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Molt Honorable President, 

 

 

Els treballadors i treballadores de les administracions públiques de Catalunya ens hem 

concentrat davant del Palau de la Generalitat per fer-li arribar les nostres demandes en 

defensa d'uns serveis públics i socials suficients i de qualitat i en defensa dels nostres drets 

com a treballadors.  

La sortida a la crisi actual no es pot fonamentar en retallar drets i salaris, sinó en politiques de 

desenvolupament econòmic i en una fiscalitat progressiva que recapti més impostos 

procedents de les rendes del capital i del patrimoni. 

Les polítiques que està fent la Generalitat fan que la crisi faci més rics als rics i empobreixi als 

treballadors i treballadores . 

No pot ser que les rendes del treball aportem 20 vegades més en impostos als pressupostos de 

la Generalitat que les rendes del capital, tot i la brutal baixada dels salaris que les seves 

polítiques estan impulsant, i a sobre se'ns carregui les retallades i ajustos austericides. 

La crisi no pot ser l'excusa per acabar amb els drets universals de ciutadania d'accés a uns 

serveis públics i socials de qualitat, per convertir-los en negoci per inversors i especuladors i 

restringir l'accés només a qui els pugui pagar. 

Els serveis públics i socials són l'instrument que tenen els estats i els governs per garantir el 

benestar dels seus ciutadans i ciutadanes . Sense sanitat, ensenyament, protecció social, 

justícia, etc. no hi ha Estat. 

La ràtio de treballadors públics per nombre d' habitants de Catalunya és la més baixa de l'Estat 

Espanyol, de les més baixes de la Unió Europea . Reduir aquesta ràtio, privatitzar o precaritzar 

les condicions de treball posa en seriós perill els serveis públics i socials des de la perspectiva 

de l'Estat del Benestar.  

Els treballadors i les treballadores dels serveis públics i els concertats o els prestats per 

convenis, ja vàrem fer sacrificis en l'any 2012, tant en les retallades de salari i condicions de 

treball com en pèrdua d'ocupació.  



 

 

 

 

L'ampliació de jornada i la modificació unilateral d'horaris que es vol fer al personal de 

determinats col·lectius, així com la reducció del salari i jornada al personal interí, comportarà 

un deteriorament dels serveis i la pèrdua de llocs de treball. Tot això, afegit a la desregulació 

de les condicions de treball del conjunt del personal del sector públic. 

En matèria de personal, l'únic ajust possible i necessari és l'aprimament de determinats càrrecs 

de comandament i de confiança. 

Ni els Serveis Públics ni els treballadores podem suportar més retallades . Cal, doncs, que el 

govern de la Generalitat incrementi el volum d'ingressos aplicant una fiscalitat més justa i 

progressiva, combatent el frau fiscal i renegociant el deute que té amb les entitats bancàries i 

amb les empreses que han construït determinades infraestructures . Cal que negociï el tipus 

d'interès, l'ampliació dels terminis de pagament i el tipus de comissions dels crèdits. 

En conseqüència, li demanen que canviï la seva política econòmica anul·lant totes les mesures 

de retallades en els Serveis Públics i les que empitjoren les condicions salarials i de treball dels 

treballadors i treballadores que els prestem. 
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