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Nova agressió del govern de Catalunya 
al funcionaments dels serveis públics 
CCOO considera intolerable la decisió 

 
 

En el nou paquet de mesures per reduir el dèficit 
aprovat ahir pel Govern tripartit destaca la decisió de 
no cobrir les baixes per jubilació i reduir la partida per a 
personal substitut i de reforç. CCOO de Catalunya 
considera intolerables i injustificables aquestes 
mesures ja que representen un atac directe al propi 
funcionament dels serveis públics i socials de 
Catalunya. 
 
Aquestes mesures no tan sols afecten a les condicions 
laborals dels treballadors i treballadores dels serveis 
públics de Catalunya, sinó que també posen en risc la 
possibilitat d’atendre serveis essencials per a la 
ciutadania com és el cas dels serveis d’emergència 
davant incendis forestals d’aquest mateix estiu. 
 
A l’ensenyament, aquestes mesures significaran que 
en el proper inici de curs en el mes de setembre es 
poden deixar de cobrir unes 700 places de professorat, 
quan s’espera un increment de l’alumnat molt 
significatiu. Entre 2009 i 2010 haurem incrementat 
l’alumnat en més de 45.000 persones amb cap 
contractació de personal. Això tindrà conseqüències 
molt negatives per la qualitat de l’educació del 
nostre país, pilar cabdal per sortir de la crisi en 
millors condicions. 
 
El sector sanitari no se’n lliura de la desfeta. Amb 
aquestes mesures els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya patirem una forta davallada en la qualitat 
dels ja molt maltractats serveis de salut, provocada 

per la falta d’uns 400 efectius entre el personal sanitari. 
Les llistes d’espera poden agafar dimensions encara 
més preocupants. 
 
La indignació del sindicat és més gran si donem un cop 
d’ull a l’informe presentat abans d’ahir per CCOO de 
Catalunya sobre la realitat dels serveis públics al 
nostre país,  on podem veure com tenim un dels 
números d’empleats i empleades públics més 
baixos d’Europa.  
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/serveis_publics_catalunya.pdf  
 
El paquet es complementa amb la desaparició de més 
de 60 entitats públiques, amb efectes desconeguts 
sobre l’ocupació. La febre externalitzadora ha fet 
créixer, com la mala herba, una munió de 
fundacions, empreses i consorcis, amb l’únic 
objectiu declarat de fugir del dret públic i del rigor 
pressupostari. La seva creació ha centuplicat les 
estructures administratives, els sous escandalosos 
i les intervencions judicials, que no han fet més 
que començar. 
 
CCOO de Catalunya vol mostrar el seu rebuig més 
contundent a aquestes mesures aprovades pel 
Govern tripartit format per PSC, ERC i ICV-EUiA 
que posen en entredit la pròpia viabilitat del nostre 
Estat del Benestar i lesiona greument la columna 
vertebral del nostres serveis públics. CCOO de 
Catalunya estudiarà les mesures que s’han prendre 
per donar resposta a aquesta deriva antisocial que 
ha decidit tirar endavant el Govern de Catalunya. 
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