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REUNIÓ DE LA MESA GENERAL 20 juliol 2018 
IMPOSSIBLE L’ACORD 

 
El Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i Funció Pública ens 
presenten una proposta d’acord que IAC no pot signar de cap manera i a sobre 
amb xantatge. 
 
AUGMENT RETRIBUTIU 
L’augment retributiu (1,75%) que totes les administracions públiques ja tenen 
aprovat i que com a molt cobraran a l’agost, la Generalitat de Catalunya encara 
el presenta com a regal propi i no el pagarà fins a la nòmina d’OCTUBRE. 

- 1,5% amb endarreriments des de GENER 
- 0,25% amb endarreriments des de JULIOL 
- 0,2% en fons addicionals que és la moneda de canvi per a Funció Pública 

I, com no hem volgut signar el seu acord, no sabem si ho aplicaran o no 
 
IT 
Ofereixen cobrar el 100% de la IT des de la publicació el Decret Llei (no abans 
de setembre), però ens treuen les 30 hores d’indisposició. Això obliga a anar al 
metge des del primer dia i a fer molts més tràmits. 
 
Què era el que esperàvem els treballadors i treballadores del nou Govern? 

- Augment retributiu del 1,95% a aplicar a l’agost 
- 100% IT sense rebaixes 
- Calendari de retorn de les pagues 13 i 14 (pagament no més enllà del 2019) 
- Proposta de FAS, productivitat i millores en jornada i horaris. 

 
ON ESTÀ TOT AIXÒ? NI UNA PROPOSTA! PROMESES??? 
IAC no demana menys que el que ens reclama el personal: 

VOLEM RETORNAR A LA SITUACIÓ ANTERIOR AL 2012, ! MÉS! 
I HO VOLEM JA! 

 
La millor defensa, un bon CATAC! 
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