SI ELLS TORNEN ELS DINERS,
A NOSALTRES NO ENS TOCARAN
EL S OUS
SPC i CAT-ME, instem a CCOO i UGT a que retornin els diners que
han rebut, en concepte de subvencions durant l’any 2009, per tal
d’evitar la retallada de sous a funcionaris i jubilats.
Tanmateix els convidem a que les seves respectives entitats provin de
funcionar con la resta de sindicats, bàsicament amb les quotes dels
seus afiliats.

Un xorro de milions en el 2009
CC.OO. va rebrer 96.183.980,70 euros, i l’UGT 96.117.804,59 euros, en subvencions diverses de part del Govern
central durant 2009. Molt quantiosos van ser els ajuts del Ministeri de Treball, sota el concepte de que puguin realitzar
les seves activitats: 6.397.610,94 euros per a CC.OO. i 6.080.603,57 per a UGT. A aquestes cal afegir les subvencions
per participar en els òrgans consultius del Ministeri: 1.804.638 para CC.OO. i 1.075.269 para UGT. Solament el Ministeri
d’Administracions Públiques va repartir entre les organitzacions sindicals 28.908.000 euros per a cursos de formació,
més de la meitat del que van ingressar les comunitats autònomes pel mateix concepte.
Apart cal afegir el que reben des de totes les comunitats autònomes. Exemple, solament la Junta d’Andalusia va repartir
subvencions mitjançant un conveni de col·laboració per a formació professional: 8.002.262,75 per a CC.OO. i
8.021.823 per a UGT. Subvencions públiques per a plans intersectorials de formació: 9.850.542,50 per a CC.OO. i
9.851.005 per a UGT. I subvencions públiques per a plans sectorials de formació: 3.421.772,50 per a CC.OO. i
3.421.752,50 per a UGT.
Font: http://www.abc.es/20100518/nacional-/sindicatos-201005180212.html#formcomentarios

Avui el B.O.E. publica una nova subvenció de quasi 16 milions d’euros

“para fomentar, mediante la
financiación, la realización de cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales de los trabajadores».

... i els funcionaris i jubilats els paguem la festa!!!!
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