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CCOO EXIGIM AL GOVERN QUE 
NO DISCRIMINI ELS 

TREBALLADORS PÚBLICS 
 
 
CCOO hem demanat de forma reiterada al Govern que posi fi a la discriminació salarial 
que patim les treballadores i els treballadors de la Generalitat respecte els d’altres 
administracions tant locals com autonòmiques. 
 
En aquesta línia hem explicat als diferents grups parlamentaris que el cobrar o no el total 
de les retribucions era una opció de govern, que així feia recaure any rere any sobre els 
treballadors públics una mesura per equilibrar els comptes, renunciant a d’altres com la 
renegociació del deute amb empreses i entitats, una imposició més equilibrada en l’impost 
de successions, reduint el nombre d’alts càrrecs i càrrecs de confiança, així com la 
desaparició de les dietes per assistència a reunions de diferents organismes. 
 
La resolució que va aprovar el dia 18 de juny el Parlament de Catalunya, a proposta 
d’ERC, significa atendre una de les nostres demandes, que tot i tenir un valor 
exemplificador, té una repercussió econòmica  molt menor. Volem recordar al Govern, als 
grups parlamentaris que li donen suport, i també a la resta de grups parlamentaris, que 
calen mesures d’abast econòmic més gran per compensar les retribucions que ens han 
arrabassat als treballadors i treballadores de la Generalitat . 
 
Volem reiterar al Govern que faci efectiva la part meritada de la paga de 2012, que 
prengui les mesures necessàries per pagar de forma integra les pagues de 2014 i que obri 
un període de negociació sobre la recuperació de la del 2013 i la resta de la de 2012.  
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