Hola a tothom,
Avui s’ha reunit la MGNFP (Mesa General de Negociació de Funció Pública) on es debaten les
condicions de treball de de tots/es els/les treballadors/es de la Generalitat de Catalunya.
La part de l’Administració s’esperava una reunió plàcida on confiava que la clàssica raspallada
a alguns sindicats, li servís per vendre un gran acord.
El fet cert, ha estat que els reiterats incompliments i la manca de concreció, ha dificultat cap
acord fins i tot amb els sindicats còmplices.
Us en fem 5 cèntims...
-

-

-

Parlen d’un 2% d’increment salarial pel 2020 (ja acordat a nivell estatal), però no
concreten a partir de quin mes incorporar-lo a la nòmina. Entenem que l’aplicació
sempre serà des de l’1 de gener.
Un 0,30% de fons addicionals pel 2020 que tampoc diuen quan el cobrarem ni en
concepte de què. Hem de recordar que encara ens resta cobrar un 0,25% de l’any 2019
que no ens han pagat i que ara, unilateralment, el volen posar al pla de pensions dels
treballadors de la Generalitat.
El 60% de la paga extraordinària de 2013 accepten que s’ha de pagar enguany, però no
volen concretar quin mes ho faran.
Aquest punt sí sembla que el compliran amb el calendari habitual i les DPO’s de 2019
tornen a calcular-se respecte al 100% de l’import de cada categoria.
No s’ha parlat res de recuperar prestacions que teníem abans de les retallades, com la
retallada directa del 5% del sou, el fons social, o els tickets menjador per a les
persones que fan atenció continuada...

En definitiva, la major part d’aquestes millores ja estaven contemplades en acords anteriors,
però la manca de calendarització i l’incompliment per part de l’Administració, ha fet evident
que no podem abandonar la mobilització ni la vigilància.
CATAC-CTS/IAC, volem iniciar una ronda d’assemblees pels centres on us informarem de les
darreres novetats.
Us mantindrem informats
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