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Continua el debat sobre com s’han d’aplicar els increments salarials 

A la sessió d'avui, la RD ha reprogramat les dues sessions de conveni que de mutu acord es van 
suspendre, arran de la petició de CGT i SO amb motiu de la convocatòria de vaga del 8M, dia 
que van demanar expressament que no hi hagués negociació, i que se celebraran els dies 24 i 
31/03. 

CPTC ha proposat que es tracti l'entrada en vigor de l'acord de Jubilació Parcial, perquè les 
persones que puguin acollir-se a l'abril tinguin opció de fer-ho. La RD i tota la RT, exceptuant SO, 
que no és signant de l'acord que permetrà la jubilació parcial durant el 2023, s'han mostrat d'acord 
en tractar l'entrada en vigor perquè a l'abril les primeres jubilacions parcials previstes es puguin 
acollir a aquest sistema. 

La RD ha fet entrega de les dades demanades en reunions anteriors, del percentatge que 
representa actualment la nocturnitat fixa sobre el salari base de cada categoria i el percentatge 
sobre l'increment màxim previst a la LGPE, que implicaria incrementar la nocturnitat fixa al 30% 
del salari base. Així mateix, ha fet entrega del que suposaria, aproximadament, els increments 
dels plusos i primes tal com va demanar la part social, sobre l'exercici aportat per la RD en 
reunions anteriors. 

CIM ha presentat una proposta sobre el punt anterior, modificant els imports i les condicions per 
percebre aquests plusos i primes. 

Finalment, s'ha generat un debat entre la part social sobre com distribuir els increments salarials 
màxims previstos a la LGPE. La RD ha tornat a demanar a la RT un posicionament clar sobre la 
forma d'aplicar els increments màxims, per tenir clar si s'ha de continuar treballant en un escenari 
d'increment lineal, increment de plusos i primes o una fórmula mixta, tant per 2023 com per 2024. 
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