Els treballadors públics tindrem un increment retributiu de l’1% per aquest
any, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2017
CSIF, com a sindicat majoritari al conjunt de les administracions publiques, no va signar
aquest ridícul increment, ja que reclamàvem un pla plurianual per recuperar, com a
mínim, el 5% que compensés la gran retallada que han patit els treballadors públics
des de l’any 2010. La nostra organització sindical sí que va subscriure l’acord històric per
reduir la temporalitat un 90% en tres anys.
La Disposició addicional 23 dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2017
estableix que, “Els increments de les retribucions del personal del sector públic
que, si escau, pugui establir l'Estat, s'han d'aplicar, respectant-ne el percentatge
màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei”. Això significa que l’increment de
les retribucions dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya quedava subordinada a
l’aprovació dels pressupostos de l’Estat i en el percentatge que allà se’n determinés.
L’Article 18.2 dels Pressupostos de l’Estat de 2017, aprovats recentment, estableix que,
“En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2016…”.
En definitiva, per aquest 2017, els treballadors públics tindrem un increment retributiu de
l’1%, que ens abonaran retroactivament des de l’1 de gener de 2017. Des de CSIF, ja
hem exigits als màxims responsables de Funció Pública que aquest pujada
salarial, juntament amb la part devengada des de l’1 de gener d’enguany, ens sigui
abonada a la nòmina del mes de juliol.
D’una banda, des de la nostra organització sindical ens congratulem de veure a les
nostres nòmines una pujada de sou, malgrat que la considerem gairebé irrisori i del tot
insuficient. Hem de recordar que, des del 2010, amb la primera reducció del 5% del sou
del govern de Zapatero, les retallades patides pels funcionaris de la Generalitat han estat
quantioses i constant amb una pèrdua del nostre poder adquisitiu al voltant del 20%. A
les retallades i congelacions retributives i de drets d’origen estatal, hem d’afegir les que
ens han “regalat” els diversos governs de la Generalitat que, recordem, de totes les
Comunitats Autònomes són els que més han maltractat els funcionaris, amb diferència
(Fons d’Acció Social, Fons de Pensions, productivitat, 100% de totes les IT, dies
d’assumptes personals...)
D’altra banda, considerem que aquest increment salarial, malgrat insuficient, és un
primer pas de recuperació salarial que ens estimula, més encara, per continuar lluitant
per tal de recuperar tot el que ens han robat.
Us mantindrem informats.
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