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El dilluns 1 de desembre CCOO, UGT, el sindicat de met-
ges i l'Administració han tancat l'acord retributiu del 2008.

Increment de les pagues extres

La novetat de l'acord consisteix en l'abonament a la paga
extra del desembre del 80% d'una mensualitat del complement
específic. No obstant, aquest 80% no és un increment real ja
que el 50% ja l'havíem cobrat en pagues extres anteriors.

Que l'Administració aboni ara aquest 80% significa que la
mitjana de l'increment real entre les dues pagues extres d'a-
quest 2008 és el 40% d'una mensualitat del complement espe-
cífic, cosa que en total suposaria el pagament del 65% dels
anys 2007 i 2008 com a mitjana dels dos anys, mentre que la
resta s'hauria d'abonar en les pagues extres de l'any 2009 per
tal de poder acomplir així amb el que estava previst a la Llei
de PPGG de l'Estat de pagar una mensualitat total com a paga
extra en tres anys.

Així doncs, a la paga extra de desembre cobrarem el 80%
d'una mensualitat del complement específic; per tant, inclou
una part que s'hauria d'haver pagat a l'extra de juny.

Increment anual de la massa salarial dels
triennis

Només per a aquest 2008, ja que els PPGG de l'Estat esta-
blien aplicar un 2,5% a la massa salarial total dels triennis de
cada sector de l'Administració. En el cas docent, les quantitats
a cobrar en un sol pagament són:

Professorat de secundària: 64,25 euros anuals
Professorat de primària: 53,20 euros anuals

L'Administració i els sindicats signants 

L'Administració i els sindicats signants con-
sideren que aquests increments, units als
increments consolidats al gener (2% del sou
base, triennis i complement de destinació i
2,3% d'increment del complement específic),
signifiquen amb caràcter general  un incre-
ment en còmput anual del 4,5%. 

No obstant, aquesta fórmula d'aplicació
dels increments és molt injusta, ja que en rea-
litat representa que al personal que més guan-
ya li pot suposar uns increments percentuals

més grans que poden arribar en alguns casos, si més no, fins
al 6% i a qui menys guanya en termes generals li pot suposar
un increment inferior al 4,5%. En aquest últim cas
l'Administració pagarà una quantitat addicional per abonar
la diferència fins al 4,5%. 

Entre incompliments i pèrdues de poder adquisitiu mensuals

Aplicació aproximada de l'increment percentual d'una mensualitat
del complement específic en les pagues extres

Any mitjana juny desembre Total anual

2007 25% 25% 25% 25%

2008 40% 25% 25%+30% 40%

Totals dels dos anys 65% 50% 80% 80%

A la paga extra de desembre
cobrarem el 80% d'una mensualitat
del complement específic; per tant,
inclou una part que s'hauria d'ha-
ver pagat a l'extra de juny

Retribucions 2008



L'administració incompleix un acord

Un cop més l'administració incompleix un acord amb
suport sindical i ens comdemna  un altre cop a patir pèrdues
de poder adquisitiu en les retribucions mensuals.

La Intersindical Alternativa de Catalunya IAC, organitza-
ció en la qual està confederada USTEC·STEs, denuncia que
s'ha incomplert l'acord 2005-08 que havíem signat totes les
organitzacions sindicals representatives en la Mesa General
de la FuncióPública. Un cop més, els mateixos sindicats
s'han tornat a plegar, en la concreció retributiva de l'esmen-
tat acord per al 2008, a la voluntat de l'Administració, inca-
paços de defensar els guanys reals dels acords que signem;
i el més greu de tot, encara tractaran de vendre uns incre-
ments que l'Administració ja pensava aplicar unilateral-
ment, ja que era la seva forma d'entendre i complir l'acord
2005-08, com el millor acord possible,  i amagaran que una
altra vegada no s'ha aplicat la clàusula de revisió salarial en
detriment del creixement dels complements específics de la
nòmina de cada mes.

Per a la IAC els increments pactats a l'acord 2005-08 eren:
*2% de la previsió de l'IPC 2008 abonat en nòmina de gener.
*+ 2,2% igual a la clàusula de revisió salarial, és a dir; la dife-
rència entre la previsió de l'IPC (2%) i l'IPC (4,2% ) estatal.
*+ Aquells increments aprovats per la Llei de PPGG de l'Estat,
1%, que s'aplica a l'abonament d'una part d'una mensualitat

del complement específic a les pagues extres.
*+ 0,3% diferencial amb respecte a l'IPC català.

En total hauria de sumar un increment del 5,5%. Un 4,5%
aplicat en nòmina mensual i un 1% a les pagues extres.
Mentre que aquest acord de concreció retributiva per a l'any
2008 només ens aplica el 2,3% a la retribució mensual i un
hipotètic 2,2% a la retribució anual.

Això significa que amb els diners de la clàusula de revisió
salarial, que no ens incrementen cada mes, ens estan pagant
una part important dels increments en les pagues extres.
D'aquesta manera s'estalvien diners i aconsegueixen que una
part de les pagues extres ens les paguem nosaltres mateixos
amb els diners que deixen d'incrementar-nos cada mes.

La qüestió és molt més greu si pensem que els increments
mensuals, que no ens paguen, els consolidaríem en nòmina i,
per tant, els perdrem per a la resta de la vida laboral sense
oblidar que, en no cobrar-los, tampoc no incrementen les
pagues extres.

A més, hem de denunciar també que aquest 4,5%, que
diuen l'Administració i els sindicats signants que suposen els
increments de l'acord, és un acte de fe, pot ser que sí o pot no
ser que no. Nosaltres, com a IAC, el que podem afirmar és
que a la Mesa de negociació això no s'ha demostrat, ja que
l'Administració mai no ha posat sobre la taula les dades que
li hem demanat les organitzacions sindicals per poder com-
provar-ho.

Els increments mensuals, que no
ens paguen, els consolidaríem en
nòmina i els perdrem per a la resta
de la vida laboral

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03   
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32 Fax  973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45    Internet: http://www.sindicat.net 
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.netUS
TE
C·
ST
Es

www.novolemaquestallei.cat
Ja som molts i moltes!
Signa tu també el manifest de rebuig a la LEC

Amb els diners de la clàusula de
revisió salarial, que no ens incre-
menten cada mes, ens estan
pagant una part important dels
increments en les pagues extres.


