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GENERALITAT DE CATALUNYA

Mesures Administratives
(Decret llei 11/2020, de 7 d’abril)
En el DOGC del dia 9 d’abril s’ha publicat el DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de
la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
Ens interessa en particular l’article 11 d’aquesta norma, amb l’eloqüent títol: “Increment
retributiu”. Us preguntareu a que ve ara parlar de l’increment retributiu si ja el cobrem amb
efectes del mes de gener? Doncs bé, resulta que mitjançant Decret llei 3/2020, d’11 de
febrer, el Govern de la Generalitat va aprovar l’increment per al 2020 (un 2%), tanmateix,
aquesta norma no fou convalidada pel Parlament (com és preceptiu per a tots els Decrets
llei) com a conseqüència de la situació sobrevinguda derivada de la crisi sanitària. Ha calgut
per tant, un nou decret per a regularitzar el fet que estiguéssim ja cobrant un increment
retributiu sense base legal.
Naturalment, aquest Decret llei haurà de ser convalidat en el termini de 30 dies pel
Parlament de Catalunya.
A més de confirmar l’increment retributiu per a aquest 2020 d’un 2%, la norma autoritza un
increment de la massa salarial del 0,30%. No significa això que en vagin a apujar les
retribucions un 0,30% addicional, no, ja que la mateixa norma predetermina a què s’hauran
de destinar aquests diners, així en diu que “entre altres mesures” es poden destinar a coses
tan concretes com:

Bé, en qualsevol cas, aquesta matèria ha de ser objecte de negociació, tot i que
l’Administració pot tirar pel dret i fer, com és habitual, el que li doni la gana. Per exemple
transferir aquests diners a La Caixa per la via de l’aportació a plans de pensions, com ja ha
fet altres vegades.
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Implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència
A la revisió de complements específics
A l’homologació de complements de destinació
A l’aportació a plans de pensions
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El Decret 3/2020, finalment no convalidat (pels motius ja exposats) preveia també un
increment de l’1% (a partir de juliol d’enguany) si el PIB superava el 2,5%. Com resulta que
ara ja se sap que no ha superat ni tan sols el 2%, ens quedem sense aquest increment. Ja
en el seu dia vàrem denunciar des d’IAC-CATAC que indexar les retribucions amb el PIB
era consolidar un precedent molt perillós que suposava un greu retrocés en els drets de les
persones treballadores i que el que corresponia era indexar-lo en la inflació que és la que
realment afecta la nostra pèrdua de poder adquisitiu.
No va ser però aquest el criteri dels sindicats majoritaris que signaren l’acord que, de facto,
suposava la renúncia a la utilització de l’IPC com a índex de referència i per tant la renúncia
a la reivindicació del manteniment de poder adquisitiu.
“D’aquelles noces (entre el patró i els sindicats majoritaris), aquests confits (la pèrdua de
poder adquisitiu de les persones treballadores)”.
El decret llei que ara comentem, es preocupa de recordar-nos que de l’increment de l’1%
“nasti de plasti” es preocupa també de dir-nos que es manté el 2% d’increment amb caràcter
general, fins i tot ens diu que hi haurà un increment del 0,30 % de la massa salarial.
Tanmateix, curiosament, omet cap referència al que establia l’article 2 del Decret llei anterior
(al qual substitueix aquest), i que es titulava: “Recuperació parcial de l'import de la paga
extraordinària de l'any 2013” i que suposava la recuperació del 60% de la paga de 2013
de la qual en el seu moment se’n va apropiar el Govern de la Generalitat.
“Where are all the flowers gone” (la veterania sabrà de què parlem), què s’ha fet de l’Acord
de desembre de 2018, signat pels sindicats majoritaris, sobre el retorn de la paga de 2013.
On és el 60% que s’havien compromès a pagar aquest any? Perquè desapareix del Decret
llei? Perquè no diuen clar el què pensen fer amb els diners que ens deuen des de fa 7 anys?
Que ja ho contemplarà la Llei de Pressupostos? S’aprovarà? I si s’aprova, contindrà aquest
60%? Perquè abans ho contemplava el Decret llei i ara es vol que ho contempli la llei de
pressupostos?
Comprovem, un cop més, com ja vàrem denunciar en el nostre butlletí de desembre de
2018, titulat “Nou acord, nou engany”1, que, un cop més ens han pres el pèl. La pregunta
però és: qui ens ha pres el pèl, l’Administració o els altres signants de l’Acord, que a ben
segur denunciaran l’incompliment amb la boca petita, vistos els pagaments en monedes de
plata als que fèiem referència en el nostre butlletí anterior (número 19/2020) titulat “En
temps de belluga, campi qui puga”2.
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https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_1509bd679db947dcaea7bd2bb0c53319.pdf
https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_756aed9883c14bbe934e17209ea6f491.pdf
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ARA MÉS QUE MAI “LA MILLOR DEFENSA ÉS UN BON CATAC”
Lluita amb la IAC CATAC!
@CATAC_IAC

