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MANIFEST PELS SERVEIS PÚBLICS. EN DEFENSA DE 
L’ESTAT DEL BENESTAR I DE L’EMPLEAT PÚBLIC  

 
L’estat del benestar es fonamenta en l'existència d'uns serveis públics de qualitat, universals i accessibles 
per atendre amb eficàcia les necessitats de la ciutadania sobre la base del principi d'igualtat. Per això, la 
despesa destinada a mantenir els serveis públics és la millor inversió que els governs poden fer per afavorir 
una sortida social a la crisi.  
 
A Catalunya i a la resta de l’Estat gastem molt per sota de la mitjana europea per al sosteniment de l’estat 
del benestar. Mentre a Espanya la despesa social va ser del 25% del PIB el 2009, a la Unió Europea va ser 
de prop del 30,3%, i la nostra taxa d'empleats públics està per sota de la mitjana del conjunt de països!  
 
Les decisions del Govern central del PP i del Govern de la Generalitat de Catalunya de CiU amb el suport 
d’ERC de retallar la despesa social mitjançant la reducció de les prestacions, la destrucció d'ocupació al 
sector públic i l'empitjorament de les seves condicions de treball, posen en risc un patrimoni de la ciutadania 
com és l’estat del benestar! Paral•lelament i paradoxal, a aquesta realitat, s’injecten uns 100.000 milions 
d’euros al sistema financer, als bancs i a les Caixes dirigits pels seus amics. 
 
1. Els empleats públics som l’instrument que garanteix els drets essencials de la societat del nostre país, 

com és el dret a la sanitat, l’educació, l’atenció social, la justícia, l’assistència en situacions d’emergència 
i, en definitiva, a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats. 

 
2. Els empleats públics som treballadores i treballadors amb el nivell de qualificació necessari per 

desenvolupar les nostres tasques i accedim als nostres llocs de treball mitjançant processos selectius 
oberts a tota la ciutadania, en igualtat de condicions, on es valoren les nostres capacitats i mèrits. 

 
3. Els empleats públics hem prestat, i prestem, a la societat un catàleg de serveis essencials, a l’abast de 

tota la ciutadania, amb igualtat d’oportunitats i absoluta equitat, i volem continuar fent-ho.  
 
Per això, demanem la reducció d’altres despeses absolutament injustificades i l’increment dels ingressos a 
través d’una reestructuració del nostre sistema fiscal fent-lo més progressiu i equitatiu, en el sentit que pagui 
més qui més guanyi i acumuli. 
 
A tot plegat, hem d’afegir una clara intencionalitat per part dels que ens governen en el sentit d’orquestrar 
una campanya de desprestigi dels treballadores i les treballadors públics i de la seva qualitat de treball i, 
paral•lelament, de deteriorament del funcionament dels serveis, amb la finalitat de desballestar-los i poder 
justificar-ne així la privatització, beneficiant a les seves famílies polítiques i els seus amics. 
 
Des de CCOO de Catalunya exigim al Govern de CiU amb el suport d’ERC que rectifiqui aquesta política i 
implementi opcions més justes i equitatives per superar la crisi, posant per davant el benestar de les 
persones.  
 
Des de CCOO de Catalunya volem manifestar el nostre rebuig per les retallades en els drets civils i les 
actuacions en aquest sentit dutes a terme pel Govern de CiU i el Govern del PP, perquè atempten contra la 
democràcia i l’exercici de les llibertats i drets civils. 
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QUÈ FEM, EL PERSONAL ADMINISTRATIU I LABORAL D’INTE RIOR, QUE NO SABEU?  
 
- Agafem el telèfon d’emergències 112 quan un ciutadà o una ciutadana truca amb una 

urgència. Hi treballem les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. I avisem els cossos 
que hi hagin de treballar: mossos, bombers, ambulàncies, protecció civil,... 
 

- Activem i desactivem els plans d’emergència segons el risc potencial d’un accident o 
una emergència, i avisem a la població per informar-la i protegir-la de riscos per 
ventades, grans onades, inundacions, accident químic, terratrèmol, accident de tren, 
accident de trànsit amb múltiples víctimes o amb un camió de matèries perilloses. 

 
- Vetllem per seguretat de les persones, dels seus béns i drets, i també la previsió i la 

minimització dels efectes que poden patir en cas d’emergència. Aquesta setmana 
passada hem treballat a les inundacions i desbordament del riu a la Vall d’Aran. 

