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EL GOVERN CASTIGA DE NOU LES 
TREBALLADORES I TREBALLADORS PÚBLICS 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
En els darrers anys la representació del Govern de la Generalitat no vol negociar amb els representants dels 
treballadors i les treballadores a les Meses de Negociació, tant a la General com a les Sectorials. Es limiten 
a comunicar les mesures que vol aplicar el Govern, per complir un tràmit, i sense entrar a valorar i fer 
contrapropostes a les propostes que fem els sindicats . 
 
Aquest any no sembla diferent i segueixen sense voler negociar les mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la personal i familiar, ni el manteniment de l’ocupació pública, ni les retribucions, ni la situació del 
personal interí. 
 
Segueixen utilitzant les retribucions dels treballadors de la Generalitat com a moneda de canvi per l’equilibri 
pressupostari, mentre segueixen beneficiant les grans fortunes amb impostos reduïts i les empreses amb 
concessions de serveis que podria prestar directament la Generalitat amb els seus propis recursos.  
 
El Govern de CIU,amb el suport d’ERC, ha convertit la reducció del sector públic en “orgull de govern “, però 
no expliquen a la ciutadania que la reducció del sector públic comporta la reducció dels serveis públics i 
socials o que alguns d’ells, els han derivat cap empreses que els presten en pitjors condicions pels usuaris i 
que precaritzen els seus treballadors. 
 
La manca de beques pels menjadors escolars (que posen en perill la correcta alimentació de molts infants), 
l’increment de les taxes universitàries i la manca de beques, així com les llistes d’espera per consultes i 
operacions son part d’aquest “orgull de govern“ de reduir el sector públic en més del 25%. 
 
Això sí, mentre redueixen prestacions i salaris, incrementen el nombre de càrrecs de confiança i ara a més 
pretenen col·locar els alts càrrecs, provinents de les empreses públiques que estan desmantellant, en els 
Departaments de la Generalitat  i sense complir cap de les normes que regeixen l’accés a l’ocupació 
pública. 
 
Mentre en declaracions públiques mantenen que no es poden fer mes retallades sense afectar el “moll de 
l’os” de l’Estat del Benestar, en les accions de govern continuen retallant i privatitzant serveis i prestacions. 
 
CCOO exigim el Govern de la Generalitat: 
- El cessament de les polítiques de retallades en els serveis públics i socials. 
- L’aplicació d’un model fiscal mes just per obtenir mes ingressos per poder desenvolupar les politiques 

socials i mantenir serveis públics de qualitat. 
- Negociar a la Mesa General la recuperació del poder adquisitiu, la recuperació de la jornada del 100% al  

personal interí i les mesures de conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar. 
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