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No a les retallades en els  Serveis Públics 
“Les mesures són un insult a la intel·ligència” 

- Baixada del 5% de mitjana dels salaris del personal del sector públic al 2010, i 
congelació salarial pel 2011. 

- Congelació de les pensions. 

- Eliminació de la jubilació parcial. 

- Retalls en la Llei de la dependència.  

- Eliminació de les prestacions socials per naixement. 

El govern dinamita el dret a la negociació 
col·lectiva dels empleats públics  

Aquestes mesures fan molt més que treu-
re’ns els diners de les nostres butxaques: 
vulneren  l’Estatut Bàsic de la Funció Pública 
(EBEP), una llei que ens ha costat molts 
anys i esforç de pressió i negociació amb els 
successius governs, i que ens garanteix el 
dret a la negociació col·lectiva.  

El govern trenca l’acord signat aquest any 

Amb aquestes mesures, el Govern incom-
pleix  l’Acord signat fa mesos, ja en situació 
de crisi, que ens comprometia en la modera-
ció salarial a canvi de garantir, posteriorment, 
la recuperació del poder adquisitiu. 

CCOO denuncia que les mesures anuncia-
des carreguen el pes de la crisi en els més 
dèbils 

Els diners dedicats a salvar els comptes de 
resultats de la gran banca, les subvencions a 
les multinacionals automobilístiques, l’elimi-
nació de l’impost de successions, el frau fis-
cal o el desvergonyiment de les SICAV i al-

tres instruments opacs al servei dels grans 
guanys, els acabem pagant, com sempre, els 
treballadors i treballadores, públics o no. 

Mentre la banca continua incrementant els 
seus beneficis, i neguen els crèdits, incloses 
les empreses obligades a tancar per la man-
ca de liquiditat; els taurons de la Borsa conti-
nuen enfonsant empreses i països; el gover-
nador del Banc d’Espanya, el FMI o la Co-
missió Europea, urgeixen a  prendre mesu-
res contundents contra els treballadors i tre-
balladores; aquest matí el President Zapate-
ro ha decidit baixar el sou dels mileuristes 
Perquè l’Administració n’està plena!  

Aquestes mesures no són la solució neces-
sària als problemes econòmics del país 

CCOO ha proposat al Govern, durant tota la 
crisi, un canvi de política fiscal, el canvi de 
model productiu i l’ajustament d’altres parti-
des pressupostàries, que sí contribuirien a 
millorar la situació econòmica. 

CCOO fa una crida a la unitat sindical i a la 
mobilització per defensar els nostres drets. 

 

No a les mesures 
Sí al compliment dels Acords  
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