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NO TENIM RES A CELEBRAR A
LA MERCÈ
CSIF no participarà als actes de la Mercè que el
Departament de Justícia ha convocat el 25 de setembre
davant la Model
En coherència amb el nostre rebuig frontal a la manca de negociació per part de
l’administració penitenciària, CSIF tornarà a no participar aquest 25 de setembre
als actes de commemoració de la nostra patrona, la Mercè.
El govern català ha estat incapaç de revertir la política despietada de retallades contra
els empleats públics de la Generalitat. La indignació del nostre col·lectiu fa inviable
qualsevol tipus de celebració. El nombre de greuges contra els treballadors
penitenciaris és llarg i extens: no abonament de les pagues extres de 2013 i 2014, la
reducció dels dies lliures, l’anul·lació del Fons d’Acció Social (FAS), la congelació de
les aportacions al pla de pensions, els descomptes per les baixes laborals i la manca
de pujada salarial, entre d’altres drets laborals que ens vam confiscar durant la
maleïda crisi.
L’atac sistemàtic cap al nostre col·lectiu fa que no tinguem res a celebrar. L’alarmant
augment de les agressions als funcionaris de presons converteix en paper mullat el
Protocol Unificat, signat a instàncies del nostre sindicat amb la Direcció General de
Serveis Penitenciaris.
A sobre hem de suportar la passivitat dels responsables de la nostra administració
davant les injúries, calumnies i amenaces per part de grups antisistema. La Direcció
General de Serveis Penitenciaris està obligada a defensar els seus treballadors, ja que
aquests uns atacs injustificats que perjudiquen greument la imatge dels professionals.
No obstant això, volem felicitar a tots els companys i companyes que el dia de la
Mercè veuran reconeguts els seus mèrits per la seva tasca professional, ja sigui
com a reconeixement a una llarga carrera penitenciària, o per haver-se jugat
literalment la pell en accions per salvar la vida dels interns o dels propis treballadors.
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Us recordem que CSIF convoca a tota la plantilla a manifestar-se el 18 de
setembre de 2018, a les 10.30 hores, davant el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (Sepúlveda, 148-150, Barcelona) per exigir al govern català que
apliqui l’acord signat amb l’administració central i restitueixi tots els drets econòmics i
socials que es van retallar als treballadors públics.

Barcelona, 12 de setembre de 2018
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