
 
 

POSICIONAMENT DE LA CGT RESPECTE ALGUNES DE LES DARRERES 
PROPOSTES D’ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ 

(COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT I INCAPACITATS TEMPORALS) 
 
Companyes, companys, 
 
La Secció Sindical de la CGT hem iniciat un procés assembleari amb les nostres afiliades i 
simpatitzants per a decidir sobre les següents matèries que s'han estat negociant darrerament a 
la Mesa General de Negociació de la Diputació: 
 

• Refosa de la normativa del complement de productivitat + Aplicació del 0,3% del fons 
addicional per a administracions amb superàvit de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat 2018 

• Regulació de les incapacitats temporals (baixes mèdiques) i indisposicions de jornada 
completa 

• Revisió del sistema de millores socials i premis per anys de servei 
 
Algunes d'aquestes matèries porten negociant-se a la MGN des de fa més d'un any, derivades de 
la situació generada per l'informe de la Sindicatura de Comptes fet públic a l'estiu de l'any 2017, i 
de la interpretació de la Intervenció General respecte les implicacions d'aquest informe envers 
una part de l'articulat del nostre Acord Marc i del nostre Conveni Col·lectiu. Aquesta situació ha 
produït --com ja sabeu totes-- un cert nivell de conflicte amb la Diputació durant els darrers 
temps. Algunes altres matèries s'han vingut negociant en els darrers mesos, a partir de 
l'aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. 
 
En el present comunicat volem fer públic el posicionament col·lectiu de la CGT respecte els dos 
primers punts, establert després del debat realitzat la setmana passada (el dimecres 21) a la 
primera part de l'Assemblea d'afiliats i afiliades de la nostra Secció Sindical que es troba en curs 
per a tractar aquestes matèries. El posicionament respecte el tercer punt s’acabarà de prendre a 
la segona part d’aquesta Assemblea, que se celebrarà el dimecres dia 28. 
 
A continuació, us fem cinc cèntims del contingut de les propostes d'acord relatives als dos 
primers punts abans esmentats, així com de les decisions que hem pres: 
 
REFOSA DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT + APLICACIÓ DEL 0,3% DEL FONS ADDICIONAL 
DE LA LPGE 2018 
 
Aquesta proposta d’acord té a veure, com hem dit, amb el famós informe de la Sindicatura de 
Comptes el qual, entre d'altres aspectes, posava en dubte la continuïtat del factor d’assiduïtat, és 
a dir, de la paga de Sant Jordi. En principi, l’objecció de la Sindicatura i d’Intervenció és que 
aquesta no s’ajusta a normativa perquè és una part del complement de productivitat (en concret, 
el factor anual d’aquest complement) que no està vinculada a l’avaluació del desenvolupament 
de l’empleat/da, que és el que estableix la llei per a la productivitat. La proposta suposa una 
refosa actualitzada de tota la normativa del complement de productivitat, tant del factor 



mensual com del factor anual. En cas d’aprovar-se es garantiria la continuïtat de la paga de Sant 
Jordi, l’import màxim de la qual, a més, s’incrementaria fins als 1.500 EUR per persona i any 
(actualment són 1.325 EUR). 
 
El principal aspecte positiu de la proposta és el ressenyat anteriorment, la continuïtat de la paga 
de Sant Jordi, atès que l’anterior factor d’assiduïtat quedaria incorporat en aquesta refosa (si bé 
ara passaria a anomenar-se “factor anual de productivitat”). A més, el seu import màxim es veuria 
incrementat, per primera vegada des del 2011 (i passar de 1.325 a 1.500 EUR suposa un augment 
important en termes relatius: un +13,2%). Cal dir que aquest increment es deriva de la negociació 
de l’aplicació del 0,3% de la massa salarial de la Diba que la LPGE 2018 permet disposar en 
administracions amb superàvit com a fons addicional per a incrementar alguns conceptes 
retributius, entre ells el complement de productivitat (per cert: 0,3%, i no pas 0,03%, com afirmava 
fa pocs dies absurdament un altre sindicat en un comunicat difós al conjunt de la plantilla... 
0,03% és una quantitat 10 cops inferior a la que habilita la LPGE i a la que ha estat en tot moment 
sobre la taula durant la negociació!). Si bé la proposta inicial que vam portar com a CGT a la MGN 
en relació a l’aplicació d’aquest 0,3% de la massa salarial no anava exactament en aquesta línia, 
considerem que la proposta d'encabir-ho al CP anual per tal d’augmentar l’import màxim del 
mateix no és gens dolenta. En primer lloc, perquè així aquests diners seran consolidables (l’acord 
parla de “l’exercici 2018 i successius”), al contrari del que proposava inicialment la Diputació, que 
era fer un sol pagament extraordinari enguany. Considerem que fer-ho així també ens pot 
permetre incorporar en anys posteriors l’aplicació dels percentatges d’augment que hi hagi com a 
fons addicional de la LPGE a actualitzar novament l’import màxim del factor anual de 
productivitat, si bé probablement això haurà de ser objecte de futures negociacions. La proposta 
d'acord també incorpora diverses millores menors respecte la regulació anterior, que seria una 
mica llarg detallar aquí.  
 
