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LA NÒMINA DEL GENER i  LA CRUA REALITAT. 
Vam perdre diners el 2008 i ho arrosseguem al 2009,  

gràcies al Govern, CCOO i UGT 
 

Un 2% d’increment general i una perspectiva del com plement específic doblat a la paga 
del desembre, és el que s’anuncia com a límit de l’ increment retributiu del 2009 del 
personal funcionari. Això, aplicat a un salari amb pèrdues del 2008, ens fa seguir perdent 
poder adquisitiu. 

 
Fem un resum de la nostra situació salarial: 
 

� Encara no s’ha fet efectiu l’ingrés que ha de fer g arantir l’“increment per a tothom del 4’5% al 2008”  
anunciat pel Govern i acceptat, en un acord de reda cció indescriptible, per CCOO, UGT i el sindicat 
corporatiu de metges. 

 
� Xifres en mà, també és fals que tothom acabi tenint un increment del 4’ 5%: en no tenir en compte 

els triennis, un 4’5% d’increment sobre el salari r eal del 2007, per a molta gent, són més diners dels  
que cobraran del 2008.  A la pràctica, a més,  l’in crement mensual no ha estat superior al 2,2% 

 
� L’acord signat ha afavorit als sous més alts  i deixa ben lluny els salaris menys afavorits: el llocs 

base dels cossos generals i molt especialment els s alaris més baixos de l’escala retributiva: els 
sindicats signants, CCOO i UGT en el nostre sector,  no van presentar ni van treballar sobre cap 
proposta que passés per reequilibrar el ventall ret ributiu. 

 
� L’acord del Govern, CCOO i UGT altre cop ens fa per dre diners: l’increment aplicat al pagament del 

80% de la paga extraordinària del desembre, en lloc  del complement específic mensual, genera una 
pèrdua retributiva pel 2009 i els propers anys.   

 
I ara, passem comptes: 
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COMPLICAT D’EXPLICAR, FEIXUC D´EMPA SSAR, DESAGRADABLE DE LLEGIR, PERÒ… 
  

SÓN ELS NÚMEROS QUE RECOLZEN ELS NOSTRES 
ARGUMENTS. 

 
ENTRA EN EL NOSTRE FULL DE CÀLCUL DINÀMIC:  

INTRODUEIX LES DADES SALARIALS QUE ET DEMANA I VEUR ÀS ELS DINERS QUE 
PERDEM I SEGUIREM PERDENT AMB L´ACORD PROPOSAT PEL GOVERN 

 I RATIFICAT PER CCOO I UGT. 


