RESENT
TACIÓ DELS PRESSUPOS
STOS 2
2013 A
PR
LA
A MGNA
AP
Ahir es va celebrar una
a nova reu
unió de la
a Mesa Ge
eneral de Negociació de
l'Adm
ministració
ó Pública (MGNAP)
(
en la qual el Goverrn va dona
ar trasllat a les
orga
anitzacionss sindicals del contiingut del projecte de
d Llei de
e Pressupo
ostos
gene
erals de l'E
Estat (PGE
E) per a l'a
any, relatives a l'incre
ement de lles retribuc
cions
de caràcter
c
bàsic i l'ofe
erta d'ocup
pació pública. A la reunió, prresidida per la
direcctora gene
eral de la Funció
F
Púb
blica, Carm
men Sánche
ez-Cortés, es va info
ormar
als sindicats
s
d conting
del
gut de la lllei, sense cap aporttació documental i sense
cap marge pe
er a la neg
gociació, ta
al com ma
andata l'Esstatut Bàsiic de l'Empleat
Públlic, de ma
anera que
e les orga
anitzacions
s sindicalss han man
nifestat el seu
male
estar i denuncien la sistem
màtica co
onculcació d'aquesta llei bà
àsica.

és va inforrmar de la decisió de
el Govern de mante
enir congelades
Sáncchez-Corté
les retribucion
ns per al pròxim exercici in
ncloent le
es dues p
pagues ex
xtres.
Igua
alment, ess va avançar la decisió
d
qu
ue recollirrà l'avantp
projecte sobre
s
cong
gelació de
e l'oferta d'ocupació transfo
ormant la taxa del 10% pe
er a
dete
erminats col·lectius essencialss o funcio
ons de l'A
Administracció en el límit
màxxim poden ser
s aquestta inferior. Per part de la Direccció Genera
al de Costo
os de
Perssonal, es va
v informa
ar verbalm
ment d'algu
unes modifficacions e
en relació amb
dete
erminats supòsits pe
er al reco
oneixement de presstacions en
n el règim
m de
classses passivves.
Enriq
que Fosso
oul, portave
eu de l'Àre
ea Pública de CCOO
O, va denunciar la manca
de compliment
c
t de la legalitat vigen
nt per partt de l'Admiinistració i va anunciar la
inten
nció del sin
ndicat de remetre
r
al seu gabinet jurídic les actuacions de la taula
per a la interrposició d'una dema
anda per conculcar el dret dels emple
eats i
emp
pleades pú
úblics a la negociació col·lectiiva. De la mateixa m
manera, es
e va
interrvenir criticcant la utilització novvament dell recurs de
e fer recaure els esfo
orços
de la crisi en
e el col·lectiu de les persones al servei de
e les diferents
adm
ministracion
ns i serveiss públics i el grau de
e deteriora
ament a qu
uè es sotm
meten
aque
ests amb aquesta sistemàticca agressiió, pel qu
ue ha anu
unciat que
e es
man
ntindran less mobilitza
acions previstes i es
s traslladarà al si de
e la platafo
orma
d'org
ganitzacion
ns i sindiccats de la
a funció pública la
a necessita
at de la seva
inten
nsificació.

