SOM O NO SOM
Com haureu vist, s’ha publicat al DOGC la convocatòria del FAS d’enguany, per acord
entre TOTS ELS SINDICATS i el Departament. TOTS ELS SINDICATS ????? NO. El CAT
no està d’acord, no estem d’acord amb les retallades, no estem d’acord amb els
acords unilaterals pel que fa a condicions de treball i per això no apareixen les nostres
sigles.
No podem dir que estem contra les retallades i després signar un acord que legitima
que el FAS quedi en un 50 %.
Des del CAT hem encetat mesures de recurs jurídic (argumentant, entre d’altres, la
manca de negociació, argumentació que ara ens desmunten els propis companys) i
volem mobilitzar al col·lectiu contra les reduccions, seria una contradicció signar
acords legitimadors amb qui adopta aquestes decisions.
Sí, diran que millor el 50 que res, nosaltres diem que si ens hem d’empassar tot el
que ells vulguin sense lluitar o negociar, podríem dissoldre els sindicats. Ara bé.
Mentre hi hagi un sol sindicat que es baixi els pantalons a la primera de canvi sense
posar condicions, que legitimi al Departament, i, a més, tingui el suport majoritari del
col·lectiu, malament anem.
Hi ha moltes coses que es poden fer abans de signar. Buscar compensacions per altres
vies, posar límits temporals, posar termini de recuperació, aconseguir altres
reivindicacions (armilles), però, mai podrem negociar mentre hi hagi algú que remi en
la mateixa direcció que el Departament.
Tot i això, seguirem anant a les reunions de la Comissió per fer el seguiment, com
cada any, de les sol·licituds.
Fem aquest comunicat a petició d’un afiliat. Crèiem que en comunicats anteriors i
tenint en compte la nostra coherència, sempre demostrada, tothom entendria el per
què el CAT no signa, però, si no fos així, creiem que llegint aquestes 4 línies quedarà
clar.
SALUT !

EL CAT ÉS DIFERENT, EL CAT ÉS EL REFERENT, EL CAT ÉS EL SINDICAT.
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.
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