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NI PRIVATITZACIONS, NI RETALLADES 
 
 
A la “negociació” oberta a la Mesa General de dijous 14 de febrer, l’Administració no ha volgut fer  
la proposta que té pensada i que segurament coincideix amb la que han difós a través dels mitjans  
de comunicació. 
  
Aquesta actitud  ens fa preveure que la Generalitat  no voldrà negociar per  arribar a acords, sinó 
complir un tràmit per procedir de forma unilateral amb l’aplicació de les seves propostes. 
 
No contemplem, doncs,  la possibilitat d’arribar a acords en matèria de retribucions  i no podem 
permetre que ens situïn en la dinàmica, que sembla que pretenen, de què els sindicats hem de fer 
propostes per optar  entre treball o salari. 
 
Per a CCOO, aquesta postura es inacceptable  per totes aquestes raons: 
 
- Els treballadors i les treballadores dels Serveis Públics ja hem fet el nostre esforç  per millorar 

la situació econòmica de Catalunya, amb les retallades d’aquests últims anys. 
 
- Els Serveis Públics ja no poden assumir més retallades ni reajustaments, a no ser que s’estigui 

treballant en la seva degradació per  privatitzar-los en condicions avantatjoses  per a 
determinades empreses o grups inversors amics. 

 
- Les privatitzacions no garanteixen  ni  la quantitat, ni la qualitat  dels   Serveis Públics i socials 

actuals. No garanteixen, tampoc,  més eficiència i per principi han de ser més cares perquè hi 
ha la voluntat de benefici empresarial o lucre. 

 
- Les propostes pressupostàries del Govern parteixen de la lògica ideològica d’un Govern de 

dretes  que representa els seus interessos de classe: 
o En el capítol d’ingressos, l’impost sobre el capital, representa 1/20 part sobre el del treball 

(IRPF). Els ingressos de la Generalitat de l’impost sobre els nostres salaris és de gairebé 
8.000 milions,  l’impost sobre els guanys del capital  és poc més de 400 milions.  8.000 
milions que paguem del nostre salari,  en front de 400 milions que aporten dels seus 
escandalosos guanys  especulatius. 

o L’altre gran font d’ingressos,  més de 8.000 milions és l’IVA i altres impostos especials sobre 
el consum (tabac, alcohol, hidrocarburs...). Imposts aquests que no distingeixen entre 
ingressos familiars, però que, sense temor a equivocar-nos, graven especialment a aquells i 
aquelles  que no tenen cap empresa o societat, a la que imputar determinades despeses 
desgravables, i graven, de manera immisericorde, el pa, la llet, l’aigua...  

o EN RESUM el gruix dels ingressos pressupostaris descansen sobre les esquenes dels 
treballadors i treballadores, en definitiva sobre els que menys tenim.     
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- Les actuacions del Govern de la Generalitat, en l’altre curta legislatura i en aquesta,  s’han 

centrat de forma exclusiva en les retallades de drets. Pretenen dinamitar els Serveis Públics, 
acomiadant a milers de treballadors i treballadores, reduint  salaris i carregant-se els drets de 
tots nosaltres. 

 
- Mentre es feia això s’han fet politiques fiscals per reduir els impostos  de les persones que  més 

possibilitats econòmiques  tenen. El Govern de CiU ha incrementat un 100% “els beneficis 
fiscals” en els tres últims pressupostos. Així hem passat de 1.667 milions de “beneficis” l’any 
2010, a 3.232 milions l’any 2012. Gairebé 1.600 milions de “beneficis” privats, 1.600 milions 
menys (cada any) d’ingressos públics. 1.600 milions que servirien per contractar més de 35.000 
treballadors/es, o no haver de reduir el 15% de salari als interins o evitar acomiadar a milers de 
persones, cosa que ja s’està fent.    

 
- Els Serveis Públics i  les condicions de treball ja no poden suportar més retallades , si es volen 

prendre noves mides d’equilibri pressupostari  hauran de dirigir-se cap les polítiques fiscals  i 
l’ordenament del deute amb entitats bancàries i empreses. 

 
- Com tota empresa  amb dificultats econòmiques la Generalitat haurà de poder negociar el 

pagament  del deute. No és possible que es puguin trencar permanentment els contractes, els 
pactes, els acords,  signats amb els treballadors i treballadores. No es possible que es pugui 
deixar de pagar a les empreses que presten serveis a la ciutadania, i que acaben provocant 
acomiadaments o pèrdua de drets en els seus treballadors, i aprovin una llei que garanteix que  
els bancs, i únicament els bancs, tenen garantia de cobrar sempre i a temps, amb uns 
interessos que pugen perillosament any rere any. 

 
- Els interessos bancaris prevalen sobre els interessos dels ciutadans i ciutadanes, tenen 

preeminència sobre els drets dels treballadors/es i de les persones. 
 
- Si el govern de la Generalitat vol equilibrar el pressupost de 2013 haurà de procedir al 

reordenament del deute, per reduir  els interessos  i les comissions  que paga a les entitats 
bancàries, ha de renegociar  el pagament als  creditors  en terminis més llargs i ha de pactar  
amb  les empreses que han construït infraestructures d’ús públic, amb les grans empreses a 
les que paga altíssims lloguers, (comissaries, edificis judicials, escoles....), els canvis 
necessaris ajustats a la situació actual. 

 
- Tot això sense oblidar altres propostes que ja havíem fet els sindicats sobre estalvi en la 

despesa, especialment la més clientelar o partidista, que si ja ha fet pudor sempre, ara es torna 
inaguantable.  

 
 

Ni els treballadors ni les treballadores, ni els 
Serveis Públics podem fer més esforços, ara toca 

incrementar els ingressos i renegociar deute. 


