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UN GOVERN QUE NO NEGOCIA 
 

EL GOVERN DE LA GENERALITAT REALITZA UNA NEGACIÓ 
PERMANENT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA PEL QUE FA A LES 

CONDICIONS LABORALS I SOCIALS DEL SEU PERSONAL. 
 
Ha estat una constant que el Govern utilitzi la Mesa General de la Funció Pública i la 
Mesa Sectorial del Personal Administratiu i Tècnic com un pur formalisme, imposant el 
seu dictat de retallades. Una clara expressió del tarannà d’aquest Govern és la proposta 
de reforma de l’Administració que pretén realitzar, que vol reduir el volum de 
l’Administració de la Generalitat, els serveis públics que presta i, en conseqüència, el 
nombre de treballadors i treballadores. Per CCOO es tracta d’una proposta tramposa que 
vol convertir els treballadors i treballadores en responsables de les possibles ineficiències 
del funcionament de les administracions. No ens oposem que s’avaluï i es compensi la 
nostra feina, però volem que es faci de forma objectiva, democràtica i contrastada. CCOO 
ens oposarem a qualsevol intent d’establir avaluacions que es fonamentin únicament en el 
criteri dels comandaments. 
 
CCOO considerem que no necessitem personal escollit a dit per “confiança política” en 
lloc de fer-ho 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. La creació d’aquesta 
figura resta independència a la funció pública i la converteix en més fidel als governs de 
torn que a la ciutadania que ha de servir. 
 
La col·laboració pública i privada és l’eufemisme utilitzat per anunciar una política 
d’externalitzacions i privatitzacions. 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. Amb aquestes 
propostes de reforma, el Govern de la Generalitat se situa com a capdavanter de les 
polítiques conservadores europees que volen reduir els 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, però que, en canvi, no serviran a l’interès públic, sinó a qui els pugui 
pagar.  
 


