Unió Autonòmica de Catalunya
Sector Generalitat

CSIF ES SUMA A L’ATURADA
PARCIAL DEL 29 DE NOVEMBRE
Els treballadors i treballadores de la Generalitat estem
convocats a una aturada de 12h a 14h per al dia 29.11.18 i a
manifestar-nos a les 12.15 h a la plaça Universitat de Barcelona
fins arribar al Parlament de Catalunya
El passat 9 d’octubre, el Ple del Parlament de Catalunya va instar al Govern a
retornar el 10% de la paga de 2013 abans de finalitzar l’any 2018, la resta d’aquesta
extra durant l’any 2019 i la paga del 2014 durant l’any 2020. Tots els partits polítics
ens han manifestat, també, que la voluntat és tornar els diners.
Per tal d’esmenar aquesta situació, a la Mesa General dels Empleats Públics de la
Generalitat de 31/10 es va intentar parlar de la calendarització del retorn de les pagues
extres de 2013 i 2014 i es va rebre una humiliant resposta per part del Govern de la
Generalitat. El Govern va manifestar que la devolució de les dues extres suposava una
despesa de 1.100 milions d’euros i que la devolució havia de fer-se a terminis durant els
propers 8 anys. El Govern no només incomplia el pacte del retorn del 10% de la paga
de 2013 sinó que plantejava uns terminis d’abonament inacceptables, menyspreant els
acords signats amb les organitzacions sindicals.
Els sindicats UGT i CCOO van ser incapaços de negociar el mateix marc normatiu
que CSIF havia deixat tancat a la negociació d’àmbit estatal. El passat 18 de
setembre, aquestes organitzacions sindicals van signar un acord del tot insuficient amb
el Govern de la Generalitat. Aquell dia, CSIF, amb la intenció d’ajudar als representants
dels treballadors i pressionar al Govern, va convocar una manifestació de suport als
negociadors sindicals (UGT, CCOO i CATAC) davant del Departament de Treball. CSIF
els hi va posar una catifa vermella per fer el que havien de fer. I la resposta que vam
obtenir va ser l’Acord de la Vergonya: UGT i CCOO es van plegar als interessos del
Govern signant un acord que, a més, no comptava amb el suport del sindicat majoritari
a la Generalitat, és a dir, CATAC. Els treballadors públics necessitàvem una
resposta sobre la devolució de les “extres” i aquests sindicats ni tant sols ho van
proposar a l’administració.
La reacció d’UGT i CCOO davant d’aquesta humiliació ha estat una proposta de vaga
pel 12/10. Un altre cop, aquesta situació no ha estat consensuada amb la resta de
Sindicats ni amb la resta de sectors de la Generalitat com Sanitat o Ensenyament,
on les organitzacions sindicals majoritàries han convocat una aturada per al dia 29 de
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novembre. Des de CSIF, sindicat representatiu a la Mesa Sectorial del personal
administratiu i tècnic de la Generalitat, entenem que la convocatòria de vaga del
12/12 de CCOO i UGT no és més que “fum”. En definitiva, volen justificar-se davant la
indignació dels treballadors públics per les seves últimes actuacions.
Des de CSIF entenem que UGT i CCOO proposen la vaga per al 12/10, al marge de la
resta de sindicats, per “refer-se” dels errors anteriors. Tot això, mentre són incapaços
d’aconseguir el mateix que es signa en l’àmbit estatal per als empleats públics.
A més, hi ha una qüestió fonamental: una vaga suposa una minoració en la retribució
dels treballadors, en les seves bases de cotització, en els seus dies de vacances, etc.
És a dir, la vaga la paga el treballador. De veritat que aquests sindicats són
incapaços de trobar una altra alternativa?
Des de CSIF proposem sumar-nos a l’aturada parcial del 29 de novembre, consensuada
amb tots els sectors de la Generalitat, i a més convoquem concentracions de 5
minuts el mateix dia a les 12h. davant les portes dels centres de treball.
CSIF exigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya la devolució de les pagues extres
de 2013 i 2014 que va eliminar injustament als seus treballadors, així com la resta de
drets sostrets com el Fons d’Acció Social, complements de productivitat, carrera
professional, jornades de 35 hores setmanals, recuperació de dies d’assumptes
personals, mesures efectives per a la conciliació familiar, etc. Però no ens quedarem
amb això: impulsarem un seguit d’accions sindicals i jurídiques per reclamar el
que és nostre.
Els treballadors i treballadores de la Generalitat hem estat un exemple de
professionalitat, tot i patir les retallades més salvatges de totes les
Administracions. És hora de deixar-se d’agraïments i passar a l’acció!

DIGUE’M PROU SUMANT-NOS A L’ATURADA
PARCIAL EL 29N!!!
MANIFESTENT-NOS DAVANT EL
PARLAMENT DE CATALUNYA!!!
CONCENTREM-NOS DAVANT LES PORTES
DELS NOSTRES CENTRES DE TREBALL!!!
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