
 
 

 

Sra. Laura Vilagrà i Pons 
Consellera de la Presidència 
Palau de la Generalitat 
Plaça Sant Jaume, s/n 
Barcelona.- 

 
 
 

Benvolguda, 
 

IAC en les reunions de la MEPAG del 9 i 12 de desembre de 2022 on es van presentar el 
projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i es van posar a negociació les 
retribucions del personal afectat pels mateixos, ja va manifestar que l’augment retributiu de 
caràcter bàsic pactat a nivell estatal era totalment insuficient, ja que no reconeix en cap cas 
la pèrdua de poder adquisitiu acumulat que pateix aquest personal. Per altra banda, tampoc 
aquests pressupostos recullen la recuperació de retallades encara pendents, ni la negociació 
d’altres millores que es reconeixen en la Ley de Presupuestos del Estado per a l’any 2023. 

 

Tenint en compte que a les reunions de la MEPAG no hi va haver tràmit de negociació, sinó 
només d’informació, donat que només se’ns va traslladar el fet que s’aplicaria l’augment 
retributiu establert com a caràcter bàsic des de la Ley de Presupuestos, però que no estaven 
en condicions de negociar cap augment retributiu propi, es va informar que aquest augment 
retributiu s’aplicaria des del mes de gener del 2023. Això no ha estat així, i no s’han realitzat 
els tràmits, perquè això fos possible. 

 
IAC demanem que es realitzin les accions que corresponguin, per tal que l’augment retributiu 
que és de caràcter bàsic s’apliqui de manera immediata. També demanem que es realitzi un 
tràmit de negociació real per tal d’adequar les retribucions del personal a la realitat econòmica 
del país, permetent la recuperació del poder adquisitiu perdut. 

 

Per altra banda, a la MEPAG també es va acordar la creació d’un grup de treball per negociar la 
implementació de les 35 hores i altres millores. IAC demanem la convocatòria urgent 
d’aquest grup de treball per tal d’equiparar-se amb la majoria d’administracions públiques. 

 
Esperem que aquestes demandes siguin escoltades i tenir resposta l’abans possible. 

 

Atentament, 

 ASSUMPTA 

BARBENS (R: 

G59050336) 
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Assumpta Barbens 
Portaveu IAC 

 
Barcelona, 10 de febrer de 2023 