 
- El personal del camió 4x4 de Protecció Civil ens desplacem arreu del territori on hi ha 

una emergència i coordinem els diferents cossos operatius per tal que la gestió de 
l’emergència sigui més eficaç i ràpida. Un dels llocs on ens hem desplaçat recentment 
és a la Vall d’Aran per tal de coordinar les tasques de gestió després de les 
inundacions i desbordaments dels rius de la passada setmana. 

- Formem els professionals en seguretat, gestió d’emergències, prevenció i extinció 
d’incendis i salvaments, protecció civil, protecció ambiental, etc. que després vetllaran 
per la seguretat de la població i el medi ambient.  
 

- Expedim el carnet professional com a personal de control d'accés de discoteques. 
 
- Habilitem els centres docents que impartiran la formació específica per a personal de 

control d’accés d’establiments d’espectacles. 
 
- Atenem a les víctimes de violència domèstica i masclista i treballem per prevenir els 

casos de maltractament. Per fer-ho, col·laborem amb companyes i companys de 
seguretat, justícia, benestar social, educació i sanitat. 

 
- El personal de suport administratiu i operatiu, no bomber, de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) treballem colze a colze amb els 
bombers, “in situ”, per extingir els incendis forestals; fem prevenció activa forestal fen 
estassades preventives traient combustible i creant zones de defensa; fem de 
conductors de determinats vehicles de bombers i donem suport logístic en les 
intervencions operatives; instal·lem i mantenim infraestructures operatives de ràdio i 
telecomunicacions; col·laborem amb els analistes del GRAF en fer anàlisis i 
prediccions operatives del comportament dels incendis forestals. 
 

- El personal no bomber de la DGPEIS també donem assistència sanitària, si cal, al 
personal operatiu i als ciutadans; informem als mitjans de comunicació i als ciutadans 
en general dels sinistres en els quin intervenen els bombers. 
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- Els tècnics operadors de vol mantenim els equips de vol i aparells de comunicacions 
de l’aeronau, col·laborant amb el pilot en l’observació de l’entorn i dels possibles 
obstacles durant el vol i informant dels punts de vista als quals el pilot no pot accedir, 
vigilant l’entorn de l’helicòpter i la seva seguretat, realitzant, amb autorització del pilot, 
l’embarcament i el desembarcament de les persones i càrrega, tant a terra com en vol i 
per missions que ho requereixin, comunicant-nos amb els controls centrals i/o altres 
aeronaus, maniobrant i operant amb els accessoris i complements de l’helicòpter per a 
la seva verificació i posada en marxa i fent ús de grues i transports medicalitzats en 
llitera de malats crítics en helicòpter. 
 

- Els tècnics operadors de control coordinem, mobilitzem i procurem suport tècnic i 
logístic a les dotacions que actuen 'in situ' per resoldre els sinistres, compilem tota la 
informació generada en els sinistres i la informació necessària per a resoldre els 
sinistres, gestionem de forma efectiva les demandes d'emergència i l'oferiment de 
respostes satisfactòries i ponderades a les sol·licituds d'intervenció traslladades pel 
ciutadà, mobilitzant els recursos humans i necessaris per evitar i/o minorar els efectes 
que els sinistres pugessin tenir sobre persones i bens, fer el seguiment dels sinistres 
en sentit ampli, coneixent l'estat i disponibilitat, en temps real, dels recursos que estan 
intervenint, així com l'estat en què es troba la resolució del sinistre, rebent i mantenint 
les comunicacions via radio, telèfon,... necessàries per una òptima resolució dels 
sinistres, amb tots els actors involucrats en la resolució. 

 
- El personal, no Mosso, de la Direcció General de la Policia gestionem les citacions 

judicials als Mossos d’Esquadra, tramitem videoconferències, enviem comunicacions 
als Jutjats. Gestionem el parc mòbil. Trametem els requeriments judicials. 
 

- Mantenim en bon estat els vehicles dels Mossos d’Esquadra i els portem a les 
revisions periòdiques d’ITV. 

 
- Tenim cura de l’equipament dels vehicles dels Mossos d’Esquadra per tal que estiguin 

plenament operatius en qualsevol moment, també en emergències. 
 
- Fem el manteniment de les comissaries, pel que fa a petites reparacions, reposició de 

fungibles i d’altres, per al perfecte funcionament de les instal·lacions.  
 
- I, com no, possibilitem que tot el personal que fa les activitats referides més amunt, a 

més de gestionar-li la nòmina, el contracte, etcètera, tingui els materials i equips 
necessaris per fer la seva feina correctament. 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 


