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L’altre espoli català 
El Govern de Catalunya vol congelar el complement 

específic al personal funcionari 
 

 
Avui divendres 22, s’ha convocat Mesa General per 
parlar de retribucions 2010 per al personal funcionari. 
El Govern de Catalunya ens ha comunicat que 
l’increment salarial que s’aplicarà en la nòmina de 
gener, aquest 0.3% que preveuen els pressupostos 
de la Generalitat i de l’Estat, no inclou la pujada del 
complement específic.  
 
Aquesta decisió uni-
lateral suposa un 
gravíssim atac al 
dret a la negociació 
col·lectiva dels fun-
cionaris, i un greu 
incompliment de la 
Llei i els costums. 
Cada més de gener, 
sense excepcions, 
s’ha aplicat l’incre-
ment previst als 
pressupostos, a les 
retribucions bàsi-
ques i complemen-
tàries de manera 
automàtica.  

 

Les negociacions, que hem mantingut anualment a 
la Mesa General sobre retribucions, s’han referit 
als fons addicionals, clàusules de revisió salarial o 
altres conceptes no recollits als pressupostos.  
 
Independentment de la quantitat miserable de la 
que estem parlant, el 0,3% del complement 
específic mitjà mensual es situa en uns 1,5 euros 
bruts mensuals; la congelació d’aquest, és un fet 
greu i les explicacions que han donat a la mesa 
de negociació una vegada elaborades les 
nòmines, corresponia fer-les abans d’enviar els 
pressupostos al Parlament.  
 
Aquesta decisió absurda, que busca 
l’enfrontament i no l’acord, xoca amb les normes 
i és una nova mostra de la manca de respecte 
vers als treballadors de la Generalitat i els seus 
representants legals. 
 
CCOO exigim l’increment no només de les 
retribucions bàsiques, sinó també de totes les 
complementaries, d’acord amb les previsions dels 
pressupostos, els costums i els acords signats. La 
negociació que ara s’obre, ha de partir de la 
base de l’aplicació de l’increment sobre tots els 
conceptes retributius.  

 

Volem els nostres diners! 
Increment del complement específic, ja! 


