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PLA DE REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT I DEL SEU SECTOR PÚBLIC, 

S’HO VOLEN CARREGAR TOT!!! 
 
La Vicepresidenta del Govern de la Generalitat va comparèixer el proppassat  2 de juny 
davant el Parlament de Catalunya per anunciar un “Pla de reforma de l’Administració de la 
Generalitat i del seu sector públic” que a l’endemà ja va ser aprovat pel Govern . 
 
Tot i que aquesta proposta afecta de forma directa la qualitat i suficiència dels serveis 
públics i les condicions de treball dels empleats públics, no ha estat donada a conèixer a 
la representació legal dels treballadors i les treballadores fins que ja estava aprovada pel 
Govern, el qual vol fer una reforma que pretén reduir el volum de l’Administració de la 
Generalitat, els serveis públics que presta i, en conseqüència, el nombre de treballadors i 
treballadores, fent-nos perdre encara més drets laborals. 
 
Segons les declaracions dels responsables, la reforma vol ser ambiciosa, gradual i 
realista, abordant diferents aspectes que d’una o altra forma afecten les nostres 
condicions de treball ja què tres dels eixos de propostes afecten directament les nostres 
condicions de treball i la possibilitat o no de desenvolupar una carrera professional al sí de 
l’Administració Pública. 
 
En l’apartat que titulen Recursos Humans, la proposta estrella es “..la institucionalització 
generalitzada d’un sistema d’avaluació de l’acompliment que ens permeti avançar cap 
l’increment de l’eficiència a i la productivitat..” i pel que sembla la volen utilitzar amb 
efectes sobre les retribucions i la carrera professional. 
 
Per CCOO es tracta d’una proposta tramposa que vol convertir a treballadors i 
treballadores en responsables de les possibles ineficiències del funcionament de les 
administracions i estigmatitzar-nos davant la societat. 
 
El treballadors no ens oposem a què s’avaluï i es compensi la nostra feina, però volem 
que es faci de forma objectiva, democràtica i contrastada. Volem que es faci en el marc 
del funcionament dels serveis, dels recursos disponibles, de la formació disponible i de la 
idoneïtat dels comandaments.  
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CCOO ens oposarem a qualsevol intent d’establir avaluacions que es fonamentin 
únicament en el criteri dels comandaments atès que aquest sempre serà, com a mínim, 
subjectiu. 
 
Pretenen la creació de la figura del Directiu Públic com un càrrec entre els responsables 
polítics i els empleats públics que accedirien de forma especifica i, en canvi, no diuen res 
de les seves condicions contractuals ni de treball. 
 
Per a CCOO, la creació d’aquesta figura és absolutament innecessària perquè l’actual 
personal , tant funcionari com laboral, disposa de persones amb qualificació suficient per 
exercir càrrecs de direcció i gestió de forma eficient. No necessitem personal escollit a dit 
per “confiança política “ i no per criteris de capacitat professional. Considerem indignant 
que el Govern vulgui incrementar el volum de càrrecs de confiança amb aquesta figura i 
que vulgui afegir despesa pública alhora que retalla les retribucions i els serveis i més 
quan, tornem a reiterar, al sí de l’Administració hi ha treballadores i treballadors 
suficientment qualificats per desenvolupar aquestes tasques. 
 
La creació d’aquesta figura resta independència a la Funció Pública convertint-la en més 
fidel als governs de torn que a la ciutadania que ha de servir. 
 
La col·laboració público-privada és l’eufemisme que utilitzat per anunciar una política 
d’externalitzacions i privatitzacions que volen reduir els serveis públics catalans i les seves 
plantilles mitjançant l’increment dels concerts amb entitats i empreses privades 
gestionades per companys de partit. 
 
Des de CCOO insistim que els poders públics estan obligats a garantir els serveis 
fonamentals a la ciutadania de forma equitativa i eficient; i la millor forma de fer-ho és des 
de la prestació directa i no des de diferents models de privatització que acaben reduint i 
empitjorant els serveis, minorant les plantilles i precaritzant les condicions de treball.   
 
El Pla exhibeix una sèrie de principis inspiradors on es parla de transparència i d’ètica i no 
de garanties d’equitat o dret de participació de la ciutadania. 
 
Amb aquestes propostes de reforma, el Govern de la Generalitat es situa com a 
capdavanter de les polítiques conservadores europees que volen reduir el serveis públics i 
socials als nivells de caritat i no de drets de ciutadania i donar negoci a empreses 
privades a costa dels impostos de tots i que en canvi no serviran a l’interès públic sinó a 
qui els pugui pagar.  
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT... 
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