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El consell de ministres apuja el sou
dels funcionaris un 2,25% i
confirma el salari mínim de 900
euros
La ministra de Política Territorial i Obra Pública, Meritxell Batet, explica que la
mesura evita un possible "període d'incertesa" fins a l'aprovació dels pressupostos
de l'Estat
El consell de ministres
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169628/govern/espanyol/sobre/resolucio/cas/catala/155/no/ap
orta/cap/resposta/politica) del govern espanyol ha aprovat aquest divendres l'increment del salari
dels funcionaris públics un 2,25% de cara a l'any vinent, tal com ha informat la ministra de
Política Territorial i Obra Pública, Meritxell Batet, durant la roda de premsa posterior celebrada a
la Llotja de Mar de Barcelona.
Segons ha explicat Batet, la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez preten evitar que es pugui
produir un "període d'incertesa" fins a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat. La pujada
es farà efectiva a partir de l'1 de gener de 2019, data que reclamaven els sindicats. Aquest
augment del salari es podria veure's incrementat en un 0,25% més dependent de l'evolució del
PIB, i d'un altre 0,25%, encara pendent de tancar, que provindria de fons afegits i que no es
destinarien per igual entre tot el funcionariat.
Aquesta decisió s'ha pres des del Consell de Ministres celebrat avui a Barcelona, a l'edifici de la
Llotja de Mar, en una jornada carregada de protestes pels carrers de la capital catalana, càrregues
dels Mossos d'Esquadra, vagues i gestos per part dels dos governs
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169586/directe/segueix/tota/informacio/mobilitzacions/21-d) .
En la mateixa reunió del consell de ministres s'ha aprovat també la ja anunciada mesura
d'¡ncrementar fins als 900 euros (en 14 pagues) el salari mínim interprofessional, que fins ara
estava situat en 735,90 euros. L'increment, de més del 22%, és el més gran "des del 1977",
segons ha ressaltat la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá.
La mesura apropa el salari mínim a l'estat a la mitjana de la UE, tot i que encara en queda lluny:
se situa ara en un 80,6% del sou mínim mitjà a Europa, segons ha precisat també Celaá.
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