
La reunió de la Mesa General de la
Funció Pública acaba novament
sense acord amb els sindicats

                      24-5-2015

LA IAC  EXIGEIX AL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE
NO TORNI A QUADRAR EL DÉFICIT PRESSUPOSTARI

AMB LES RETRIBUCIONS DELS SEUS TREBALLADORS
I TREBALLADORES  .

En la reunió de la  Mesa General de la Funció Pública d’avui,  el  Govern ha
seguit sense voler negociar les propostes que hem presentat els sindicats per
incorporar als pressupostos de la Generalitat la recuperació de les condicions
de treball que teníem abans de les retallades del 2012.

El Govern ha presentat avui un avantprojecte de pressupostos al Parlament
sense que hagi conclòs el procés de negociació a la Mesa General de la Funció
Pública.

Davant la situació de bloqueig, delegats i delegades de la IAC i de la resta
sindicats presents en la Mesa de Negociació, CCOO i UGT,  s’han concentrat
davant la seu del Departament de Treball i després s’han desplaçat fins a la
Plaça  de  Sant  Jaume  per  mostrar  al  Consell  Executiu  el  rebuig  a  la  seva
actuació  i  exigir  que  l’Avantprojecte  de  Pressupostos  reculli  les  seves
reivindicacions.

Tornarem a demanar reunions amb els diferents grups parlamentaris per a que
donin suport  a les nostres demandes i  convocarem mobilitzacions durant  el
procés de tràmit pressupostari al Parlament 

El govern de Catalunya ha decidit una vegada més reduir els impostos als més
poderosos, es continua sense ingressar l’impost de successions per exemple, i
no  retornar  el  robatori  que  està  fent  als  seus  treballador@s.  I  planteja  el
xantatge  d’acceptar  els  seus  plantejaments  o  no  es  donaran  ni  els  dies
d’antiguitat per vacances, quan això suposa una misèria en relació a la resta de
retallades que portem a sobre: pagues 2012, 2013 i 2014, fons d’acció social,
Incapacitats  Temporals  al  100%,  50%  de  les  DPOs,  carrera  professional,
retallades de personal...

Participa de les mobilitzacions que convocarem

JA N’HI HA PROU! SÓN UNS LLADRES!

http://catacctsiac.cat/principal.php?m=d484f834e49392464d233d217e6b28f7&i=34586

