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Tanto rumore per nulla: 
la falsa partenza della  
stagione contrattuale! 

 
 

DDeelluussiioonnee  ttaannggiibbiillee  ppeerr  qquuaannttii  ssii  aassppeettttaavvaannoo  uunnaa  aappeerrttuurraa  ddii  ggaallaa  ddeell  ttaavvoolloo  ddeeii  llaavvoorrii  ppeerr  iill  

rriinnnnoovvoo  ccoonnttrraattttuuaallee..  UUnnaa  sscchhiieerraa  ddii  iinntteerrllooccuuttoorrii  aauuttoorreevvoollii,,  ddeelleeggaattii  ddaall  GGoovveerrnnoo,,  mmaa  ccoonn  lliimmiittaattaa  

ccaappaacciittàà  ddii  aazziioonnee..  

DDeeii  MMiinniissttrrii  rreeffeerreennttii  nneemmmmeennoo  ll’’oommbbrraa  eedd  iinn  lloorroo  vveeccee  ii  SSoottttoosseeggrreettaarrii  ddii  SSttaattoo  ppeerr  llaa  

GGiiuussttiizziiaa,,  IInntteerrnnoo,,  FFuunnzziioonnee  PPuubbbblliiccaa,,  DDiiffeessaa,,  EEccoonnoommiiaa..  

IInn  aasssseennzzaa  ddii  iinntteerrllooccuuttoorrii  ccaappaaccii  ddii  aassssuummeerree  iimmppeeggnnii  ccoonnccrreettii,,  cciiòò  cchhee  ssii  èè  rreeggiissttrraattoo  èè  ssttaattoo  iill  

rriiffeerriittoo  pprrooppoossiittoo  ggoovveerrnnaattiivvoo  ddii  ““oonnoorraarree  ggllii  iimmppeeggnnii  pprreessii””..  IIll  rriicchhiiaammoo  ––  aanncchhee  iinn  aappeerrttuurraa  ddeeii  

llaavvoorrii  ––  aallll’’iinntteessaa  ssiiggllaattaa  ccoonn  llee  OOOO..SSSS..  ccoonnffeeddeerraallii  lloo  ssccoorrssoo  3300  nnoovveemmbbrree  ee  aaii  ffaammoossii  8855  eeuurroo  mmeeddii  

mmeennssiillii  ddii  aauummeennttoo  nnoonn  hhaannnnoo  ttuuttttaavviiaa  ttrroovvaattoo  ccoonnffeerrmmaa  nneeii  ““nnuummeerrii””  aanncchhee  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  ffaattttoo  

cchhee  ii  ffoonnddii  nneecceessssaarrii  ppeerr  pprroocceeddeerree  iinn  ttaall  sseennssoo,,  aalllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee,,  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ee  ddoovvrreebbbbeerroo  ttrroovvaarree  

ccaappiieennzzaa  nneellllaa  pprroossssiimmaa  lleeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà..  

AA  lliivveelllloo  mmeettooddoollooggiiccoo  èè  eemmeerrssoo  ll’’oorriieennttaammeennttoo  ddii  ““ttrraattttaarree””  pprriimmaa  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  

ffiinnaannzziiaarriiaa,,  cchhee  ddoovvrreebbbbee  ppooii  ccoossttiittuuiirree  iill  ““ssuuggggeelllloo  ddeellll’’aaccccoorrddoo””;;  cciiòò  aall  ffiinnee  ddii  rreennddeerree  eesseeccuuttiivvoo  iill  

nnuuoovvoo  ccoonnttrraattttoo  ggiiàà  ddaaii  pprriimmii  mmeessii  ddeell  22001188..  

LLee  qquuaattttrroo  oorree  ddii  ccoonnffrroonnttoo  aa  PPaallaazzzzoo  VViiddoonnii  ssii  ssoonnoo  dduunnqquuee  ttrraassffoorrmmaattee  iinn  uunn  ggiirroo  ddii  

ccoonnssuullttaazziioonnii,,  eessppoossiizziioonnee  ddii  ppiiaattttaaffoorrmmee  rriivveennddiiccaattiivvee  ppiiùù  oo  mmeennoo  ccoonnddiivviissiibbiillii  ccoonn  llooggiicchhee  

ppeerroorraazziioonnii  ddeellllee  ccaauussee  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddeell  ssiinnggoolloo  ccoommppaarrttoo..  

