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PERSONAL LABORAL 
COMISSIÓ NEGOCIADORA 23.03.2023 

 
En vista que la Negociació del VIIè Conveni continua aturada, i que durant el primer trimestre es 
reobre la Comissió Negociadora per a acordar la distribució del increment retributiu, en aquesta 
reunió de la Comissió Negociadora, a més, hem aprovat modificacions acordades entre diferents 
departaments i els seus representants dels treballadors/es (Comitès).  
 
CCOO hem volgut posar en valor que hi ha Comitès i Departaments que, malgrat la paràlisi, 
continuen fent propostes i arribant a acords per a adequar retribucions, categories, especialitats a 
la realitat canviant, a costa del propi pressupost. Mentre que d’altres s’escuden en l’excusa que 
«això per al VIIè Conveni». A més, problemàtiques generals i transversals, que no es poden 
modificar en el Conveni (complement d’atenció presencial, compactació de grups i passar 
categories al grup superior...) fins que no es negociï un de nou. 
  
Increment retributiu per a l’any 2023: Acordem per unanimitat que la distribució del 2’5% inicial 
d’increment que vam aconseguir en l’Acord Estatal pels PGE, s’apliqui a tots els conceptes 
retributius. En aquest enllaç podeu consultar les taules. 
 
Eliminació de l’indicatiu “a extingir” de la categoria de musicòleg/òloga (article 20.1.9 VIè 
Conveni): S’acorda eliminar «a extingir» de la categoria de Musicòleg. El Departament de Cultura 
continua necessitant la contractació d’aquestes funcions, que no corresponen a personal 
funcionari. CCOO creiem que és una bona decisió per tal d'evitar que s’acabessin externalitzant 
aquestes funcions. 
 
Complement retributiu de la categoria A1 Analista Informàtic adscrit a l’IDESCAT 
(modificació article 41.10 VI Conveni):  CCOO ratifiquem l’acord al que hem arribat el Comitè i 
el Departament d’Economia per a remunerar l'especificat d’aquests llocs, al temps que creiem que 
cal crear l’Especialitat per aquestes feines tant concretes que es duen a terme a l’IDESCAT. 
 
Modificació de l’Annex 6 del VI Conveni, en relació amb el personal de l’INEFC: CCOO 
ratifiquem l’acord al que hem arribat els representants dels treballadors/es d’aquest col·lectiu. És 
una modificació del seu Annex molt treballat des fa temps i que no podia esperar la negociació 
d’un nou Conveni. 
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