i els empleats públics per la situació 
que estem vivint és el pagament de tot el deute pendent.  
 
 

CCOO seguirem reclamant que ens retornin tot 
allò que ens deuen i la millora de les nostres 

condicions de treball i salarials 
 

CCOO no ens cansarem de repetir que cal apostar 
pels Serveis Públics. I per això calen recursos i la 

millora de les condicions de treball 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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