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Carta oberta a IAC (CATAC, CATAC-CTS, USTEC-STEs) 

Sobre negociacions salarials i altres misèries 
 

 
Estimats companys, el proppassat dia 22 de 
gener es va convocar Mesa General per 
negociar, així ho entenem nosaltres, els 
increments del 2010. El mateix dia CCOO vam 
redactar un full on consideràvem la decisió del 
Govern, de congelar l’increment del complement 
específic, d’absurda i miserable. Aquest “3 euros 
mal contats” que dieu vosaltres, són només 1,5 
euros mensuals de mitjana en el personal 
d’administració i tècnic, però aquesta “misèria” és 
nostra. Afegíem que aquesta mesura “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”. 
 
Al full, repetíem el que havíem dit a la taula, que 
volem el que és nostre, per misèria que sigui.. 
 
Per no perdre pistonada, el CATACCRAC que 
acabeu de penjar a la pàgina web, explica una 
altra pel·lícula en la que, com sempre, ens 
adjudiqueu el paper protagonista, i on vosaltres 
heu assumit el paper que us heu reservat, el de 
paparazzi. 
 
 

Efectivament, com acostuma a passar any rere 
any, a la negociació us manteniu de 
quintacolumnistes, amagats i reservant la força 
pels vostres fulls informatius, i com també 
acostumeu a fer, us confoneu d’enemic. Parleu 
de coses que no heu plantejat a la Mesa i feu 
propostes demagògiques. 
 
“Si ara no estem en condicions d’impulsar una 
lluita col·lectiva, el que és clar és que aquestes 
actuacions claudicants, com ara la firma 
d’aquests acord retributiu, esterilitzen encara 
més”, dèieu al vostre CATACRACC de fa dos 
mesos quan signàvem l’increment salarial del 
2009. Heu deixat la baralla als altres i us heu 
refugiat als fulls, que ho aguanten tot. Però algú 
ha d’enfangar-se, perquè les millores no te les 
porten a casa. Els vostres fulls mantenen el 
mateix tuf antisindical que alguns dels diaris més 
reaccionaris: “CCOO i UGT ens acabaran 
venent” ja que som “institucions contràries a 
l’equitat i la justícia”.  
 
Dieu al vostre últim full “No ens agrada ser actors 
d’aquesta pel·lícula i no connectem la nostra cua 
amb ells. Seguirem proposant d’altres pel·lis: 
 

Potser ens ajupim sovint, 
no es per hàbit ni caprici 
Que es per esquivar el calbot,  
y esperar el moment propici. 
 

Quico Pi de la Serra.  
De la cançó “Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol” 
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− Manteniment i recuperació progressiva del 
poder adquisitiu perdut. 

− Increments inversament proporcional dels 
salaris per reequilibrar el ventall salarial”. 

 
Sobre aquests temes dues reflexions: l’increment 
anual dels funcionaris de la Generalitat ha estat 
durant el període 2003-2009, el 2010 està encara 
per veure, entre el 21,5 i el 23% per la majoria. 
Certament, com ja sabíem tots, l’increment dels 
A30 està per sobre del 26%. (Aquestes xifres no 
contemplen ni la “paguilla” del 2008 i 2009 ni el 
pla de pensions).I això és contrari, amb tota 
seguretat, a la “equitat i la justícia”. En tot cas 
l’increment del IPC estatal ha estat, durant 
aquest període del 18% i a Catalunya del 19,8%. 
I sobre el ventall salarial, com s’ha arribat fins 
aquí? 
 
Veiem l’altra peli. 
 
L’any 2007, quan es negociava l’aplicació a 
Catalunya de l’Acord de Madrid pel qual en el 
termini de tres anys s’arribaria a cobrar el 100% 
del específic a les pagues extres, es van 
plantejar dos models. CCOO, en principi, 
apostàvem per la mateixa aplicació que s’havia 
fet a l’Administració de l’Estat “per equitat i 
justícia”. L’Administració de la Generalitat va fer 
una primera proposta seguint els mateixos 
criteris; CATACCRAC va respondre: 
“L’administració, si pretén aplicar a Catalunya un 
acord similar al de Madrid, pactat per CCOO i 
UGT, farà que hi hagi treballadors i treballadores 
que tot i que tinguin un augment retributiu en 
còmput anyal vegin disminuïdes les percepcions 
mensuals” (CATACCRAC gener 2007). Cosa 
certa.  
 
Dèieu, en una nota interna sobre el 
desenvolupament de la negociació: “la proposta 
de “pagues dobles senceres” , en el cas del 
complement específic, aplicada directament té un 
efecte secundari: l’increment per uns és del 3,51, 
per altres del 4,64 o, fins i tot, de més del 9%. I a 
nosaltres no ens sembla justes aquestes 
diferencies, sobre tot quan els percentatges 
baixos són per la majoria, i els alts per algunes 

minories de càrrecs. I com que els diners que hi 
ha el primer any no donen per a tot, i com que 
nosaltres defensem el que defensem, el resultat 
és que la gent que menys cobra, tindrà un 
increment de l’específic de l’1,4 aquest any i els 
A30 del 0,7%”.  
 
La demagògia de la baixada salarial va funcionar 
i CCOO va haver de retirar la seva proposta. 
 
Companys, la negociació de l’any 2008 reflexa 
les posicions de les parts, una vegada 
“derrotada” la proposta de CCOO, si mireu la 
vostra pàgina web podreu veure que vam 
acordar, tots excepte vosaltres, un increment 
mínim anual del 4,5% amb un màxim del 5,68% 
per al A30.2 (diferencia del 1,18% anual amb un 
80 o 90% del personal d’administració i tècnic 
amb el mateix increment percentual). Vosaltres 
proposàveu una taula totalment escalonada amb 
un ventall salarial més ampli que el que es va 
signar. 
 
Aquestes dades són a la vostra web: 
http://www.catac.cat/docs/ct090465.pdf 
 
Evidentment els mancats d’equitat i justícia som 
nosaltres i els poca vergonya deuen ser uns 
altres, no? 
 
I aprofitant que us escrivim, voldríem felicitar-vos 
per la vostra gestió del Pla de Pensions, no com 
nosaltres que li donen els diners a la Caixa. A 
Adigsa, empresa pública de la Generalitat, teniu 
majoria en el Comitè i, per això, no s’ha fet 
l’adhesió al pla de pensions. Així aquesta misèria 
de diners dels treballadors enlloc d’estar a un 
compte de la Caixa, perquè la gent es pagui un 
sopar o un viatge quan es jubili, o els torni a 
dipositar a la Caixa, se’ls queda l’empresa. Quin 
millor destí per aquest diners dels treballadors! 
Una empresa pública, potser d’aquestes “de 
plantilles inflades” que denuncieu al vostre full, 
que podria aprofitar aquest diners per resoldre 
aquesta anomalia gasosa.  
 
Apa, companys, fins a la propera, si és que no 
apreneu i us torneu a equivocar d’enemic.

 


