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GALLARDÓN PRIVATITZA ELS REGISTRES CIVILS
ES CONSUMEIX LA INFÀMIA
El Reial decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació
de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l'eficiència, publicat dissabte passat,
culmina la privatització del Registre Civil i la seva
cessió als registradors mercantils, lliurant la seva
gestió i gestió.
Les reformes es troben recollides en les
disposicions dinovena a vintè quarta, en les quals es prorroga l'entrada en vigor de la Llei
20/2011 de 21 de juliol, al dia 15 de juliol de 2015, creant les oficines dels Registres Civils i
Mercantils

Diners al fem
Aquest Reial decret diu garantir la gratuïtat del Registre Civil, però al seu voltant crea una
corporació que contractarà la creació, manteniment, gestió i seguretat del sistema
informàtic integral de la nova aplicació per al Registre Civil. Tot això després d'haver
realitzat una inversió de més de 130 milions d'euros en aquests últims anys.

Dades personals en mans privades
La privatització del Registre Civil també suposa lliurar totes les dades personals de la
totalitat de la població a mans dels treballadors d'aquests registres que, no oblidem, no
són funcionaris i no estaran subjectes al control de l'Estat. Aquests empleats no tenen el
mateix estatut jurídic que els Funcionaris de Justícia ni règim disciplinari específic i els
registradors poden contractar-los i acomiadar-los lliurement.

Amortització de més de 3000 llocs de treball
No només suposarà haver de pagar pel naixement, defunció o qualsevol altre tràmit dels
ciutadans en els registres civils, sinó que suposarà l'amortització de més de 3.000 llocs
de treball de personal funcionari, el que suposarà l'acomiadament de personal interí, la
congelació de l'oferta d'ocupació pública i de la convocatòria de concursos de trasllats
després d'un procés de reordenació forzosa del personal.

Si, ho podem aturar
Des d''Intersindical fem una crida a tot el col·lectiu i a totes les organitzacions sindicals
per tal de fer un front comú, oblidant-nos de protagonismes, on coordinem les accions i
mobilitzacions a tot l'Estat amb l'objectiu d'aturar aquest atac a la Justícia i al servei
públic.
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GALLARDÓN PRIVATIZA LOS REGISTROS CIVILES
SE CONSUMA LA INFAMIA
El Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, publicado el pasado
sábado, culmina la privatización del Registro Civil y
su cesión a los Registradores Mercantiles,
entregándoles su llevanza y gestión.
Las reformas se encuentran recogidas en las
disposiciones decimonovena a vigésimo cuarta, en
las cuales se prorroga la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio, al día 15 de
julio de 2015, creando las oficinas de los Registros Civiles y Mercantiles.

Dinero a la basura
Este Real Decreto dice garantizar la gratuidad del Registro Civil, pero a su vez crea una
corporación que contratará la creación, mantenimiento, gestión y seguridad del sistema
informático integral de la nueva aplicación para el Registro Civil. Todo esto después de
haber realizado una inversión de más de 130 millones de euros durante los últimos años.

Datos personales en manos privadas
La privatización del Registro Civil también supone entregar todos los datos personales de
la totalidad de la población a manos de los trabajadores de estos Registros que, no
olvidemos, no son funcionarios y no estaran sujetos a control estatal. Estos empleados no
tienen el mismo estatuto juridico que los Funcionarios de Justicia ni regimen disciplinario
específico y los registradores pueden contratarlos y despedirlos libremente.

Amortización de más de 3000 puestos de trabajo
No solo supondrá tener que pagar por el nacimiento, defunción o cualquier otro trámite
de los ciudadanos en los Registros Civiles, sino que provocara la amortización de más de
3.000 puestos de trabajo de personal funcionario, lo que puede suponer el despido de
personal interino, la congelación de la oferta de empleo público y de las convocatorias de
concursos de traslados, tras un proceso de reordenación forzosa del personal.

Si, podemos pararlo
Desde Intersindical hacemos un llamamiento a todo el colectivo y a todas las
organizaciones sindicales, para hacer un frente común, olvidándonos de protagonismos,
donde coordinemos las acciones y movilizaciones en todo el Estado con el objetivo de
detener este ataque a la Justicia y a los servicios públicos.
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