
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEGOCIACIONS  RETRIBUCIONS 2008 
 

Us volem informar de l’aplicació dels diferents increments i acords 
retributius per l’any 2008. 

• El mes de gener ens van apujar la nòmina un 2%, que és la 
inflació prevista per aquest any. 

• A partir de la nòmina d’abril el complement específic 
s’incrementa en 61.54 euros bruts ( primer punt de l’acord del 
13 de febrer 2008), anualitzat aquest increment representa un 
40% de la quantitat total de 2000 euros, no té efectes retroactius. 

 
Què passa amb el diferencial de la inflació prevista i finalment patida 

l’any 2007? 
• L’any 2007 el IPC estatal va ser del 4.2 % 
• Clàusula de revisió salarial: 4,2 % - 2%= 2.2 % 
• Aproximació a l’entorn socioeconòmic de Catalunya = + 0.3%(pel 

fet d’haver una diferència entre IPC català i IPC estatal). 
• S’ha de incorporar el complement específic a les pagues extres, 

1% 
Tot això encara s’està negociant en el marc de la Mesa General de la 
Funció Pública. De moment no hi ha cap acord, l’administració no vol 
pagar la diferència que ens deu de 2.5% amb efectes retroactius des 
de Gener. L’únic sindicat que està defensant la dignitat dels funcionaris 
de la Generalitat de Catalunya és el CATAC. En canvi UGT i CCOO 
(esclaus del acords que interessen a l’estat) mantenen posicions 
molt tèbies i a la baixa. L’Administració no vol pagar res més 
d’increment mensual i vol imposar-ho tot a les pagues extres. 
Exigim el 2.5% d’increment mensual amb efectes retroactius des de 
Gener! 
Animem i donem suport al sindicat CATAC en la seva defensa dels 
treballadors de la Generalitat! 
Exigim un marc de negociació col·lectiva en el si del CME! 
 
CAT 
Catalunya, 09 maig 2008 
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