NOTA DE PREMSA
CSIF es manifestarà en defensa dels empleats
públics de la Generalitat i els seus drets
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) convoca als empleats públics
de la Generalitat a una manifestació, el proper dia 18 de setembre, contra les retallades i
per exigir que es millorin les precàries condicions que pateixen els empleats públics a
Catalunya.

Els funcionaris catalans han estat els més desfavorits de tot Espanya durant la crisi i
aquesta situació s'ha vist agreujada en els últims anys com a conseqüència de la inactivitat
del Govern que ha portat al caos a l'administració. Els empleats de la Generalitat ja estan
cansats de la desídia del Govern i de la manca de compliment dels seus acords.

La Generalitat de Quim Torra es nega a pagar el 10% de l'extra de 2013 als seus
funcionaris i ni es planteja la calendarització de recuperació de la totalitat de les pagues
extres de 2013 i 2014. El Govern de Torra tampoc es planteja aplicar els increments
salarials pactats a nivell estatal ni invertir en els mals endèmics de Catalunya com són la
falta de personal en totes les administracions, la manca d'inversió en sectors com la sanitat
pública, la seguretat ciutadana, etc.

Des de la presidència de CSIF Catalunya, afirmen que "Quim Torra fa quatre mesos en el
càrrec i només entrar es va apujar el sou però no perquè hagi fet una tasca encomiable,
sinó per no fer res més que destinar els diners públics a altres estris més interessants
partidistament. El que estem vivint a Catalunya és una vergonya. Els funcionaris catalans
segueixen sent els més perjudicats del país i creiem que és una vergonya que la
Generalitat sempre incompleixi els acords pactats amb la part social i destini les partides
per als funcionaris a altres menesters com són la pujada de sou del Senyor Torra que lluny
de exercir les seves funcions com a responsable de Catalunya i treballar per una
recuperació social i econòmica, es dedica a destinar els diners públics dels catalans a
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altres prioritats polítiques en comptes de millorar les condicions laborals dels seus
treballadors i invertir en política social tan necessària en aquesta comunitat. "

CSIF exigeix:
• L'abonament immediat del 10% de la paga extra de 2013, tal com va ser negociat a la
Mesa General, i la calendarització de la resta de la paga extra de 2013 i 2014 que van ser
"confiscades" als treballadors públics.
• 35 hores.
• Supressió de descomptes per IT.
• Pujada salarial.
• Reducció de la temporalitat.
• Drets socials (2a activitat, jubilació avançada, conciliació familiar ...).

Convocatòria manifestació:

Dia: dimarts 18 setembre
Hora: 10,30h
Lloc: Taula General. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
C / Sepúlveda, 148-150, Barcelona

També ens pots seguir a Twitter (GabinetPremsa) i Facebook (CSIFCATALUNYA)

Barcelona 12 de setembre de 2018
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