
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
31.10.2013 151/13
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

MESA GENERAL 28.10.2013 
 

El Govern continua retallant i robant-nos, buscant complicitats 
 
El Govern escenifica una negociació per ocultar la seva actuació: imposar noves retallades. 

 
A la reunió de la Mesa General de Negociació d’Empleades i Empleats Públics de la Generalitat 
de Catalunya feta el dilluns 28 d’octubre de 2013, els representants del Govern mantenen la seva 
proposta de consolidació de les retallades salarials i de drets que ens afecten a tots els 
treballadors i treballadores de la Generalitat: tornen a robar-nos la paga, vinculant la seva 
recuperació a una més que improbable compensació del impost de dipòsits bancaris, barrejat 
aquesta proposta amb una declaració ambigua de manteniment del poder adquisitiu de 2014. El 
Govern, i el seu soci parlamentari Esquerra(sic) República de Catalunya ERC, garanteixen el 
manteniment de les retallades, amb la mateixa energia amb la que pujaran un 8,5% el rebut de 
l’aigua a la zona metropolitana de Barcelona. 
    
CCOO no podem arribar a acords sobre propostes basades en preteses bones voluntats, sinó 
sobre propostes concretes, que millorin les condiciones retributives i sociolaborals dels 
treballadors i treballadores de la Generalitat.  
 
 
“No perdre poder adquisitiu el 2014”?: Joc de trilers. Una presa de pèl. 
 
Què hi ha darrera la confusa proposta del Govern de “no perdre poder adquisitiu el 2104”?. Com 
l’hem d’entendre?.  
 
El passat 26 de setembre, una Resolució el Parlament de Catalunya aprovada pels grups 
parlamentaris de CIU i de ERC establia “…que es negociarà l’establiment dels mecanismes 
necessaris per garantir que els treballadors públics no perdin poder adquisitiu el 2014.” Qualsevol 
persona entendria que durant el 2104 no hi haurien noves retallades, i a més s’incrementarien les 
retribucions segons l’IPC. Aquesta és la única manera de garantir el nostre poder adquisitiu, 
greument erosionat els últims anys: cobrar totes les pagues i incrementar-les segons l’IPC.  
 
I com l’entén l’administració? 
 
Primer ens robaran una nova paga (i ja serien 3), i a posteriori, si la Generalitat pren el control dels 
recursos econòmics, i es consolida la recuperació econòmica es podrien “establir mecanismes” 
per compensar l’IPC. És a dir, el que és segur que d’entrada et roben un 7,2% del teu sou, i en la 
millor de les circumstàncies, només et tornarien entre un 0,3 o un 0,5%. En Euros, de cada 7 
euros amb 20 cèntims, que ens pispen, ens tornarien entre 30 i 50 cèntims. Un escarni!  
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L’Administració vol que els sindicats acceptem a la Mesa aquesta “proposta” enganyosa i 
fraudulenta, un xec en blanc, i sense fons. L’Administració pretén confondre a l’opinió pública, 
amb aquest insult a la intel·ligència i a la dignitat de tots els treballadors i treballadores 
públics. Si l’Administració busca complicitats a aquest xec en blanc a canvi d’engrunes, que per 
cert ja estan previstes als Pressupostos, no les trobarà en CCOO. 
 
CCOO buscarem el compromís de la resta de sindicats i continuarem treballant amb totes les 
nostres forces en la defensa dels empleats i empleades públics i oposant-se a qui fa recaure sobre 
ells el pes de les retallades. 
 
A les diferents propostes sindicals per tal de fer estalvi en altres qüestions que no siguin la paga 
del personal, responen negativament. Un exemple ha estat la seva resposta negativa sobre la 
petició d’un topall de sou per als alts càrrecs, argumentant que llavors haurien de tocar en 
proporció tots els sous dels treballadors. Quin cinisme!!! 
 
No és frivolitat, és la seva política, que Duran i Lleida digui que no torna a la docència perquè no 
es pot viure amb aquest salari, ni repartir nivells 27 o 28 al jovent del partit, sense cap tipus 
d’experiència laboral i amb l’únic mèrit de militar amb un partit polític.   
 
No és pot exigir més esforços als empleats públics als que ja ens troben en unes condicions 
extremadament precàries. No podem permetre que ampliïn la reducció de jornada i salari dels 
personal interí, més enllà del 31 de març. No podem oblidar tot el que ens fan! 
 
CCOO, juntament amb la resta de sindicats, exigim eliminar les dietes per assistir a òrgans 
col·legiats i consells d’administració. Que es suprimeixin al màxim les despeses de representació i 
protocol. Que s’elimini els llocs de nomenaments de càrrecs eventuals. Que es suprimeixi la 
jornada de dedicació especial de 40 hores. Sabem que hi ha marge per negociar, els interessos 
del deute, els lloguer que paguen i les subvencions que es donen a determinades institucions i 
mitjans de comunicació.  
 
El Govern té prou instruments propis per fer front a les retribucions íntegres del personal de la 
Generalitat, com ara l’impost de successions i altres, només cal la decència i el coratge de fer uns 
pressupostos on les càrregues i els beneficis s’estableixin en funció de les possibilitats i les 
necessitats, i no de les amistats. 
 
CCOO no signarem cap acord que contempli la supressió de la paga i que mantingui el 15% de 
retallada de sou al personal interí. 
 
CCOO demana al Govern que exerceixi la seva capacitat de govern, amb els instruments propis, i 
que no amagui la seva  responsabilitat. Hi ha alternatives a les retallades, si té voluntat política de 
no aplicar-les. 
 
CCOO reclamem el restabliment de les plantilles, la recuperació de les pagues i del poder 
adquisitiu perdut, així com la contractació del personal interí i substituts al 100% i la de la resta de 
les condicions de treball perdudes. 
 

NO PODEM OBLIDAR EL QUE ENS ESTAN FENT 
LLUITA I PARTICIPA  EN LES MOBILITZACIONS 


