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POSICIONAMENT DEL SECTOR GENERALITAT DE 
CCOO DAVANT L’AFER JORDI PUJOL 

 
 

Mentre els governs retallen els drets socials, els serveis públics, els drets 
laborals i les condicions de treball de les empleades i empleats públics, cada 
dia es destapen nous casos de corrupció a la vida pública. 
 
Tot i que aquests casos puguin tenir diferències entre ells, tots tenen en 
comú la utilització del poder polític per lucrar-se personalment i afavorir 
interessos de determinades empreses, a costa dels impostos del conjunt de 
la ciutadania. 
 
Malgrat que són molts els casos destapats, ens quedem amb la sensació que 
només arribem a conèixer aquells que algun membre de la trama decideix 
denunciar quan es considera traït o no ben tractat. 
 
La corrupció i l’evasió fiscal són greus, però encara és més reprovable que 
ho practiqui un president de govern, ja sigui el de l’Estat o el de la 
Generalitat. 
 
La presumpta implicació del Sr Rajoy en la trama de desviament de diners 
públics cap el PP i el cobrament en diners no declarats i no sotmesos a 
retenció fiscal, i ara la confessió del Sr Pujol de tenir comptes amagats al 
control fiscal, els treu tota autoritat com a dirigents i com a persones. 
 
El sector Generalitat de CCOO volem denunciar: 
 

- La hipocresia de qui mentre predica austeritat i retallades en els serveis 
públics i els seus empleats, es dedica a enriquir-se amb diners que 
haurien de destinar-se a garantir els drets socials i les condicions de 
treball. 
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- La manca de transparència i control en la concessió d’obres i serveis 

públics a empreses privades. 
 

- Els processos de privatitzacions que  desvien de forma sistemàtica i 
innecessària  recursos públics cap a interessos privats i que en més 
d’un cas han estat una font de corrupció. 

 
Des del nostre ple compromís amb el dret del poble català a decidir el 
nostre futur, entenem que no es pot utilitzar un cas de corrupció per 
intentar limitar-lo, ni tampoc es pot utilitzar les relacions entre el govern 
Central i el de la Generalitat per justificar la retallada de les nostres 
retribucions, com ha fet el Sr Mas en roda de premsa. 
 
Tornem a reiterar al President que compartim la necessitat d’un millor 
finançament de Catalunya, i reiterem també que el seu govern ha prioritzat el 
benefici de les empreses, els bancs i les grans fortunes, en detriment dels 
empleats públics. 
 
Per respecte a les treballadores i treballadors públics, que estem patint les 
brutals retallades de retribucions i de drets,  
 
Per respecte a la ciutadania que veu com, pagant els seus impostos, cada 
cop tenen dret a menys serveis públics,  
 

CCOO demanem explicacions, claredat i sobretot 
que es digui la veritat. 

 
Ja n’hi ha prou de manipulació i mentides. 

 
Catalunya hem de ser un exemple d’ètica, de 

responsabilitat, de dignitat i d’eficàcia pública. 
 


