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CSIF NO ES CONFORMA AMB
LA XOCOLATA DEL LLORO
El Departament de Justícia confirma que a la nòmina de
setembre abonarà els dos trimestres pendents del PRP
El Departament de Justícia ens va confirmar que finalment abonarà a la nòmina
de setembre els dos PRPs pendents amb aquest breu comunicat:
“Atès que el passat 28 d’agost el Govern va acordar ratificar l’Acord que
estableix la pròrroga del PRP fins el 31 de desembre de 2018, la previsió és
abonar les quantitats corresponents als dos primers trimestres d’aquest any
amb la nòmina del proper mes de setembre.”
Tot i que valorem positivament que es materialitzi aquest pagament, no ens
conformem amb aquest anunci ja que només ens garanteix el seu cobrament fins a
finals de 2018. Què passarà el proper any? És el xocolata del lloro. Des de CSIF ja
hem demanat l’inici urgent de les negociacions d’un nou Acord penitenciari per
acabar amb l’actual format del Programa de Rendiment Professional, programa
que penalitza triplement (amb sou, complement i dies) la majoria de les absències per
motiu de salut. La nostra organització sindical demanarà un increment d’aquest
complement i el seu abonament mensual, a més d’acabar amb la injusta triple
penalització.
Però, hi ha altres retribucions pendents que depenen de la seva negociació a la Mesa
General de la Generalitat i ja no hi ha excuses de mal pagador perquè s’ha acabat
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va signar a l’Estat un acord
amb l’Administració central per tal de revertir les retallades patides durant la crisi
d’aquests darrers anys. A Catalunya no s’aplica aquest acord perquè cal que es
negociï a la Mesa General, on només estan representants UGT, CCOO i CATAC.
No ens resignem a què els treballadors públics catalans continuïn suportant la pèrdua
econòmica i el deteriorament de les seves condicions laborals. CSIF te com a objectiu
prioritari la recuperació de tot el perdut i la millora de la qualitat dels serveis públics a
Catalunya.
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Exigim a l’Administració catalana revertir totes les retallades amb:
1. La recuperació de totes les pagues extres (2013 i 2014) que ens vàrem
confiscar. El govern ni tals sols respecta el retorn del 10% de la paga extra
de 2013, quantitat minsa que s’havia d’abonar durant el 2018 segons es va
acordar a la Mesa General.
2. Pujada salarial anual de l’1.95%.
3. Increment retributiu del 8% entre el 2018 i el 2020.
4. El cobrament del 100% de les Incapacitats Temporals (IT) des del
primer dia.
5. Implantació de la jornada laboral de 35 hores.
6. La recuperació del Fons d’Acció Social (FAS) i les aportacions al Fons
de Pensions.
7. La restitució de tots els dies de compensació i de tots drets econòmics
suspesos com el complement de productivitat.
8. Reducció de la temporalitat amb la convocatòria d’oposicions i la
consolidació de la plaça dels interins a través del Programa d’Estabilització i
Ocupació (PESCO).
9. Millora de la segona activitat i jubilació avançada.
10. Tolerància zero davant qualsevol acte de violència contra un empleat
públic amb l’aplicació del protocol unificat contra les agressions
promogut per CSIF i ratificat per la Mesa Sectorial.
El govern ha de tractar amb respecte els seus treballadors i agrair-los amb fets – i no
paraules- que els serveis públics catalans hagin continuat funcionant tot i les
retallades. Se’ns ha acabat la paciència!
CSIF iniciarà tot un seguit de mobilitzacions 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 empleats públics de la Generalitat.
Barcelona, 7 de setembre de 2018
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