
 
Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadore s de l’Administració de Catalunya                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

GRAN ESTRENA 2010!! 
 
 

Estrena d’una versió de la pel.li del 2009, però am b els mateixos actors i el 
mateix argument: fem veure que ens barallem per qua tre duros i un parell 

de cols vermelles d’aquell coi de planeta. 
 
D’una banda, el ridícul acord signat a Madrid per C COO i 
UGT amb l’administració de l’estat, que ens condemn a a 
perdre diners un cop més amb un increment del 0’3% a tots 
els conceptes retributius. Recordem que l’IPC de Ca talunya 
ha estat de l’1’1%. 
 
I ara, a les nostres meses de negociació, el mateix  ridícul 
0’3% aplicat de manera més restrictiva encara. Un c op 
traduït al català, aquest 0’3% s’escurça i només es  vol 
aplicar a les retribucions bàsiques, tot deixant fo ra el 
complement específic, perquè sembla que, un cop més , 
volen que ens auto-financem una part del 100% de le s 
pagues extraordinàries, amb el que representa aques t 0’3% 
que són 3 euros mal comptats.  
 
Com que sembla, però, que els nostres responsables van a 
molts cursets, els han explicat allò de fer una oferta a la baixa 
quan s’inicia la negociació per acabar donant allò que volies 

donar de bon principi, tot escenificant una cessió a la voluntat de l’altra part. En definitiva, la discussió 
dels 3 euros ens ocuparà unes quantes sessions i al final, CCOO i UGT ens acabaran venent que han 
aconseguit el que ja pensaven donar perquè, repetim, no deixa de ser quatre quartos de res. I tots a 
l’Oscar!! 
 

No ens agrada ser actors d’aquesta pel·lícula i no connectem la nostra cua amb ells. Seguirem 
proposant d’altres pel·lis: 

 
� Manteniment i recuperació progressiva del poder adquisitiu perdut. 
� Increments inversament proporcional dels salaris per reequilibrar el ventall salarial. 
� Supressió del complement d’especial dedicació de l’11% i de càrrecs innecessaris. 
� Prou de plantilles inflades a les empreses públiques i retall de despesa supérflua. 

 
Estem farts que, un cop més, ens vulguin abaratir e l nostre salari  
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� Si no hi ha diners... repartim de manera justa el que hi ha i endrecem la casa i la seva organització. 
� Si no hi ha diners i molta gent podem acabar cobrant menys que el 2009, eliminem el pla de pensions i 

destinem les aportacions directament al salari (així el podrem consolidar i cotitzarem més a la seguretat 
social). 


