
 

 
 
 
 
 
 
 

EL GOVERN I ELS SINDICATS MAJORITARIS SIGNEN L’ACORD SOBRE 
“L’ESTATUT DE L’EMPLEAT PÚBLIC”. 

 
Les organitzacions sindicals més representatives pel que fa a empleats públics (CSI-CSIF- 
UGT i CCOO) vam signar  el passat dia 13 de Juny amb el Govern, l’avantprojecte de Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,  que estableix les condicions mínimes i bàsiques per als 
funcionaris, estatutaris i personal laboral de les Administracions públiques i que afecta a uns 
2,5 milions de funcionaris. 
 
Per primera vegada la unió sindical dels tres sindicats que disposen de la representació 
mínima necessària, aconsegueix uns guanys que podem qualificar de molt importants i 
significatius. 
 
Negociació col·lectiva: ampliant-se les matèries objecte de negociació i essent aquest un 
dret real, mitjançant meses de negociació conjunta. 
 

 Nova estructura retributiva i millores salarials (pagues al 100%) 
 Reconeixement de la carrera professional.  
 Millores retributives lligades a la productivitat 
 Compatibilitat vida laboral i familiar (Pla Concilia) 
 Mobilitat entre Administracions. 
 Compromís de reduir la temporalitat. 
 Es reconeix la negociació col·lectiva en les Administracions 

Públiques 
 Possibilitat d’incrementar el salari bàsic del funcionari 

mitjançant complements fixats en funció de factors com la 
dificultat tècnica, pa progressió en la carrera professional, 
interès, iniciativa o esforç del treballador. 

 
Es potencia la presència dels sindicats de classe majoritaris (UGT i CCOO), així com dels 
sindicats professionals específics (empleats públics) amb més d’implantació arreu de l’Estat 
(CSI-CSIF), tractant d’evitar, d’aquesta manera, l’atomització sindical que es dona als 
diferents territoris. 
 
Es crea una gran Mesa de Negociació  per a tot el personal que treballa en el 
conjunt de les Administracions Públiques, òrgan paritari (Administració – CSI-CSIF, 
UGT, CCOO,) que neix amb la voluntat de ser un lloc de trobada, discussió i 
negociació de les condicions bàsiques i més importants de tots i cadascun dels 
empleats públics. 
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A la Mesa de Negociació estarem representats els funcionaris mitjançant les 
organitzacions sindicals CSI-CSIF (sindicat més representatiu en l’àmbit de les 
Administracions Públiques en el conjunt de l’Estat), UGT i CCOO, com a forces 
sindicals legitimades per assolir aquest nou repte. 
 
 
Considerem que els objectius, criteris i principis bàsics que contempla l’avantprojecte 
de Llei consensuat pels sindicats representatius (CSI-CSIF, UGT,CCOO) respon al 
mínim acceptable per a CSI-CSIF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.csif-catalunya.com 

UN NOU REPTE PER UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ACORD 
ALS NOSTRES TEMPS 

 
UN SINDICAT PROFESSIONAL DEFENSANT ELS INTERESSOS 

DE TOTS I CADASCUN DELS TREBALLADORS PÚBLICS. 
 

CSI-CSIF “ El teu sindicat” 
 

 

 


