IAC es reuneix amb la nova secretària d’Administració i Funció Pública i amb
la directora general de Funció Pública.
No acceptarem més dil·lacions, volem el retorn inmediat de les pagues del 2013 i el 2014 i
la reversió de totes les retallades.
Els representants dels sindicats de l’àrea pública de la IAC (CATAC-CTS-IAC, IAC-CATAC,
USTEC-STES-IAC) ens vam reunir dimecres 20 de juny amb la secretària d’Administració i
Funció
Púbica
i
la
directora
general
de
Funció
Pública.
En aquest primer contacte, des de la IAC - i a l’espera de la convocatòria de la mesa general
de negociació (MEPAG)- vam aprofitar la presentació per traslladar a la nova responsable les
principals reivindicacions de les treballadores i treballadors públics que ja no poden esperar
ni un minut més.
Després d’anys de retallades,
precarització i externalitzacions, i
mentre el personal públic hem fet la
nostra feina en les condicions més
adverses,
en
un
context
d’excepcionalitat política i social, a
voltes enfrontant-nos a possibles
conseqüències judicials només per
fer professionalment la nostra feina,
no pot ser que ara, en un context de
creixement econòmic, de suspensió
del 155 i amb la formació del nou
govern es dil·lati el més mínim la
recuperació de les condicions
laborals a abans de la crisi de totes les treballadores i treballadors públics.
Tal com varem traslladar a la secretària d' Administració exigim el retorn de les pagues del
2013 i 2014, la consolidació i estabilitat dels llocs de treball del personal interí amb un
sistema d’accés que garanteixi l’entrada del personal interí que ocupa vacant.La recuperació
de les plantilles d’abans del 2012, la recuperació del poder adquisitiu perdut amb la
congelació salarial dels darrer anys i la pujada de l’IPC. La recuperació del 100% de la
retribució en tots els casos d’incapacitat temporal i, en definitiva, revertir totes les
retallades i implementar tota la nostra taula reivindicativa.

No acceptarem més dil·lacions, volem el retorn immediat de les pagues del
2013 i el 2014 exigirem la reversió de totes les retallades!

