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PLA DE PENSIONS, VOLEM LES APORTACIONS 
DIRECTAMENT A LA NOSTRA NÒMINA!  

CAMPANYA RECOLLIDA DE SIGNATURES  
 

El CAT sempre ha mostrat el seu desacord amb la imposició a tot el col·lectiu d’un pla 
de pensions privat que només beneficia a la banca, a l’Administració i als interessos 
ocults dels sindicats de la patronal. 
 
El CAT va iniciar, el març del 2005, una campanya de recollida de signatures de suport 
a la convocatòria d’un referèndum per tal que els moss@s decidíssim el model del pla 
de pensions. L’administració amb la submissió dels sindicats afins ens el va imposar. 
 
Ara, cinc anys després, el Govern de l’Estat i els sindicats CCOO, UGT I CSIF han 
signat un acord a Madrid que preveu un increment salarial del 0.3% l’any 2010 i una 
aportació al pla de pensions de l’1.5% de la massa salarial en els propers 3 anys (0.3 el 
2010, 0.5 el 2011 i 0.7 el 2012). Aquest acord representa una pèrdua de pèrdua de 
poder adquisitiu pel 2010 , ja que es preveu una inflació de l’1.5% i la hipoteca dels 
salaris del 2011 i 2012. 
 
El CAT seguint la campanya de l’IAC-CATAC per 
exigir que no es destini massa salarial al Pla de 
pensions en forma d’aportacions de la Generalitat 
de Catalunya i que aquesta quantia s’incorpori a 
les nòmines individuals i INICIEM UNA RECOLLIDA 
DE SIGNATURES.  
 
Al mateix temps el CAT donarà suport a les 
propostes que faci CATAC a la mesa general de la 
Funció pública en referència a la negociació dels 
increments retributius .  
 
Proposarem en el proper Consell de Policia i a la 
Mesa General de Funció Pública que les 
aportacions al pla de Pensions dels moss@s 
estiguin integrades a la nòmina . 
 
No volem que la banca, l’administració i els sindicats afins decideixin el destí de les 
nostres retribucions. Si el sistema públic de pensions no funciona que l’arreglin però no 
que el privatitzin. 
 
Salut!  
Catalunya, 26 de març 2010 



LES APORTACIONS AL PLA DE PENSIONS ... 
DIRECTAMENT A LA NOSTRA NÒMINA! 

 
RECOLLIDA DE SIGNATURES 

 
 
El passat mes de setembre, el Govern de l’Estat i els sindicats CCOO, UGT i CSIF van signar un 
acord a Madrid que, entre d’altres qüestions, preveu un increment salarial del 0’3% l’any 2010 
i una aportació al pla de pensions de l’1’5 de la massa salarial en els propers 3 anys (0’3 el 
2010, 0’5 el 2011 i 0’7 el 2012). 
Aquest acord representa una pèrdua de poder adquisitiu pel 2010, ja que es preveu una 
inflació de l’1’5 i la hipoteca dels salaris del 2011 i 2012 a una clàusula de revisió que en el 
propi acord resta condicionada a tot un plegat de factors que, per la seva inconcreció i 
sempre lligats a la recuperació econòmica del país, no asseguren la seva aplicació. 
D’altra banda, ens anuncien una reforma fiscal que suposa, entre d’altres mesures, la 
supressió de la deducció general de 400 €.  Si s’aplica a Catalunya l’acord que han signat a 
Madrid i si afegim els efectes de la reforma fiscal, el nostre salari net durant el 2010 serà més 
baix que el 2009. 

 
Davant d’aquesta situació, les persones que signem, treballadors i treballadores de la 
Generalitat de Catalunya, exigim un increment retributiu que garanteixi, com a mínim, el 
poder adquisitiu del nostre salari. En aquesta mateixa línia, exigim que no es destini massa 
salarial al Pla de Pensions en forma d’aportacions de la Generalitat de Catalunya i, 
concretament, s’incorpori aquesta quantia a les nostres nòmines individuals. 
 

 

 

  

 

 

 
 

NOM i COGNOMS DNI Signatura 

   

     

   

   

   

   

Per presentar aquest escrit amb totes les signaturas recollides davant del govern 

de la Generalitat de Catalunya, podeu fer arribar aquest full, a: 

Seu Nacional del CAT 
c/ Cristóbal de Moura 105-111, 2n 4ª 

08019 
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