
Negociació de la pujada salarial dels Empleats Públics per el 2022

Dimarts, 19 d’octubre de 2021

Aquest dimarts 19 d'octubre hem tingut Mesa General d'Empleats Públics a l'EBAP
per tractar la pujada salarial dels empleats públics, un 2% aprovada pel govern
central per al 2022, i les seves implicacions en els pressupostos generals
autonòmics.

En aquesta Mesa que comptava amb la presència dels directors generals
d'Administració Pública, Educació, Sanitat i Pressupostos, ens han oferit pujar el 2%
a les retribucions bàsiques i tornar a deixar congelades les retribucions
complementàries, tornant a fer el mateix que amb la pujada del 0,9% per 2021.

Hem deixat ben clar que estem absolutament en contra d'aquesta mesura, ja que
seria el tercer any seguit que tindrem una pujada inferior a la dels empleats públics
d'altres comunitats autònomes.

Remarcant que ens deuen la reducció feta a les retribucions complementàries del
2020, i ens confirmen que les recuperarem el gener de 2023, però sense caràcter
retroactiu. També hem remarcat que ens deuen la pujada a les retribucions
complementàries del 2% de 2020 i del 0'9% de 2021, però no van a negociar
aquestes pujades per estar judicialitzades amb el conflicte col·lectiu que va
presentar UGT.

Hem expressat que al 2022 s'ha d'aplicar almanco la pujada del 2% al total de les
retribucions, ja que aquest és totalment insuficient amb una previsió d'augment de
l'IPC del 4,1%, la qual cosa que ens farà perdre encara més nivell adquisitiu.

També hem exigit seguir treballant amb els acords sectorials, a Educació, Sanitat i
Serveis Generals, per millorar les condicions sociolaborals, i així compensar la
pèrdua retributiva i el reconeixement del deute.

La Mesa de Negociació ha quedat oberta, i ens convoquen de nou per aquest
mateix dijous on presentaran una nova proposta, sempre baix l'advertència de
reprendre i enfortir les mobilitzacions que varen escometre, ara fa un any.

Seguirem treballant i exigint que s'apliquen les mateixes pujades salarials que en la
resta de l'Estat, que es milloren els serveis públics i les condicions dels empleats
públics de la nostra comunitat, i quedant reflectit i recollit als propers pressupostos
generals autonòmics.


