ARA ENS TOCA A NOSALTRES, RECLAMEM EL SOU
QUE ENS HEM GUANYAT COM A TREBALLADORS/ES!!!
Com bé sabeu tots, la classe política ha tocat fons i ens ha fet recordar com justificar:
o Retallar les nòmines dels funcionaris del CME
o Suspensió de l´Acord de retribucions del CME (derivat de la negociació col·lectiva)
Deixant de banda el pobre espectacle de justificació, citar l’existència d’un “Procediment Dèficit
Excessiu”(amagant que el mateix NO es troba processalment a la fase d´ADVERTIMENT i/ó
SANCIÓ de l´Estat espanyol). El Govern de la Generalitat ens convida, aprofitant la ocasió per també
aplicar dins de la seva esfera la reducció de les nòmines dels treballadors funcionaris del CME (el
Govern d´Euskadi NO ho ha fet).
Com sabeu, el sindicat va interposar demandes davant de la IRRESPONSABILITAT de la classe
governant recolzada després per les cambres legislatives (certificant l’enfonsament total del sistema)
fent els partits polítics els pertinents canvis de favors, interessos,etc. i oblidant-se completament que
l’objecte de la miserable negociació és la reducció de nòmines de treballadors/es.
Per tot això,
El CAT, en defensa dels interessos que representa, crida a tot el col·lectiu (afiliats i/o no afiliats) a la
IMPUGNACIÓ de la nòmina de juny per reclamació de quantia i qüestió d’inconstitucionalitat de la
citada normativa posant a la vostra disposició els nostres serveis jurídics:
Cal APORTAR les 4 últimes nòmines per presentar la impugnació contra l’aplicació de la
retallada (nòmina de Juny i tres anteriors)
TRAMESA a :
-

En mà als delegats/des del CAT
Enviament per mail a catjuridiques@yahoo.es
Enviament via fax al núm. 93 310 27 31

Data límit d´entrega 28 de juliol de 2010
Companys/es PARLEM CLAR a la CLASSE POLÍTICA i als PARTITS POLÍTICS,
LA RENÚNCIA DEL NOSTRE SOU com a TREBALLADORS i
TREBALLADORES és IRRENUNCIABLE!!!!!

JOAN NAVARRO i SUBIRÉS. Secretaria Jurídica del CATME
Catalunya a 7 de Juliol de 2010

