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El 9 de novembre de 2009 s´ha reunit la Mesa General 
de Negociacions amb un únic punt a l´ordre del dia: 
retribucions del personal funcionari 2009. Val a dir 
que aquesta Mesa es reuneix a petició sindical, i que 
l’Administració va mantenir una actitud absolutament 
tancada, absent i negativa en els temes pendents 
d’interpretació dels acords.

En primer lloc es confirma que l’Administració pagarà 
en la paga extra de desembre el 20% d’una mensualitat 
del complement específic, percentatge que faltava per 
completar el pagament d’una mensualitat completa en la 
paga extra.

Ja tenim, doncs, paga doble consolidada al desembre i 
al juny. Es compleix així una vella aspiració del personal 
funcionari de l’Administració. En aquest sentit ja han sortit 
alguns sindicats que han reivindicat com un èxit particular 
la consecució d’aquest vell objectiu.

No obstant, aquests sindicats continuen obviant explicar 
als treballadors i a les treballadores la seqüenciació de les 
llargues sessions de negociació que han tingut lloc aquests 
últims anys.

1 Amb els diners de la clàusula de revisió salarial del 
2007 (0,7%) i del 2008 (2,2%), acumulatius ambdós per 

cada any que passi, i que no ens han incrementat en la 
nòmina de cada mes, ens han pagat una part important 
dels increments en les pagues extres. D’aquesta manera 
l’Administració s’ha estalviat diners i ha aconseguit, amb 
el suport còmplice d’aquests sindicats, que una part de les 
pagues extres ens les paguem nosaltres mateixos amb els 
diners que estan deixant d’ingressar-nos cada mes.

2Aquests sindicats han cedit i no han volgut, o no n’han 
estat capaços, defensar els acords signats, el de les 

pagues extres a Madrid que garantia un 1% anual entre 
el 2007 i el 2009 i el que havíem signat tots a Catalunya 
per al 2005-2008 que garantia el cobrament mensual de la 
diferència entre la previsió i l’IPC català. Al final aquests 
sindicats han signat acords de concreció anuals 2007 i 2008, 
amb l’oposició de la IAC (USTEC·STEs), en els quals han 
acabat renunciant a la clàusula de revisió salarial i que s’ha 
utilitzat per abonar la paga extra.

3 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.

4 Aquesta renúncia s’ha fet sense saber què suposava 
en quantia econòmica cada percentatge, ja que 

l’Administració, sospitosament, s’ha negat sempre a 
donar-ne les dades. Així doncs, aquests sindicats han estat 
signant de manera irresponsable i submisa a cegues.

En segon lloc, malgrat que s’ha allargat l’Acord 2005-
2008, l’Administració es nega a destinar en aquest any 2009 
els fons addicionals del 0,3% de la massa salarial bruta de 
cada sector per negociar-ne el repartiment en cada Mesa 
Sectorial per a mesures específiques o per a increments 
salarials a determinats col·lectius com s’havia fet els anys 
2006, 2007 i 2008, aquest últim any encara pendent de 
cobrament.

En tercer lloc, a l’any 2008 els signants de l’Acord van 
considerar que amb la suma del 2% de la previsió de l’IPC 
i els increments a les pagues extres s’havia d’arribar a un 
increment del 4,5% que responia a l’IPC. Però, i sempre 
segons l’Administració, hi podia haver persones que no 
arribessin a aquest percentatge i que rebrien un abonament 
en nòmina en un sol pagament en còmput anual, que van 
anomenar la paguilla.

Ara la discussió se centra en si aquesta paguilla s’ha 
de consolidar o no en el sou, ja que de l’ambigüitat 
del seu redactat, l’Administració dedueix que no, i els 
sindicats signants que sí. Des d’USTEC·STEs i la IAC ja 
vàrem avisar al seu moment que si els sindicats signants 
acceptaven el redactat, l’Administració interpretaria 
que no, i aquesta paguilla no es consolidaria en el sou. 
Lamentablement sembla que els esdeveniments tornen a 
donar-nos la raó.

Aquest any 2009 torna a passar el mateix. Se’ns ha 
incrementat el 2% a la nòmina de gener i se’ns ha de pagar 
l’increment esmentat en la paga extra (1% segons la Llei 
de PPGG de l’Estat), la qual cosa, segons l’Administració, 
suposa un increment del 3%, però és indemostrable, ja que 
continua negant-se a donar les dades que quantifiquin 
econòmicament aquest 1% d’increment a l’extra. A més, 
l’Administració també es nega a donar en aquest 2009 
una altra paguilla a aquelles persones que sumant els seus 
increments no arriben al 3%.

Pla de pensions
S’ingressarà el 0,5% de la massa salarial bruta en el fons 

de pensions de cada partícip en el Pla de Pensions dels 
Empleats i Empleades de la Generalitat de Catalunya.
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De com els treballadors i les treballadores                       
de l’administració de la Generalitat ens hem abonat     
a nosaltres mateixos gran part de la paga extra
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