PERSONAL

LABORAL

RETRIBUCIONS 2007
Increment provisional de les retribucions pel personal laboral
del 3,55% a tots els conceptes que es cobrarà a la nòmina de
febrer.
-

La Comissió Negociadora del VI Conveni reunida ahir 18 de gener per negociar les
retribucions del personal laboral pel 2007 d’acord amb l’art 28.g i h. de l’esmentat VI
Conveni Únic, va arribar a l’acord provisional d’augmentar les retribucions en el
3,55%, a compte del que resulti finalment de les negociacions, aplicat a tots els
conceptes i amb efectes d’1 de gener de 2007.

El 3,55% correspond a:
•
•

•

•

2% d’increment general.
1% d’increment per a 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 que possibiliti que els
funcionaris perceben aquest complement retributiu en 14 pagues a l’any.
0,35% d’increment per a fer possible que la massa salarial del personal laboral
experimenti un increment anual equivalent al que resulti per als funcionaris públics
com a conseqüència del pagament del 100% del complement de destinació en les
dues pagues extres del 2007
0,20% 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

Fins aquí arriba l’acord del pagament a compte

A les retribucions pel 2007 encara falten:
0,7% revisió salarial referent a la desviació de l’IPC estatal
0,3% de fons addicionals
USTEC·STEs-CATAC-IAC no renuncia a que es tingui en compte la clàusula de
revisió salarial pactada a les Meses de Negociació de Catalunya i per tant mantenim
la proposta.
Que no ens treguin el que s’ha pactat a catalunya - Nosaltres decidim!
Més informació: 93 302 76 06 i a

www.sindicat.net “personal laboral”
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