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GENERALITAT DE CATALUNYA
REUNIÓ DE LA MESA GENERAL 18 de setembre de 2018

AUGMENT RETRIBUTIU?
IAC NO PODEM SIGNAR UN ACORD QUE SUPOSA
PÈRDUES
A la Mesa General
Funció Pública del 18
setembre de 2018,
Govern
només
presentat dos punts
l’ordre del dia:

de
de
el
ha
de

- Augment retributiu 2018
- Pagament de la IT
IAC considerem
que
aquest canvi unilateral en
l’ordre del dia és un
menyspreu per al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ja que a la
reunió de la Mesa del 20 de juliol també estava inclòs el punt:
- Negociació per a la recuperació de les condicions laborals del personal al serveis
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
IAC hem reclamat la negociació d’aquest tercer punt, perquè interpretem que els dos
punts proposats avui a la Mesa per Funció Pública ja els hauria d’haver aplicat d’ofici
l’Administració al mes de juliol quan es van aprovar els Presupuestos del Estado.
Per a la IAC-CATAC, i per a tota la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), és
completament insuficient.
@CATAC_IAC
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Increment retributiu?
Han signat una recuperació del que ells diuen un 1,95% del sou per al 2018
MENTIDA!!!
El conseller en la seva roda de premsa (com pot fer una roda de premsa immediatament
després d’una reunió on no ha estat?) ha dit: “Que augmentaven més que a l’Estat”
Vergonya!!!!
* Com pot dir això, quan encara no hem vist un “augment” (en realitat recuperació) que
la resta d’administracions ja cobren des del mes de juliol o agost?
* Com pot dir això, quan encara ens deuen 2 pagues des de fa 5 anys?
Si l’1,5% és des de gener, el 0,25% des de juliol i el 0,2% ni se sap encara -perquè els
signants encara ho han de negociar-, ON ESTÀ EL 1,95%??? A IAC no ens surten els
números. I encara ens surten menys si tenim en compte que l’IPC és del 2,3%. Seguim
perdent poder adquisitiu!
Si a aquesta pèrdua de poder adquisitiu del 2018 l’acumulem des del 2010, la pèrdua de
poder adquisitiu real de les retribucions directes des del 2010 és d’un 19,95%. Si
sumem increments salarials indirectes com el 0,8% del FAS, 0,5% del pla de pensions, o
complements com els de productivitat o l’allargament de 6 a 9 anys del primer estadi
docent, ens aniríem a prop d’una quarta part del nostre salari real perdut segons les
situacions personals.

Retorn de les retribucions al 100% durant les Incapacitats Temporals...
Aquesta mesura tan necessària per al personal de l’administració el Govern també l’han
endarrerit tant com han pogut. Perquè no es va aplicar des del juliol? Quan es publiqui
el Decret Llei que permet el cobrament del 100% per a tots els supòsits decauran les 30
hores d’indisposició i es retornarà a la situació anterior.

Cap compromís per revertir altres retallades ni la recuperació de les pagues
del 2013 i del 2014!!!
No tan sols les mesures proposades no són suficients, si no que de les altres retallades,
com per exemple les pagues robades del 2013 i del 2014, no han proposat cap tipus de
compromís de retorn. De fet, davant la pregunta d’IAC sobre quan pensen pagar la
misèria del 10% de la paga 2013 que van signar l’any passat, NI HAN CONTESTAT.
Aquest Govern incompleix la Moció 121/XI del Parlament de Catalunya que l’insta a
retornar la totalitat de la paga del 2013 durant el 2018 i la del 2014 el primer trimestre
del 2019!!!. Un menyspreu absolut tant a tots i totes les treballadores de l’Administració
com a tota una institució com el Parlament de Catalunya.
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