PERSONAL LABORAL
Març de 2008

PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS 2008
AVUI, ELS DELEGATS I DELEGADES SINDICALS ENS HEM CONCENTRAT DAVANT
DE LA FUNCIÓ PÚBLICA. CATAC-IAC (USTEC) HO HA FET PER DENUNCIAR
L’ACTITUD RUÍN I VERGONYOSA DE FUNCIÓ PÚBLICA. CCOO I UGT HAN
ESCENIFICAT UN DESACORD QUE NOMÉS HA DURAT FINS QUE HAN TINGUT A
LES MANS UN BOLI PER SIGNAR.
Avui, 27 de març de 2008 s’han tancat
les negociacions sobre retribucions del
personal laboral acollit al VI Conveni
Únic. Finalment, com havíem avançat, el
personal laboral cobrarà un increment
del 4’5% distribuït en tots els
conceptes, a partir de la nòmina del
més d’abril i amb efectes retroactius
des de gener. Funció Pública assumeix
alguns acords negociats als diferents
departaments amb els C I, llevat, a sobre,
d’alguns, com el de FISIOTERAPEUTES.
En aquest procés USTEC, CATAC-IAC,
en la línia del que s’està demanant a la
mesa de personal funcionari, ha tornat a
denunciar la aplicació incorrecta i
interessada de la clàusula de revisió
salarial i en conseqüència la manca de
respecte dels acords signats a Catalunya.
Fora d’això, que també s’està dirimint a la
Mesa General de Funcionaris, la signatura
de CATAC-IAC restava condicionada a
dos temes fonamentals: el compromís de
gestionar una solució pel personal
INDEFINIT NO FIX i l’autorització dels fons
necessaris per, en la línia del que s’ha
pactat pel personal funcionari, assumir el
pagament
d’un
COMPLEMENT
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC. Funció pública
s’ha negat en rodó a assumir cap
d’aquestes dues reivindicacions.

O sigui, QUE NO HEM SIGNAT NI
PENSEM DONAR LES GRÀCIES A QUI
HA SIGNAT AQUEST ACORD, és a dir,
Administració, CCOO i UGT, perquè
pensem que cal anar més enllà i exigir el
respecte que mereixen els nostres acords.
Si no es fa així, ens prendran el pèl any
rere any, com ho venen fent des de fa molt
de temps:
♦ No ens regalen res: només reconeix
una part del que ja estava pactat.
♦ Es tornen a quedar una part de la
clàusula de revisió que ja estava
pactada.
♦ Es neguen a parlar del personal
indefinit no fix, amb el vist-i-plau d’ UGT.
♦ No volen ni sentir a parlar del
complement d’atenció al públic pel
personal laboral, també amb el vist-i-plau
de CCOO i UGT.
♦ Respecte els acords departamentals,
resulta que els hem de donar les gràcies
per pagar allò acordat i que se suposa
que calia pagar.

Dos mesos de negociacions! en els
quals la Funció Pública ha manifestat una
vegada més el seu menyspreu cap els
treballadors de la Generalitat i els
sindicats, amb la pèrdua de temps que
suposa (mala gestió del temps). Més de 15
treballadors reunits cada dijous entorn
d’una Mesa de Negociacions on la Funció
Pública es presenta sense la voluntat de

negociar i mantenint així els diners dels
treballadors a les seves butxaques.
EL DIMARTS PASSAT, DATA DE LA
DARRERA REUNIÓ NEGOCIADORA, EL
4’5 JA ESTAVA MÉS QUE CLAR,
MALGRAT ALGUN SINDICAT PUGUI
ESCENIFICAR TEÒRIQUES MESURES
DE PRESSIÓ.

En conseqüència els treballadors públics de Catalunya som dels pitjors
retribuïts de l’Estat i continuem perdent poder adquisitiu.
Fins a quan estem disposats a aguantar?
Segons l’administració, CCOO i UGT:
El 4,5% correspon a:
•
•

•
•

2% d’increment general.
1% d’increment per fer possible que la massa salarial del personal laboral
experimenti un increment anual equivalent al que resulti per als funcionaris públics
com a conseqüència de l’increment del complement específic a les pagues
extraordinàries.
0,30% d’increment segons disposa l’article 28.h del VI Conveni Únic en relació amb
l’apartat 5.2 b del III Acord general sobre condicions de Treball del personal
funcionari.
1,2% corresponent a la diferència entre l’IPC estatal previst i l’IPC real que ha estat
del 4’2.
USTEC·STEs i CATAC (IAC) seguiran lluitant pel respecte i l´aplicació de la
clàusula de revisió salarial. Entenem que la clàusula ha d’operar respecte
l´increment general del 2% de la Llei de Pressupostos i no del 3% (2%
d’increment general + 1% d’increment de l’específic de funcionaris, que la llei
preveu com increment afegit als increments generals).

Això si: tindrem el 0.5% del Pla de pensions que el personal laboral no havia demanat.

PER UNES RETRIBUCIONS DIGNES:
NO A LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU
Cordialment,
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