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Cap a la generalització de les exclusives. 
Ja que des de gerència no se ha volgut, tal i com especifica l’acord, estudiar les 
necessitats d’augment, dels llocs de treball que deuen accedir a l’exclusiva per 
la implantació de la jornada de 35 hores, i no causar una baixa en la qualitat 
dels serveis i de les condicions laborals dels treballadors i treballadores. 
 
CC.OO. en el marc de l’Acord de Condicions de Treball 2004-2006, 
demanarà en la propera Mesa Negociadora, òrgan legítim de negociació, el 
desenvolupament dels aspectes retributius que l’ ACT recull. 
Aconseguir la generalització de les exclusives, amb els següents complements 
específics: 

• GRUP D : Complement específic mínim NIVELL 17. 
• GRUP C : Complement específic mínim NIVELL 21. 

 

I ara la productivitat  
En base al punt 3.4, “S’implantarà un complement de productivitat. El cost total 
de l’esmentat complement serà equivalent al 0’5% de la massa salarial del 
P.A.S. 
Per a CC.OO. aquest percentatge és un mínim de eixida i per tant, considerem 
que es pot superar aquest en el transcurs d’una negociació satisfactòria per a 
totes les parts. 
 
CCOO proposarà a la propera Mesa Negociadora: 
 
La implantació de la productivitat com a nou concepte retributiu amb la següent 
distribució : 

• 50 %, liquidables en dues pagues semestrals per a totes les 
treballadores i treballadors que compleixen la seua jornada laboral 
d’acord amb els mecanismes actualment establerts. 

 
• 50 % distribuïda de forma proporcional amb criteris objectius en funció 

dels resultats, els excessos de treball, l’assumpció de responsabilitats i/o 
els canvis de funcions. 

 

Incidències de la aplicació de la reducció de la 
jornada laboral a 35 hores. 
 
Com ja es va informar al gener d’enguany, s’ha sol.licitat la convocatòria d’una 
Mesa Negociadora per a tractar ,entre altres qüestions, les incidències de la 
aplicació de la reducció de la jornada laboral a 35 hores, per tant demanem que 
ens remetau per correu electrònic, (ccoo@uv.es), el més aviat possible, les que 
hagueu detectat o patit en el vostre centre de treball perquè pugam tindre 
coneixement d’elles i transmitir-les per aconseguir solucionar-les de la manera 
més favorable als interessos de tots i totes nosaltres. 


