CONTINUA L’ESPOLI ... ARA LA PAGA
EXTRA 2013
Ja tenim l’aplicació de l’Acord del Desgovern pactat entre CiU i ERC. Ja tenim l’espoli del
50% de la Paga Extra!!! Quan volen apliquen tot el referent a retallades però no fan res per
millorar les condicions laborals encara que sigui per instància del Parlament de Catalunya
Com ha calculat el Govern de la Generalitat aquest espoli:
1.-Sumar el concepte 003-Paga Extraordinària i el 005 complement específic, aquest és
l’import teòric que hauríem de cobrar, i dividir per dos. Això és el que ens prenen ara al Juny;
al Desembre serà el mateix (ens ho espolien en dos conceptes: 005R (complement específic) i
085R (complement addicional específic).
2.-La retallada que ens van aplicar en un primer moment el Juny del 2012, era d’un 5% de les
retribucions anuals, posteriorment ens van retornar aquesta retallada al desembre per aplicar la
retallada imposada per Madrid que era l’import total de la paga extra del desembre, més del
7%!
En el supòsit d'un moss@ nivell 1, dos triennis del grup D i tres triennis del grup C l’espoli
queda de la següent manera:

*Imports determinats pels pressupostos estatals

Tenim molts motius per reinvidicar i per participar activament en les propostes i accions que
tenim preparades. Així que ......

CATalunya, 27 de juny de 2013

Suma’t a la Marxa

ESPOLI AMB ERROR I COMPANYS/ES
DOBLAMENT ESPOLIATS
L'Administració ens han informat a través de la Intranet corporativa del problema que hi ha hagut
amb el càlcul de l'IRPF en la nòmina d'uns 650 moss@s i, una vegada més, hem de tornar a
escoltar que la causa ha estat un error informàtic, una vegada més ...pilotes fora.
En uns anys en què als funcionaris se'ns ha retallat una vegada darrera l'altra els sous .... ara, hem
vist minorada la paga extra del juny en un 50% però, per encara crear més mala maror, uns 650
moss@s han patit una vegada més l'error de l'Administració (tot i que aquesta ho anomena un
error informàtic) calculant erròniament l'IRPF de les seves nòmines.
Des del CAT demanem responsabilitats, per descomptant no tallaran caps ni els causants d'aquest
error patiran l'aplicació del règim disciplinari que patim els moss@s quan ens equivoquem fent la
nostra tasca. En aquest cas l'Administració simplement informa de l'error, lamenta els destorbs
causats i ens informa que està treballant per rescabalar les quanties als afectats de la millor
manera i el més aviat possible. Això sí, ens fa saber que ja informarà si poden abonar la diferència
d'ofici o si els moss@s afectats podran demanar una bestreta!!!!.
Des del CAT exigim que l'Administració rescabali d'ofici les quanties que pertoquin JA!! per
esmenar aquest GREU ERROR amb la màxima celeritat possible ja que és una "apropiació
indeguda".

Per tot això, per tota la degradació constant i sense aturador de les nostres
condicions laborals ......

Suma’t a la Marxa

CATalunya, 28 de juny de 2013