El principal aspecte negatiu de la proposta és que, en cas d’aprovar-se, passarà a estar vinculat a 
l’avaluació del desenvolupament (és a dir als QAD) no només el factor mensual del complement 
de productivitat (que ja ho està actualment), sinó també el factor anual. Malauradament, això 
se'ns ha presentat com un requisit per a poder negociar la continuïtat de la paga de Sant Jordi. 
Per tant, la nostra estratègia de negociació s’ha centrat de forma especial en intentar minimitzar 
els efectes dels QAD negatius sobre l’import a cobrar, tant del CP mensual com del CP anual, un 
objectiu que considerem que hem aconseguit de forma acceptable en el decurs de les sessions 
negociadores que s'han realitzat, que han estat moltes. Un altre aspecte no tan positiu és que el 
principal element que determina l’import a cobrar del CP anual continuen essent els absentismes, 
i entre aquests les baixes mèdiques. Cal dir, tanmateix, que això ja era així en la regulació anterior, 
i no hi ha un canvi de criteri en l’actual. De totes maneres, cal considerar que, com s’explica 
també en el següent apartat, s’exclou (no computen ara per a restar en l’import del complement) 
una tipologia d’IT (incapacitats temporals) que abans no estava exclosa, en concret, les baixes 
d’un sol dia. A més, les IT poden penalitzar com a molt un 20% de l’import màxim del complement, 
en cap cas el complement sencer, i la casuística contemplada en l'acord per a que això arribi a 
passar limita clarament la seva incidència. 
 
La valoració global de la proposta, sorgida del debat de l’Assemblea del dia 21, és positiva. 
Entenem, a més, que un cop exhaurit el període de negociació sobre aquesta matèria (aquesta 
proposta té ja caràcter finalista), no subscriure aquest acord implica no subscriure la continuïtat 
de la paga de Sant Jordi, que deixaria de pagar-se a l'exercici 2018 i posteriors a menys que es 
doni la circumstància (creiem que altament improbable) que la Intervenció General canviï de 
criteri pel que fa a aquest particular. És per tots aquests motius que les nostres afiliades i 
simpatitzants han decidit que la CGT doni la seva conformitat a la proposta, i formalitzi la mateixa 
signant el text de l’acord. 
  



 
INCAPACITAT TEMPORAL I INDISPOSICIONS 
 
Aquesta matèria va saltar a la MGN fa pocs mesos, arran de l'aprovació de la LPGE 2018, que 
permet negociar per a revertir la retallada en el complement de prestació per IT derivada del 
Reial Decret-llei 20/2012 (el decret gros de retallades del Montoro). Després de diverses sessions 
de negociació tenim una proposta final, el principal aspecte positiu de la qual és el fet que 
estableix a partir de l’1 de gener del 2019 un complement de prestació per IT de fins al 100% des 
del primer dia de la baixa i durant tota la durada de la mateixa, tant en contingències 
professionals com en contingències comunes. Això millora clarament la regulació actual 
(d'octubre del 2012: https://bit.ly/2TyDorr), que la CGT no vam signar, la qual penalitza 
econòmicament els 20 primers dies de baixa (i estableix com a mecanisme per a “excepcionar” 
aquesta penalització una comissió tècnica a la qual l'empleat/da ha d'aportar documentació 
mèdica personal). També millora la proposta inicial de RRHH, que era tornar a la regulació prèvia 
a la del 2012, en la qual, si bé s'establia un complement de prestació del 100% des del primer dia de 
baixa, aquest passava a ser del 80% a partir del sisè mes de la mateixa. Un altre aspecte positiu té 
a veure amb les indisposicions, almenys tenint en compte quina era la pretensió inicial de la 
patronal. Cal dir que aquest aspecte s'inclou en l'acord perquè la LPGE 2018, a banda de permetre 
--si així s'acorda entre les parts-- establir una cobertura al 100% de les IT, també diu que les 
administracions han de regular les indisposicions que no causin baixa mèdica, així com les 
justificacions d’aquestes. La proposta inicial de RRHH era penalitzar econòmicament les 
indisposicions de jornada completa, de tal manera que la Diputació només tingués l'obligació de 
pagar el 100% del sou fins a la quarta indisposició per persona i any, i passés a pagar el 50% a partir 
de la cinquena. La proposta final millora clarament això, ja que no estableix cap límit de dies 
d'indisposició per persona i any. Sempre i quan aquestes siguin justificades, es pagaria el 100% del 
sou des de la primera indisposició fins a la darrera, independentment del número d’aquestes.  
 
