No volem almoines,
volem els nostres
drets!
MEPAG 15/6/2020: Crònica depriment d’una Mesa de negociació inexistent
L’administració s’instal·la en les més ràncies tradicions i decideix regalar “Oli i llet” als i les
treballadores públiques en forma de pagueta classista “per compensar” el seu compromís i el seu
sobreesforç durant la pandèmia de la COVID-19.
•

El Govern diu que retornarà el 60% de la paga robada l’any 2013 al juliol de 2020! La IAC
exigim el retorn JA de la paga del 2014, diuen que no ja que tenen signat un acord amb CCOO
i UGT que ajorna el pagament fins el 2022! En resum, amb 7 anys de retard el govern tornarà
la paga robada del 2013. I gràcies a l'acord que li van regalar al 2018 alguns sindicats per
desactivar la força d’un procés de mobilització general i una vaga general del sector públic el
29N, la del 2014 potser la veurem d’aquí 2 anys. Una dècada... grans fites del sindicalisme de
concertació... que va trencar la unitat sindical per això, quan hi havia resolucions del propi
Parlament de Catalunya (fruit de les mobilitzacions) que ja parlaven d’un retorn a 2 anys!

•

La paga de compensació per la COVID-19. Com ja és habitual d’aquesta administració, i aquest
Govern, ens assabentem del contingut d’aquesta pagueta classista per la premsa, ens
convoquen posteriorment a una Mesa sense documents ni dades concretes prèvies i ens
anuncien el que ja sabíem pels mitjans de comunicació. D’això en diuen negociació... Però,
malauradament, això no és cap sorpresa, la mesura del seu compromís amb els i les
treballadores públiques i els seus representants d’aquest Govern, així com els seus usuaris, és
inversament proporcional als anys de retallades i privatitzacions que portem aguantant els
darrers anys, retallades que com ha mostrat clarament la crisi de la COVID, maten.

Des de la IAC exigim el retorn de tot el deute pendent i després si volen ens podem posar a negociar
almoines. Ells, ho tenien molt clar, portaran endavant la seva proposta sense negociar res!
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Discriminaran per categories amb la seva pagueta classista, acostumats en repartir carnets de bons i
dolents, faran el mateix amb el personal de serveis essencials. No ens cansarem de lluitar i de demanar
la dimissió d'una consellera de Salut al servei de les empreses privades i no del personal de la salut i els
seus usuaris i usuàries.
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La IAC constatem un cop més que menyspreen el personal de l'administració pública de Catalunya, una
vegada més, i els seus representants també. Aquest Govern està molt més preocupat per pagar regals
milionaris a Ferrovial que per gratificar el conjunt d'empleats i empleades públiques.
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A sanitat paguetes classites de 350€ a 1350€ segons categoria i exposició a la malaltia.
ÉS HUMILIANT!
A veure si ho enteneu: a qui d'aquesta foto li donaríeu
els 1350€, i a qui els 350€? Trobeu cap diferència?
Volem els nostres drets no “oli i llet”. Ens deuen
pagues i el 5 % del sou de més de 8 anys, les DPOs,
tornar a la jornada d’abans del 2012, festius personals
sostrets, el fons d’acció social, que la conciliació
s’apliqui de debò… tantes coses…!
La sanitat d’aquest país necessita una administració
digna que pagui el que toca i el que se’ns deu. Que
aposti per una sanitat pública universal i que no faci negoci per els seus amiguets i amiguetes amb els
drets de totes. Una sanitat i uns serveis públics aixecats amb la lluita dels nostres pares i mares i avis i
àvies, que el govern actual vol enfonsar en la misèria d’una xarxa assistencial amb la premissa de que
qui vulgui drets que se’ls pagui... Per tot això, no ens deixem subornar, els i les treballadores públiques
tenim dignitat i estem al servei de les classes populars no d’una administració privatitzadora.

I a més a més, “si no vols caldo dues tasses”!
Davant les queixes d'altres Departaments i treballadores, el Govern compensarà amb un 50%
addicional per les hores extres fetes, sigui en temps o econòmicament aquell personal de serveis bàsics
essencials que hagin prestat serveis de forma presencial i haguessin generat hores extraordinàries.
Aquest personal seria: centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat
intel·lectual i física, bombers, mossos, personal penitenciari, personal d'emergències, personal del
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i agents rurals.
Al 3/24 (que en els darrers temps ha esdevingut de facto l’únic canal de comunicació amb la mesa de
negociació d’aquesta Administració amb la part social) també afegeix educadors socials de centres de
menors que no consta en el document que es dignen a enviar-nos al final de la reunió. A qui fem cas?
Menyspreen també, doncs, l’esforç de tota la resta de personal que no havent fent hores extres han
hagut d’adaptar els seus horaris i torns, tant de forma presencial per evitar contagis entre companys,
com els que han eternitzat i adaptat les seves jornades fent teletreball en pèssimes condicions de
conciliació de la vida laboral i familiar.
Davant d’aquesta nova presa de pèl als i les treballadores i en contra dels serveis públics des de la
IAC ho vam tenir clar, ens vam aixecar de la mesa! I continuarem treballant amb els i les treballadores,
participant de les lluites amb les plataformes de persones treballadores i usuàries en defensa del
serveis públics i de la classe treballadora.
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Barcelona, dimarts 16 de juny de 2020
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I aquest dissabte 20 de juny serem amb molts altres col·lectius i sindicats davant de la Borsa de
Barcelona, a les 19:00h, per lluitar per un PlaDeXocSocial, per la nostra dignitat com a treballadores,
pels serveis públics i pels drets de tots i totes. Perquè aquesta crisi la pagui la Banca i l’ibex35 i no els
de sempre!

www.iac.cat

@la_IAC

