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Ens dirigim a vosté per tal de comunicar-ll la sorpresa de la Convocatoria de seleccld
Cap Territorial Catalunya Central publicada a la intranet del SEM amb data 20 de
setembre de 2016.
Recordar que arrel deis diferents pactes ais que várem arribar amb la Direcció de la
nostra empresa per tal d'assolir els acords pressupostaris deis anys 2012, 2013, i 2014,
la Representado social va acceptar l'aplicació de diferents retallades i disminucions de
les nostres condicions retributives amb el compromís de l'ajust per part de la Direcció
de la disminucio de carrees de comandament. Així vam acordar la fusió de les
direccions i sots-direccions territorials de Lleida i l'AIt Pirineu, Tarragona i Terres de
l'Ebre i Girona amb Catalunya Central. Tanmateix també es va assumir que la gerencia
i la direcció es fusionarien en el Dr. Francesc Bonet en el mateix sentit d'ajust
pressupostari.
Recordar també que algunes de les coses pactades en Conveni están condicionades al
tancament economic-financer del present any i per tant totes aqüestes decisions
acabaran repercutint en els treballadors del SEM.
Davant els nombrosos rumors que ens arriben d'un possible retorn a la figura de
Gerent i Director Medie diferenciat i veient que retornem ais carrees retirats per tal
d'ajustar el tancament deis darrers anys, ens porta a demanar el retorn de totes
aquelles retribucions que hem accedit a renunciar durant aquests 4 anys:
^ Ajuts de manutenció peí personal d'administració
^ Ajuts de guardería
Ajut de Ilibres
^ Subvenció per filis minusválids
y Paga Nadal 2012
^ Retorn a les jornades de 1445,1536,1494 i 1500.
^ Recuperado de totes les hores de formado
^ Recuperado de la complementado de les ILT al 100%
>^ Recuperado de la complementado del sous en les reduccions per cura de
menors
^ Ajuts a congressos
^ Augment de I' 1% adjudicat ais treballadors d'entitats publiques de Catalunya
Salutacions Cordials,

L'Hospitalet, 23 de setembre de 2016.

