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CCOO considera un atac brutal sense 
precedents les mesures presentades per la 
Generalitat a la Mesa de la Funció Pública  

 

 
Aquesta proposta comporta retallades en les condicions salarials, laborals i socials de la plantilla 
de l’administració catalana, que poden fer-los retrocedir 30 anys enrere. Les mesures podrien 
comportar, també, retallades de plantilla, amb la finalització de contractes del personal interí i 
temporal, que en el nostre personal funcionari representa al voltant del 40%. 
 
Considerem aquests plantejaments com un atac a la negociació col·lectiva, ja que pretenen abolir 
acords presos en la mesa de negociació en els darrers anys. 
 
CCOO vol recordar també que plou sobre mullat en aquest tema: les successives retallades i 
congelacions salarials signifiquen una pèrdua acumulada del poder adquisitiu dels treballadors de 
l’administració catalana que pot arribar en alguns casos al 20%.  
 
Algunes de les vergonyoses propostes: 
 
• Retallades de plantilles, gent al carrer i sobrecàrrega de treball per a la resta de treballadors i 

treballadores i que repercutirà també sobre la ciutadania. 
• Més retallades en el nostre poder adquisitiu: disminució complements. 
• Precarització laboral: no ofertes públiques 
• Penalització econòmica per estar malalt: que no acabarà amb el petit absentista i 

penalitzarà les malalties greus. 
• Retallada assumptes propis, que la majoria de cops, es necessiten per donar resposta a 

problemes pels quals la resta de permisos són insuficients. 
 
Per tot això, per la defensa d’uns serveis públics de qualitat, per l’estat del benestar, i per la 
defensa d’uns drets aconseguits després de molts anys de lluita, 

 

MOBILITZA’T ! 
 

VINE A LES CONCENTRACIONS TERRITORIALS 
del dimecres, 14 de desembre, a la tarda. 


