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El Govern dels Millors: “Ramon Bonastre, nou 
Secretari General d’Ocupació i Relacions Laborals 

del  Departament d’Empresa i Ocupació” 
 

 
El Govern  de la Generalitat de Catalunya, ha nomenat com a nou secretari general 
d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació el Sr. Ramon 
Bonastre i Bertran.  
 
Aquest nou alt càrrec va ser condemnat per la secció primera de l’Audiència Provincial de 
Tarragona, com a autor d’un delicte de malversació de cabdals públics, a la pena d’un any 
de presó menor i inhabilitació absoluta durant sis anys i un dia, amb l’accessòria de 
suspensió de tot càrrec públic i dret de sufragi durant el temps de la condemna,  pels fets 
ocorreguts a l’Ajuntament d’Ascó, on exercia funcions de secretari - interventor. 
 
Va ser indultat d’una part d’aquesta condemna per part del Govern de l’Estat Espanyol. 
 
També va ser problemàtica la gestió que va portar a terme com a Director General 
d’Emergències, on es va produir l’escàndol dels camions de bombers anomenats 
“egipcis”, que havien estat concebuts per circular pel desert i s’utilitzaven sense que 
complissin les condicions mínimes de seguretat i salut per als bombers, la qual cosa va 
provocar molts accidents i bolcaments, amb les conseqüents contusions i ferides, per part 
dels bombers ocupants. Aquests fets es van denunciar en diverses ocasions per part de 
CCOO en els comitès de seguretat i salut, als quals assistia el director general 
d’Emergències, Sr. Ramon Bonastre. CCOO vam demanar reiteradament que es 
retiressin del servei ja que no complien amb el que establia la seva fitxa tècnica. Tot i que 
vam documentar els accidents que es patien i les conseqüències, mai se’ns va fer cas, 
fins que finalment van morir dos bombers en el bolcament de dos egipcis.  
 
Des del Sector de la Generalitat de CCOO considerem que una persona amb aquest 
passat judicial i amb aquesta trajectòria professional no hauria d’haver estat nomenat com 
a Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació. És 
del tot necessària una regeneració de la nostra classe política i el nomenament 
d’aquesta persona com alt càrrec de la Generalitat de Catalunya va en contra dels 
principis de valors ètics que la societat demana als nostres representats polítics. 


