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El Govern de les retallades no vol negociar! 
CCOO tenim altres alternatives pressupostàries. 

 

 
Ja us vàrem explicar que Economia/Funció Pública ens van convocar la setmana passada 
per parlar del pressupost de l'any 2011. Ens van plantejar noves retallades (FAS, 
productivitat i pla de pensions) i pretenien “negociar-les amb els sindicats”. 
 
CCOO i els altres sindicats ens vam negar a entrar en aquesta proposta i els vam 
plantejar parlar d'ocupació i plantilles, a partir de les seves (per ara totalment 
desconegudes per nosaltres) previsions en l'elaboració del projecte de pressupost pel 
2011. Economia/Funció Pública es van negar. 
 
Ja ens han retallat els sous, ja estan retallant plantilles, ja estan intentant acabar amb els 
serveis públics.... Ja n'hi ha prou. CCOO volem recuperar els diners que ens deuen i 
volem defensar i millorar els servei públic, amb la plantilla suficientment dimensionada per 
atendre dignament a la ciutadania. 
 
CCOO insistim: 
 
Economia/Funció Pública no volen negociar, només volen retallar tot el que sona a públic 
per convertir-ho en negoci privat... d'uns quants. I pretenen fer-nos còmplices de les seves 
retallades. El que ara pretenen, fixeu-vos-hi, és miserable. Estalviar-se (finalment ens han 
dit que faran això i només això) el pla de pensions i una part del FAS suposa una quantitat 
de misèria en el conjunt del pressupost del 2011, però és una quantitat important per les 
butxaques de cada una de les persones afectades. Una quantitat insignificant en el 
pressupost, sí, però ens la volen treure de les nostres butxaques perquè sí, per fer la 
punyeta, per demostrar que manen, amb tot el cinisme del “govern dels millors”. I així 
segueixen demostrant en benefici de qui governen i contra qui governen. 
 
 
CCOO INSISTEIX QUE HI HA ALTERNATIVES PRESSUPOSTÀRIES QUE NO TORNIN 
A CARREGAR CONTRA LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS. 
 
Hi ha alternatives i fa mesos que les plantegem. Prefereixen no escoltar-les. Saben que 
tenim raó però ells diuen que són “el millors” i no volen escoltar.  
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En primer lloc, el pressupost pot equilibrar-se per la via dels ingressos. Però “el millors” es 
carreguen l'impost de successions, que ja afectava a poca gent, sí, però afectava a la 
poca gent que té la pasta. De fet, “els millors” governen en benefici d'aquests pocs. 
CCOO, primer vam demanar que no eliminessin l'impost, després els proposàvem que 
ajornessin 2 anys aquesta eliminació en espera de temps millors. Amb el que suposa 
eliminar l'impost ens haguéssim estalviat la retallada de plantilles i encara ens haguessin 
pogut apujar una mica els nostres devaluats sous. 
 
També es pot equilibrar el pressupost eliminant altres despeses per no carregar contra els 
de sempre. Això també fa mesos que els hi plantegem:  
 

- Eliminar els llocs de treball amb jornada de 40 hores. 
- Eliminar les gratificacions extraordinàries. 
- Eliminar les hores extres. 
- Utilitzar personal propi per fer estudis i informes, i no contractar-los fora. 
- Suprimir empreses de serveis que fan tasques que hauria de fer personal de la 

Generalitat. 
- Reduir despeses de lloguer de locals prescindibles. 
- Reduir de veritat el nombre d'alts càrrecs i personal eventual. 
- Deixar de crear places de nivell 30 que no estan justificades. 
- Suprimir places de nivell 30 innecessàries. 
- Reduir despeses de representació i sumptuoses. 
- Generalitzar la jornada intensiva i tancar totes les tardes per reduir en llum, 

informàtica, seguretat, aire condicionat, hores extres, jornades de 40 hores, dietes 
per dinar, etc. 

 
I en podem pensar més, de mesures d'estalvi que no abarateixin els nostres sous. CCOO 
ens comprometem a fer-ho tan bon punt s'asseguin a negociar amb nosaltres de veritat. 
 
CCOO HEM FET MÉS PROPOSTES 
 
CCOO hem plantejat des del primer dia d'aquest govern dels suposats millors una 
negociació de legislatura, a 4 anys vista, per millorar les nostres condicions de treball i el 
servei públic, per racionalitzar despeses i estructures administratives sense carregar 
contra els que sempre rebem. I en una negociació així, amb honestedat i bona fe, podríem 
aplaçar per d'aquí un any o dos la recuperació del poder adquisitiu perdut. El que no 
farem és donar per perdut el que ens deuen. 
 
Economia/Funció Pública tampoc han contestat aquesta proposta, que porta l'aval de la 
Direcció de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i no és un bolet que ens hem tret 
graciosament de la màniga CCOO de la Generalitat. El “govern del millors” està 
demostrant que no vol construir res, només vol destruir. Per trencar aquesta deriva, els 
haurem de forçar a escoltar-nos. El personal que fem funcionar l'Administració de la 
Generalitat tenim un repte: Ens juguem el futur. 


