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FUNCIÓ PÚBLICA NO PAGA
L’increment retributiu del personal laboral
corresponent al 2009 és retingut per Funció
Pública.
A la nova reunió de la Mesa Negociadora del Conveni, del 12 de febrer, va
quedar palesa la manca de voluntat d’aquest Govern per tancar l’increment
retributiu del personal laboral. Aquest increment ve determinat pels
pressupostos de l’Estat i de la Generalitat i són d’aplicació a tots els
treballadors i treballadores públics.
Sota l’excusa de la manca d’acord i fent una interpretació interessada, el que està fent Funció
Pública és segrestar uns diners que haurien d’estar a les nòmines de tot el personal laboral.
Contràriament, estan als comptes bancaris de l’empresa, que s’embutxaca els interessos.
No cal fer més teatre, el personal laboral ha de percebre el 3% que li pertoca per Llei a les
seves retribucions el mes de març i del serrells ja s’en parlarà, si és que volen.
A la part social ens toca defensar els interessos de tots els treballadors i treballadores, de les
seves condicions de treball i, alhora, procurar per la millora dels serveis públics.
Si Funció Pública incompleix el Conveni i les seves obligacions, el que no pot pretendre
és que els sindicats en siguem còmplices: la condició que posa per arribar a un acord és
que renunciem a qualsevol millora derivada de l’aplicació dels articles 12.b i 28.g.
Considerem inacceptable aquest xantatge i la manera que el Govern tracta els seus
treballadors i treballadores.

PER UNES RETRIBUCIONS DIGNES I SENSE XANTATGES
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