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Els sindicats de la funció pública es
tanquen per exigir la paga extra de
2012
Delegats de CCOO, l'UGT i IAC ocupen seus de la Generalitat per recuperar els
drets salarials i laborals retallats durant la crisi
Els tres sindicats de la mesa de la funció pública (CCOO, l'UGT i IAC) s'han tancat a la seu del
Departament d'Empresa i Ocupació del carrer Sepúlveda de Barcelona per exigir al Govern una
proposta ''concreta'' amb relació amb la paga extra corresponent al 2012, segons Xesús
González, coordinador de l'àrea pública de CCOO. La intenció és romandre a la seu aquesta nit
de dilluns a dimarts fins que la generalitat no presenti una proposta a la mesa per recuperar els
drets salarials i laborals retallats durant la crisi.
La iniciativa sindical s'ha generalitzat a diferents seus d'arreu de Catalunya: a les delegacions del
carrer Rivadeneyra, a la plaça Urquinaona a la seu de l'ICS del carrer Balmes amb Gran Via, a
l'edifici de Santa Caterina de Girona, a Lleida i a la delegació del Govern de Tarragona
(http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/15348/delegats/sindicals/es/tanquen/pr
essionar/negociacions) . L'objectiu d'aquesta protesta, que coincideix amb la reunió del Govern en
funcions, seria que l'Executiu presenti una petició de ple extraordinari del Parlament per debatre la
posició de la Cambra en relació amb les reivindicacions dels funcionaris catalans.
Xesús González ha explicat la reunió d'aquest dilluns ''no ha anat bé i no s'ha presentat cap
novetat'' per part dels representants del Departament de Governació. El dirigent de CCOO ha
afegit que el Govern ''no garanteix'' la restitució de les tres quartes parts de la paga extra del 2012
que està pendent. La Generalitat es nega a negociar el retorn d'aquesta retribució perquè no vol
renunciar al descompte del 5% dels salaris que es va imposar el 2012 en el marc de l'ajust
pressupostari per reduir el dèficit públic, ha explicar el respresentant del sindicat.

https://www.naciodigital.cat/noticia/98663/sindicats-funcio-publica-es-tanquen-exigir-paga-extra-2012
Pagina 1 de 1

