NOTA INFORMATIVA.
En referència a les informacions emeses per SAP-UGT sobre l’actualització dels drets
sindicals, els sindicats sotasignats hem de dir:
1.- Que els sindicats signants representem a la majoria del collectiu.
2.- Que el que s’ha signat és l’actualització dels drets sindicals signats el
2003. L’esmentada actualització fa referència únicament als limitats recursos que
les organitzacions sindicals disposem per poder fer la nostra tasca (defensa
jurídica, assegurances pels afiliats, lloguers de locals, material, ... etc).
3.- Que la proposta d’actualització dels drets sindicals presentada pel SAPUGT el passat 11/06/08 consistia en demanar per als seus alliberats cobrar
les nits i alhora ser considerats especialistes de nivell 3, és a dir, el SAP
demanava un increment en nòmina anual pels seus alliberats d’uns 3000
euros anys, per cap. A la qual cosa ens varem oposar els sindicats
sotasignats i la mateixa Administració.
4.- Els sindicats sotasignats considerem que a ningú se l’obliga a treballar pel
collectiu des del sindicats, per tant, qui no ho vulgui fer que no ho faci. Si volen
cobrar més, que opositin igual que ho han de fer la resta de companys.
5.- Els sindicats sotasignats considerem que el posicionament del SAP obeeix, única
i exclusivament, a les directrius polítiques que diuen tenir per tal de
desgastar al conseller.
6.- Els sindicats sotasignats ens podem permetre estar al marge de les lluites
entre partits polítics i, en conseqüència, considerem que ara toca unitat
sindical, atès que és la única via per poder seguir aconseguint millores pel
collectiu i deixar la política pels polítics.
7.- Que el circ mediàtic que ha envoltat aquesta signatura ha estat provocat pel
SAP-UGT des del moment que ells demanen la intervenció als distints mitjans de
comunicació afins per tal de continuar amb l’esmentada directriu de desgast polític.
8.- Que continuen tenint un tracte de favor per part de l’administració ja que,
com va anunciar el Sr. Boada, tot i no signar tindran els mateixos drets que la
resta. Anteriorment això no passava i així ho va patir un dels sindicats
sotasignats.
Per tant, esperem que SAP-UGT, després de maleir aquest merescut nou
pacte, siguin coherents amb totes les denúncies que han exposat i
renunciïn a totes les millores que se’ls ofereix tot i no signar.
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