NOMÉS DEMANEM EL QUE ENS DEUEN
Entre el dia 24 i 26 de gener els sindicats CCOO i IAC ens hem reunit amb tots els grups
polítics del Parlament de Catalunya per cercar el seu compromís vers les nostres
demandes de cara als pressupostos de 2017.
Els hem demanat a tots que en el debat parlamentari donin suport a les esmenes dels
diferents grups que recullen les nostres reivindicacions, com ara: 100% per IT,
recuperació d’una part de la paga de 2013 en el 2017, Fons d’Acció Social, reducció
lectiva pels més grans de 55, 30 hores anuals per indisposició sense baixa per l’ICS...
A més de les reivindicacions que han de constar en els pressupostos de 2017 volem
assolir acords per aconseguir una Oferta Pública d’Ocupació, per recuperar plantilles i
reduir la temporalitat, per al retorn total de les pagues de 2013 i 2014, de l’abonament
de les diferents productivitats amb el mateixos criteris d’abans de les retallades, tornar
a la jornada d’abans de 2012 a l’ICS i Ensenyament, aplicar la jornada de 35 hores al
personal administratiu i tècnic...
En el marc parlamentari s’ha aprovat una Moció presentada per Ciutadans en què s’insta
al Govern a retornar la totalitat de les pagues abans que acabi l’actual legislatura, a
reduir la temporalitat i a calendaritzar l’oferta d’ocupació.
De nou la manca de voluntat negociadora i els incompliments del Govern ens han portat
a demanar suport als diferents grups parlamentaris per desbloquejar la situació.
Al llarg de la sessió parlamentària, la Secretària de la Funció Pública es va comprometre
amb nosaltres a convocar la Mesa General de la Funció Publica pel dia 2 de febrer.
Davant el desbloqueig de la situació, hem decidit ajornar les concentracions de delegats
i delegades previstes pel dia 31 de gener. Seguirem fent propostes i mobilitzant-nos fins
aconseguir el retorn de tots els drets que ens han robat.
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