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Retribucions 2007

Un acord que no respecta
la clàusula de revisió salarial
E
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l dia 18 de gener la reunió de la
Mesa General de la Funció Pública
va finalitzar sense acord i
l'Administració va decidir que no pagaria
cap increment en la nòmina de gener. No
obstant el dia 22 de gener es va tornar a
convocar una reunió de caràcter urgent i
l'Administració, CCOO i UGT han arribat a un principi d'acord sobre els increments retributius 2007, que la IAC
(USTEC·STEs) no ha signat perquè considera que s'hi fa una aplicació restrictiva
de les retribucions pactada per tots els
sindicats en el III Acord de Condicions
de Treball 2005-08.

Arribar al 2009 a pagar tot el complement específic a la pagues
extres.

Negociar abans del 10 de febrer
l'1% de la massa salarial bruta amb
els ajustaments necessaris per incorporar la part corresponent del complement específic a les pagues extres.

On hi ha les diferències per
les quals no signem

Què diu l'acord
El Departament abonarà en la nòmina
de gener només els increments al sou
base, al complement de destí i als triennis.
L'acord tracta d'interpretar, i per tant
concretar per a aquest any 2007, els
increments retributius pactats al III
Acord de Condicions de Treball per als
anys 2005-2008 per als empleats i les
empleades públics.
Aplicar els següents increments
retributius per a l'any 2007. El
3,55% d'increment general desglossat de la següent manera:
z El 2% a tots els conceptes de la nòmina.
z L´1% d'increment de la massa salarial
bruta al complement específic en les
pagues extres.
z El 0,2% per diferencial entre l'IPC
estatal i l'IPC català.
z El 0,35% per consolidació del complement de destinació en les pagues
extres.
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El 0,3% de la massa salarial bruta
en forma de fons addicional que no
es repartirà generalitzadament,
sinó només a determinats col·lectius i a
mesures específiques.
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Incrementar en la nòmina de gener
el 2% només al sou base, als triennis i al complement de destinació.
Aportació administrativa del 0,5%
de la massa salarial bruta en fons de
pensions.

El III Acord 2005-08 al seu punt 5.1
diu: "L'increment general de les retribucions per a tots els anys de vigència de
l'acord serà el que estableixi la Llei de
pressupostos de la Generalitat de
Catalunya. Aquest increment s'aplicarà
al personal funcionari i estatutari, de
forma proporcional, sobre tots els conceptes retributius de caràcter fix i periòdic".
Aquest increment és el 2%.de la Llei
de PPGG de l'Estat que obliga les lleis de
PPGG de les CCAA.
El III Acord continua: "Seran d'aplicació així mateix les millores retributives
de caràcter general que prevegi la Llei
de pressupostos de l'Estat, motiu pel qual
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Mestres
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477,46
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Mestres ESO

944,48

477,46

34,23

PTFP

944,48

588
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Secundària

1112,85

588

42,77

Catedràtics

1112,85

704,28

42,77

el projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat inclourà les previsions
necessàries".
En aquest sentit l'article 21, apartat 2
de la Llei de PPGG de l'Estat per al 2007,
preveu un increment addicional de l'1%
de la massa salarial bruta que serà d'aplicació per incloure el complement específic en les pagues extres. La Llei de
PPGG de l'Estat considera aquest increment com un increment al marge dels
acords pactats; és a dir, a més a més.
La negociació amb el Ministeri de les
Administracions Públiques havia valorat
el complement específic en un 3% de la
massa salarial bruta a aplicar un 1% per
any. Per tant, les pagues extres s'haurien
d'incrementar amb 1/3 del complement
específic per any. No obstant hi ha problemes perquè l'aplicació del complement específic a les pagues extres supera
el 3% de la massa salarial bruta a
Catalunya.
Això explica que l'Administració es
negui a pagar l'increment del 2% al complement específic en la nòmina de gener
i deixi el tema pendent de negociació lligat a l'increment de l'1%, ja que la seva
intenció pot ser reajustar els dos increments per poder arribar a complir la Llei
de PPGG de l'Estat, és a dir, reduir el
complement específic mensual, per
poder-ne pagar 1/3 a les pagues extres.
Per tant, ja tenim un 2% + 1% però no

sabem si sumen un 3%. L'únic que
sabem és que el 2% incrementa les retribucions bàsiques i el complement de
destinació, però els increments al complement específic resten pendents sota
un considerable risc d'ajustament.
El III Acord 2005-08 contempla a més
la clàusula de revisió salarial: increment
de la diferència entre l'increment general
del 2% marcat al punt 5.1 i l'IPC estatal.
Aquí sorgeix la gran diferència de la
negociació. Per a la IAC (USTEC·STEs),
l'increment de l'!% és un increment addicional i no pot absorbir la diferència
d'IPC; per tant, s'ha d'aplicar a més a més.
L'Administració en fa una lectura restictiva i considera que sí l'ha d'absorbir.
En aquest sentit calculem que ens vol
privar d'un 0,7% d'increment (diferència
entre el 2% de previsió de l'IPC i el
2,7% d'IPC estatal).
Tampoc no estem d'acord que els
increments dels fons de pensions formin
part dels increments retributius, ja que
els considerem salari diferit. La IAC va
demanar que el 0,5 s'apliqués com salari
directe en nòmina.
Així mateix el III Acord preveia, a més
d'aquests increments generalitzats, un fons
addicional del 0;3% de la massa salarial
bruta per col·lectius diversos i mesures
específiques per a l'any 2007, i que es
negocia la seva destinació en cada mesa
sectorial. En concret al 2006 es va emprar

per pagar la pòlissa d'assegurança del professorat, per incrementar els fons dels programes d'acció social, per incrementar les
partides destinades a ajuts per sortides i
colònies i per incrementar el complement
de tutoria de l'ESO.
El percentatge del 0,35% de la massa
salarial bruta és un increment al complement de destinació de les pagues extres
realitzat el 2006. És consolida aquest any
en nòmina però no pot considerar-se com
un nou increment del 2007.
En resum, l'Administració en aquest
acord ofereix una part del 2% més el
0,2%, però no sabem exactament quina
part del 2% + 1% d'aplicació al complement específic ofereix.
La IAC ha exigit que en aplicació correcta de l'Acord s'incrementi en la nòmina de
gener el 2% en tots els conceptes de la
nòmina + el 0,7% + 0,2% (diferencials dels
IPC) de la massa salarial bruta aplicats al
complement específic mensual, i es negociï
posteriorment l'1% d'aplicació del complement específic a les pagues extres. La qual
cosa suposaria finalment un increment real
del 3,9%.
Aquesta concreció retributiva que fa
l'Administració incompleix l'Acord de
Mesa General 2005-08, per tant la IAC
no l'ha signat i estudiarà la possibilitat de
plantejar un conflicte jurídic.
Conceptes de la nòmina de gener amb
els increments inclosos
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El Departament abonarà en la nòmina de gener només els increments al sou base, al
complement de destí i als triennis.
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