DIVENDRES NEGRE PER LA FUNCIÓ PÚBLICA
AVUI 20 DE SETEMBRE DE 2012 HO HAN TORNAT A FER, UGT&CCOO HAN SIGNAT AMB
L’EMPRESA GESTORA DELS EMPLEATS PÚBLICS DE CATALUNYA UNA NOVA RETALLADA EN LES
RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALATIA.
A partir del 15 d’octubre:
- Tots els moss@s que es posin malalts se’ls hi retallarà el 50%
els tres primers dies de baixa.
- Tots els moss@s que estiguin malalts més de tres dies se’ls
hi retalla el 25% de les seves retribucions fins el dia 20è.
Aquesta pèrdua de drets sense precedents la va imposar el
govern de Madrid en el RDL 20/2012 i el govern de la Generalitat
ens l’ha endossada sense tenir en compte el Dictamen del Consell
de Garanties Estatutàries el qual dictamina que vulnerava la
Constituición Española i les competències pròpies. I el que és realment sorprenent és que les
dues grans centrals sindicals d’àmbit estatal UGT&CCOO han rubricat amb la seva signatura
aquest acord vergonyós.
AHIR 19 DE SETEMBRE DE 2012 es va constituir una Plataforma Sindical Unitària en defensa
dels serveis públics, la conclusió de la qual és: Sense empleats públics no hi ha serveis

públics i sense serveis públics no hi ha Estat de Benestar

Hi ha mobilitzacions previstes: La Plataforma ha acordat donar suport a les reivindicacions i

manifestacions ja en marxa, com els “divendres negres”, en que funcionaris de diferents àmbits
reivindiquen les seves condicions i drets laborals, han convocat una concentració el divendres 28 de
setembre davant la subdelegació del Govern a Barcelona, coincidint amb la presentació dels Pressupostos
Generals de l’Estat.

Avui divendres és un dia més negre amb la signatura d’un acord
vergonyós i malaltís de persecució dels treballadors/res malalts.
El CAT donarà suport a les concentracions en defensa dels drets laborals
de les treballadores i treballadors públics i especialment les condicions
laborals dels moss@s tot i la presència de sindicats “grocs”.
SALUT!!

