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MESA GENERAL DE NO-NEGOCIACIÓ 
 

 
Un atac frontal als treballadors i treballadores 

 
Avui hem estat convocats pel Govern a la 
Mesa General de Negociació ( ? ) dels 
Empleats Públics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya  per presentar-nos 
el projecte de Llei de Pressupostos i la Llei 
de Mesures abans de la seva tramitació 
parlamentaria. 
 
Hem dut a terme la primera de moltes 
accions de rebuig a les retallades d’aquest  
Govern neo-feudalista. 
 
Absolutament indignants i vergonyoses les 

propostes (que no són tals perquè les pensen dur a terme) i que ens han presentat, sense 
donar cap tipus de dades econòmiques que facin visible algun tipus de benefici per al país 
o la societat. 
 
CCOO no ens farem còmplices de cap de les maneres d’unes mesures que la única cosa 
que persegueixen és un cop mes fer pagar als mes desafavorits i desprestigiar encara 
més l’empleat/da públic. 
 
CCOO no negociarà amb un Govern que es mostra fort amb els dèbils i dèbil amb els 
forts. Ha estat una autèntica vergonya l’insult directe que aquests personatges han ofert 
als representants dels treballadors i treballadores que, de veritat fem, funcionar aquest 
país. 
 
CCOO reclama que es retalli en assessors, alts càrrecs, dinars institucionals, de treball, o 
de coses pitjors (i a compte de la VISA del Departament), i donin exemple d’una vegada 
per totes que vostès treballen per amor al país i no per fer rics els seus amics (Millets, 
Urdangarins, Godó, etc.) 
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L’Administració Pública catalana, no és la seva empresa, no és casa seva és la de tots i 
totes els catalans/es. Que persegueixin el frau fiscal dels seus amics, comptes a 
l’estranger, i no els treballadors i treballadores que paguem tots els nostres impostos i que 
cada cop ens costa més arribar a final de mes. 
 
CCOO no veu de cap de les maneres com aquestes mesures poden reactivar cap tipus 
d’economia o com, despatxant gent, baixarà el nombre d’aturats. El que si podem veure 
és que aconseguiran calerons reals per a poder brindar en àpats pantagruèlics pel bon 
govern d’aquest el NOSTRE país. 
 
Senyores i senyors, si aquestes són les idees que poden aportar els del Govern dels 
“millors”, està clar que acabarem com els grecs. O potser vostès ja s’han venut Catalunya 
i Espanya, comprant la possibilitat d’algun Ministerio, és el que pot passar quan es vota 
amb la cartera. 
 
CCOO interpretem el paquet de mesures com una autèntica declaració de guerra als 
drets, que no privilegis, aconseguits des de la mort del dictador. 
 
 

Companyes i companys, nomes queda el camí de 
la lluita, ànim i endavant sempre. 
 

(Amb il·lusió...) MOBILITZACIÓ! 
 

 