TTeenneennddoo  ccoommee  ffaarroo  gguuiiddaa  qquueelllloo  ddeellllaa  ssppeecciiffiicciittàà,,  ssuullllaa  lliinneeaa  ddeellllaa  ssuuaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ssii  ssoonnoo  

ssnnooddaattii  ttuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii;;  mmaa  ccoonn  qquuaallii  ssoollddii??  BBeehh,,  aa  qquueessttaa  ddoommaannddaa  ppaarree  nnoonn  ssii  ppoossssaa  ddaarree  uunnaa  

rriissppoossttaa  iimmmmeeddiiaattaa  eedd  iinn  uunn  wwaallzzeerr  ddii  iimmpprroovvvviissaazziioonnii  rraaggiioonniieerriissttiicchhee  ppiiùù  oo  mmeennoo  ccoommpprroovvaabbiillii  ii  

ffaammoossii  8855  eeuurroo  tteennddoonnoo  iinneessoorraabbiillmmeennttee  vveerrssoo  iill  bbaassssoo..  

DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  nnoorrmmaattiivvoo,,  ddooppoo  qquuaassii  uunn  ddeecceennnniioo  ddii  ssttaalllloo,,  iill  rriinnnnoovvoo  ccoonnttrraattttuuaallee  nnoonn  

ppuuòò  nnoonn  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattoo  ccoommee  uunnaa  pprreezziioossaa  ooccccaassiioonnee  ppeerr  rraaggiioonnaarree  ssuu  ddiivveerrssii  ee  ssppeecciiffiiccii  ssiisstteemmii  

  

   COMUNICATO 
    del  26 luglio 2017 
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ddii  ddeettaassssaazziioonnee  ddeeggllii  ssttrraaoorrddiinnaarrii,,  ddeeffiissccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinnddeennnniittàà  ppeennssiioonnaabbiillee,,  ssiisstteemmaa  

pprreevviiddeennzziiaallee  ccoommpplleemmeennttaarree,,  aassssiiccuurraazziioonnii  ssuuii  rriisscchhii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  llooggiicchhee  ddii  wweellffaarree  aazziieennddaallee..    

IIll  SSii..NN..AA..PP..PPee    hhaa  rriitteennuuttoo  ppooii  ddii  rraaggiioonnaarree  ssuu  uunnaa  nnuuoovvaa  ee  ssppeecciiffiiccaa  iinnddeennnniittàà  ppeerr  llaa  PPoolliizziiaa  

PPeenniitteennzziiaarriiaa,,  iinn  ssppeecciiaall  mmooddoo  ppeerr  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  aaffffrroonnttaannoo  iinn  pprriimmaa  lliinneeaa  ll’’eemmeerrggeennzzaa  ccaarrcceerree  aa  

ssttrreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  ppooppoollaazziioonnee  ddeetteennuuttaa;;  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  uunnaa  ““iinnddeennnniittàà  ddii  sseezziioonnee””  cchhee  

rriissppoonnddeerreebbbbee  aallllaa  llooggiiccaa  ddii  iinnddeennnniizzzzaarree  qquueell  ppeerrssoonnaallee  mmaaggggiioorrmmeennttee  ccooiinnvvoollttoo  nneellllee  ddiinnaammiicchhee  

ddeell  ““ffeennoommeennoo  ddeellllee  aaggggrreessssiioonnii””  ee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ““pprroosseelliittiissmmoo  iissllaammiiccoo””..  

II  llaavvoorrii  pprroosseegguuiirraannnnoo  ddooppoo  llaa  ppaauussaa  eessttiivvaa  ee  ssii  rriiaapprriirraannnnoo  ccoonn  llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  

oorrggaanniissmmii  ggoovveerrnnaattiivvii  ddeellllee  ttaabbeellllee  ccoonntteenneennttii  llee  pprrooiieezziioonnii  eeccoonnoommiicchhee..  

IIll  ttuuttttoo,,  sseeccoonnddoo  ll’’iimmppeeggnnoo  eessppoossttoo  ddaall  pprreessiiddeennttee  ddeell  ttaavvoolloo,,  rreeffeerreennttee  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  

ddeellllaa  FFuunnzziioonnee  PPuubbbblliiccaa,,  ppeerr  ggiiuunnggeerree  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppaarrttiittaa  ccoonnttrraattttuuaallee  aallllaa  ““ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  

ssttrruummeennttii  nnoorrmmaattiivvii  ee  ffiinnaannzziiaarrii  ppeerr  aassssiiccuurraarree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  PPaaeessee  cchhee  ppaassssaa  aattttrraavveerrssoo  iill  llaavvoorroo  

ddeellllee  ddoonnnnee  ee  ddeeggllii  uuoommiinnii  iinn  uunniiffoorrmmee””..  

VVii  aaggggiioorrnneerreemmoo  ssuuggllii  ssvviilluuppppii..  
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