INFORMACIÓ SOBRE LA VAGA DE PERSONAL INTERÍ I TEMPORAL DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CONVOCADA PER DIVERSOS SINDICATS EL DIVENDRES
18 DE JUNY
Companyes, companys,
Com moltes de vosaltres sabeu, ja que alguns i algunes ens heu consultat al respecte, un seguit de sindicats
alternatius han formalitzat una convocatòria de vaga de 24h en l'àmbit de totes les administracions
públiques del conjunt de l'Estat, per a aquest proper divendres, 18 de juny, en contra de l'abús de
temporalitat a les mateixes, per la sanció a aquest abús, i en rebuig a la proposta de modificació de l'article
10 del TREBEP presentada recentment pel Ministeri encapçalat pel sr. Miquel Iceta a la Mesa General de
Negociació de les Administracions Públiques.
Els convocants, pel que sabem, són la Confederación Intersindical, Cobas, i Solidaridad Obrera, si bé a
nosaltres només ens consta el preavís registrat per la primera de les organitzacions esmentades (que
podeu consultar en el següent enllaç: https://bit.ly/3iJsgXJ). Des de la nostra Secció Sindical compartim els
motius i els objectius exposats en el preavís de vaga, però no tenim una posició col·lectiva definida en
relació a aquesta convocatòria, ni tampoc com a sindicat o com a organització en conjunt (atès que el
marge de temps del qual hem disposat a partir del coneixement de la convocatòria resultava insuficient per
a nosaltres per a poder endegar el nostre mecanisme assembleari de presa de decisions).
Tanmateix, sí que hem considerat oportú, tal com hem fet altres vegades, traslladar a la nostra afiliació i al
conjunt de la plantilla de la Diputació la informació sobre la convocatòria, cosa que fem amb el present
comunicat, per a que cadascú, actuant en consciència, decideixi si vol exercir el seu dret fonamental a la
vaga aquell dia. El preavís està registrat en temps i forma, per tant, qui vulgui realitzar vaga aquell dia
entenem que té plena cobertura legal per fer-ho. Cal que tingueu en compte, però, que l'àmbit de la
convocatòria inclou exclusivament, el "personal temporal i interí funcionari, estatutari i laboral" de les
administracions (per tant, no el personal funcionari de carrera o laboral fix de les mateixes).
Aprofitem també per a fer-vos saber que aquest proper dissabte, 19 de juny, hi ha convocada una
CONCENTRACIÓ DE TREBALLADORES INTERINES I TEMPORALS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN LLUITA
PER L'ESTABILITZACIÓ, a les 11.30h davant l'Escola del Treball (C/Urgell amb París, BCN). Criden a
participar-hi diferents plataformes d'interins i temporals en abús de temporalitat i sindicats que hi donen
suport. Des de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació ENS SUMEM A AQUESTA CONVOCATÒRIA DE
DISSABTE, tot animant a la nostra afiliació i a tots els treballadors i treballadores de la Diputació a
participar-hi, especialment al personal interí en situació de frau de llei. Teniu el cartell de l’esmentada
convocatòria en aquest enllaç: https://bit.ly/3gxrgoh
Salut!
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona
16 de juny del 2021

