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Des de la IAC-CATAC no signem acords amb un Govern que no respecta allò que ja està 
signat (tornar el 10% de la paga extra de 2013) i que maltracta sistemàticament el personal 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
No acceptarem cap acord que no garanteixi la completa restitució de tots els drets: 

• La recuperació íntegra de les pagues de 2013 i 2014  

• El 0,8 % de la massa salarial del FAS,  

• El 0,5% que havia d’anar al fons de pensions 
I la reversió de totes les retallades fins aconseguir uns salaris que contemplin com a mínim 
l’IPC a Catalunya. 
 
Hem de continuar la lluita per uns sous dignes i per un repartiment de la riquesa més just. 
 
Per això qualifiquem de vergonyós l’anomenat “increment salarial” pel 2018 pel personal 
laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació del VI Conveni Únic que es cobrarà en diferents trams 
fins al desembre de 2018  : 
 
➢ En la nòmina del mes d’octubre de 2018 s’aplicarà l’increment de l’1,5%, més un 

0,25% addicional, amb efectes retroactius a 1 de juliol  
➢ En la nòmina del mes de novembre de 2018 s’abonarà en concepte 

d’endarreriments els imports derivats de l’increment de l’1,5% de les retribucions 
corresponents als mesos de gener a juny de 2018 

➢ En la nòmina del mes de desembre de 2018 s’abonarà l’increment addiconal del 
complement de grup en aplicació del fons addicional del 0,2%, amb efectes de l’1 de 
gener de 2018 

 
No podem oblidar que fins al 1,75% són retribucions bàsiques d’un mal “acord” signat a 
Madrid pels tres sindicats estatals i deslligat de l’IPC i en conseqüència es mantindrà la 
tendència de pèrdua del poder adquisitiu. 
 
RECUPEREM EL QUE ÉS NOSTRE!  
 
LLUITEM PER LA NOSTRA DIGNITAT COM A TREBALLADORS I TREBALLADORES !! 
 

ON SÓN ELS NOSTRES DINERS ? 
 
 


