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Les patronals segueixen bloquejant la signatura 
de les taules salarials per a  2022 i 2023

PROPOSTES CCOO PROPOSTES PATRONAL

En la reunió mantinguda aquest 15 de març, les organitzacions 
patronals han plantejat, amb la clara voluntat de bloquejar la negociació, 
una sèrie de propostes totalment inassumibles per a CCOO.

2022 

-Incrementar addicionalment un 1,5% els 
salaris de tot el personal amb efectes des de l'1 
de gener de 2022. Això representaria el 
pagament d'endarreriments.

2023 

-  Incrementar els salaris de tot el personal un 
2,5% sobre les taules actualitzades de 2022 i 
amb efectes des de l'1 de gener de 2023.

-  Establir un salari base de 1.080€ per a les 
categories professionals amb retribucions més 
baixes. Cap salari base quedarà per davall del 
SMI i amb la nostra proposta es garanteix la no 
absorció de triennis.

-  Actualitzar els imports de les eixides escolars 
en un 5,7%,conforme a la inflació de 2022, tal 
com estableix l'acord recollit en el Conveni 
Col·lectiu.

2022 

- Incrementar addicionalment un 1,5% els 
salaris del personal docent en pagament 
delegat amb efectes des de l'1 de gener de 
2022.

- No incrementar addicionalment el 1,5%, ni 
en els salaris del personal docent en 
pagament directe ni del PAS en 2022. Derivar 
aquest increment a l'1 de gener de 2023, 
sense pagament d'endarreriments.

2023

-  No incrementar salaris fins que s'aclareixin 
els mòduls correctes per a 2023 i, una vegada 
s'hagi resolt aquesta qüestió:

-  Incrementar els salaris del personal 

docent en pagament delegat un 2,5% amb 
efectes des de l'1 de gener de 2023.

-Incrementar els salaris del personal 
docent en pagament directe i del PAS amb 
efectes des de l'1 de gener de 2023 en un 4%.

- Congelar els imports corresponents 
a les sortides escolars de més d'un dia de 
duració recollits en l'Annex II del VII Conveni, i 
desvincular la seva actualització de l'IPC.



La proposta presentada per les patronals suposa tota una declaració 
d'intencions. D'una banda, intenten solucionar el problema de les 
taules salarials per al personal en pagament delegat, aquell que no li 
suposa cap cost (qui abona les nòmines és l'Administració) i, per un 
altre, pretenen estalviar-se el 1,5% addicional de 2022 per al PAS, el 
personal complementari i el personal docent anara de pagament 
delegat, quan els centres ja han vist actualitzades, fa mesos, les 
partides dels mòduls de concerts. Tot un exercici de cinisme.

Per si no fora suficient, plantegen canviar l'acord de sortides que 
actualitza els imports en funció de l'IPC de l'any anterior, de tal 
manera que queden vinculats als mòduls de concerts. Per a què? Per 
a després no abonar-los sobre la base de qualsevol excusa?

CCOO exigeix l'actualització immediata de les taules salarials de 2022 
i 2023. El VII Conveni Col·lectiu estableix que:

"Seran objecte de negociació específica les taules salarials de cada 
any, des del moment de la publicació en la LPGE dels mòduls 
econòmics corresponents o la norma que els modific o prorroga, 
establint-se el límit temporal de tres mesos per a la seva 
signatura”.

Considerant que la publicació data del 24 de desembre de 2022, 
CCOO es reserva el dret de dur a terme, a partir del 24 de març de 
2023, totes aquelles accions que consideri oportunes per a fer 
complir el signat.
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