Un dels aspectes no tan positius de la proposta té a veure, precisament, amb les justificacions de 
les indisposicions. En la proposta inicial de RRHH es deia que en les mateixes havia de constar per 
força que l'empleat requeria un repòs de 24 hores. Aquest ha estat un dels temes més batallats a 
la MGN per ambdues parts. Si bé no hem aconseguit que això es tregui de la darrera proposta 
d'acord, considerem que el redactat actual d'aquesta permet una aplicació relativament laxa i no 
tan estricta d'aquest criteri (que sí estava implícita, en canvi, en redaccions anteriors). Una 
qüestió a considerar aquí és que sembla que hi ha companyes i companys que tenen problemes al 
seu CAP per a que el metge els especifiqui al justificant el tema del repòs de 24h. Sabem que un 
mecanisme que es dóna habitualment en aquests casos és que el metge faci, en canvi, una baixa 
mèdica d'un sol dia (és a dir, baixa i alta amb la mateixa data). Tenint en compte aquest fet, hem 
pogut introduir una modificació en la proposta de l'acord sobre el CP (ja comentada abans), de tal 
manera que les baixes d'un sol dia no computin en cap cas com a absentismes a efectes de 
determinar l'import que cobrarà la persona del factor anual de productivitat.  
 
Un altre aspecte no tan positiu i que està implícit en l'acord és que desapareixerien els 2 dies 
d'indisposició sense justificar que teníem des de fa tres anys, atès que s'entén que a partir d'ara, 
amb la nova regulació, les absències per indisposició es conceben forçosament com a 
justificades. Nosaltres hem reclamat a totes les reunions la seva continuïtat, que no ha estat 
incorporada --però-- per RRHH a la proposta d'acord final, a desgrat nostre. Sobre aquest 
particular cal considerar, però, que per a la defensa d'aquestes 2 indisposicions sense justificar 
hem disposat d'unes bases més aviat febles, a causa del “pecat original” que van cometre UGT i 
CTeC (majoritaris en aquell moment a la MGN) quan van pactar al març del 2015 establir aquests 2 
dies (en un acord de calendari laboral: https://bit.ly/2OXNGxI). Cal recordar que aquests van 
passar a substituir aleshores 2 dies de permís (2 dies de dispensa, en concret) que els sindicats 
signants d'aquell acord, molt criticat per nosaltres, van acceptar carregar-se, tot fent un peculiar 



intercanvi de cromos. Atès que la LPGE d’enguany diu que les administracions han de regular 
aquest aspecte (les indisposicions i la justificació de les mateixes), ha resultat palès que la ficció 
que van admetre UGT i CTeC aleshores ("equiparar" indisposicions amb permisos, i "substituir" 
els segons pels primers) difícilment es pot continuar sostenint. En qualsevol cas, i vist amb 
perspectiva, un aspecte a valorar aquí és que malgrat la retallada dràstica dels dies d'assumptes 
propis imposada en el seu dia pel RDL 20/2012 dels senyors Montoro i Rajoy, a la Diputació podem 
afirmar que els empleats i empleades no disposem avui de menys permisos dels que teníem 
aleshores. I això és així, en gran mesura, gràcies al concurs de la CGT i a la nostra actuació, en el 
marc dels conflictes i en el marc de les negociacions (començant per l'acord del 13 de maig del 
2013 per a desenvolupar a la Diba, a proposta nostra, l'article 48j de l'EBEP: https://bit.ly/2Bq6zFZ). 
 
Tenint en compte tot plegat, les nostres afiliades i simpatitzants reunides en Assemblea han 
valorat si els aspectes positius de la proposta final sorgida del procés de negociació compensen 
aquells que potser no són del tot positius. S’ha tingut en compte de forma especial que en cas de 
no aprovar-se aquest acord continuarà en vigor la regulació actual (és a dir, l'acord vigent des 
del 2012, amb descompte de prestació els primers 20 dies de baixa, "excepcionable" a criteri 
d'una comissió tècnica, etc). Analitzant els pros i els contres, la valoració global que fem com a 
CGT de la proposta d'acord és també en aquest cas positiva, atès que millora la cobertura de les 
baixes mèdiques de la regulació actual, i fins i tot la de la regulació anterior, prèvia a la retallada 
derivada del RDL 20/2012. Per tant, les nostres representants a la MGN donaran també en aquest 
cas la seva conformitat a la proposta i signaran l’acord. 
 
Esperem estar en condicions durant els propers dies d’informar-vos sobre el nostre 
posicionament respecte la tercera de les matèries enunciades al principi d’aquest comunicat. 
Així mateix, mirarem de traslladar-vos aviat també informació detallada sobre la negociació del 
PAMO 2018 (ja hi ha altres sindicats que ho han fet, però nosaltres hem optat per a esperar a què 
la cosa estigui tancada a la MGN per a fer-vos arribar la informació definitiva de tot plegat), i 
altres qüestions que creiem que seran del vostre interès, com ara l’inici de la negociació per a 
tornar a establir a la Diputació les 35 hores setmanals com a jornada ordinària de treball. 
 
Seguim... Salut! 
 
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona  
 
27 de novembre del 2018 
 


