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RETRIBUCIONS 2010
Constitució de la Mesa Negociadora del Conveni.
El VI Conveni Únic per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya s’ha prorrogat de forma
tàcita fins al 31 de desembre de 2010, ja que no ha estat denunciat per les parts.
La situació socioeconòmica a Catalunya i el “tarannà” negociador del govern, que s’ha fet notar
per la seva prepotència durant els darrers anys, no feien gens recomanables les negociacions d’un
nou conveni.
Així doncs, la Mesa s’ha constituït el 20 de gener per negociar la distribució de les retribucions per
al personal laboral, corresponents al 2010 tal com es preveu a l’art. 28.g del Conveni.

L’Administració ens va informar de la pujada proporcional del 0,3% en tots els
conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2010.
Un augment que no és cap novetat, ja que és el que van negociar a Madrid els mateixos que ens han
imposat pujades salarials per sota de l’IPC durant els darrers anys. Tant els pressupostos de l’Estat
com els de la Generalitat de Catalunya ja ens havien avançat aquesta congelació.
Denunciem aquesta congelació encoberta que suposa aquest 0,3%, que afegit a la retirada dels 400€
de l’IRPF, suposarà una nova pèrdua en el poder adquisitiu del personal laboral.
Les negociacions continuaran el dia 3 de febrer, però ja tenim sobre la taula l’excusa de les
“dificultats pressupostàries” per desactivar qualsevol altra alegria.
Això sí: tindrem el 0.5% del pla de pensions en el còmput dels 3 propers anys, tot i que ningú no ho
havia demanat.
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