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Concentració davant el Departament 
d’Economia i Coneixement 

 
 
CCOO va participar ahir en la concentració unitària per reclamar 
una reunió amb el Conseller d’Economia i Coneixement.  
 

Els sindicats presents a la 
Mesa General de Negociació 
dels empleats públics de 
l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, CCOO, 
IAC i UGT, vam protagonitzar 
una concentració de delegats 
i delegades contra les 
retallades que el Govern està 
fent al Sector Públic. 
 
Aquestes retallades estan 
generant una pèrdua de 
qualitat dels serveis públics, 
per sobrecàrrega de feina 
dels seus treballadors i 
treballadores, que serà 
utilitzada com argument per 
defensar la seva privatització. 

 
En la concentració a la qual van assistir més de tres-centes persones es va escenificar la 
greu situació en la que s’estan situant els Serveis Públics i es va lliurar una carta dirigida al 
Conseller que us adjuntem a continuació. 
 
La concentració va acabar llegint el Manifest Unitari contra la retallada de Plantilles i en 
defensa del servei públic. 
 
CCOO reitera el seu compromís ferm de defensa dels llocs de treball i d’uns serveis 
públics de qualitat. 
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Carta al Conseller 
 
 
Honorable Conseller del Departament d’Economia i Coneixement  
Departament d’Economia i Coneixement 
Rambla de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
 
 
Honorable Senyor, 
 
les organitzacions sindicals representatives dels treballadors i treballadores de la Generalitat de 
Catalunya, CCOO, IAC i UGT, ens dirigim a vostè per fer-li partícip de la greu preocupació que 
s’escampa entre els treballadors/res als que nosaltres representem. 
 
L’aprovació de la instrucció 1/2011 de 8 de febrer per l’aplicació de determinades mesures previstes a 
l’Acord de Govern d’11 de gener de 2011, de prorroga dels pressupostos de la Generalitat, ha 
començat a tenir conseqüències desastroses i irreversibles, especialment en els Serveis d’atenció 
directa.  
 
Les dificultats pressupostaries, semblen ser la justificació que fan que el seu Govern estigui decidit a  
“replantejar” la continuïtat de 20.000 treballadors/res de la Generalitat, provocant l’amortització de les 
places amb l’acomiadament de molts interins i temporals i a la no cobertura de les baixes del personal, 
amb la consegüent degradació dels Serveis Públics. Situació que està fent que en l’atenció sanitària, 
educativa, a la tercera edat, als disminuïts, als centres d’infants en risc, la ja crònica manca de personal 
es vegi perillosament agreujada.  
 
Dificultats pressupostaries compatibles, pel que sembla, amb la renuncia a importants ingressos 
fiscals, que el Govern del que vostè forma part pretén fer efectius abans de l’aprovació dels 
pressupostos i que poden servir per justificar noves retallades socials.  
 
Aquesta situació no sembla tenir origen en estudis tècnics, si no únicament en les restriccions 
pressupostaries. Per aquest motiu li demanem una reunió on exposar-li els nostres neguits, escoltar las 
seves raons i posar les bases per un procés negociador on el paper del seu Departament ha de ser 
crucial. Negociació que el Govern en el que vostè té un paper principal ens ha furtat fins el moment i 
que nosaltres creiem imprescindible sempre i, especialment, en moments complexos com aquests. 
 
A l’espera de la seva resposta, 
Atentament 
 
 
 
 
CCOO     IAC     UGT 
 
Barcelona, 17 de març del 2011 
 


