Resolució del Consell Nacional de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya d’11 de desembre del 2018

El Consell Nacional donem suport a la vaga del sector públic a Catalunya per a la
defensa d’uns serveis públics de qualitat i la construcció de més i millors drets
socials per a tothom.
El dimecres 12 de desembre del 2018, els treballadors i les treballadores dels serveis
públics de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya fan vaga per reivindicar la
recuperació dels drets retallats pels governs de la Generalitat en temps de crisi i el
retorn del salari arrabassat de les dues pagues del 2013 i del 2014.
Una reivindicació del tot justa per si mateixa. La mobilització, però, dels que són
servidors i servidores públics de la ciutadania no només és la reivindicació de millores
per a la seva feina, sinó també un sistema de serveis públics a les administracions, la
sanitat, l’educació, la seguretat, el medi ambient, la protecció social… Millores, en
definitiva, en l’estat del benestar a Catalunya per garantir drets bàsics que mantinguin
una societat cohesionada i lluny de la pobresa i les desigualtats.
Des de CCOO hem exigit al Govern que rectifiqui la seva posició i que treballi per
garantir una estructura pressupostària que no renunciï a incrementar els recursos, via
pressupostos de l’Estat i via modificació de tributació fiscal, a fi d’augmentar els
ingressos mitjançant l’impost de successions i l’increment dels trams alts de l’IRPF
(salaris per sobre dels 60.000 €, que són els que menys tributen a tot l’Estat).
Calen més ingressos per fer front a la necessitat de més despesa social que tenen la
ciutadania en general i els treballadors i les treballadores públics en particular, i cal
recuperar els drets retallats en els darrers anys.
Hem demanat al Govern que doni sortida a uns pressupostos socials, que es faci
càrrec de revertir les retallades i que retorni els drets a la funció pública.
Rebutgem les propostes dilatòries d’un govern que intenta amagar-se de la pressió de
la gent al carrer que reivindica drets socials:





Amb el menyspreu per part d’alguns dels membres de la majoria parlamentària
que donen suport al Govern i que qualifiquen les reivindicacions de “molles”.
Amb propostes de retorn de les pagues en 8 anys, que superen els terminis
del seu mandat de govern, fet que és un insult per als més de 250.000
treballadors i treballadores de l’àmbit de la Generalitat.
Amb l’intent de canviar el focus de la pressió, defugint les seves
responsabilitats pel que fa al model de finançament i a la regla de la despesa,
fet que no ha impedit a altres comunitats autònomes retornar els deutes als
seus treballadors i treballadores.

Des de CCOO de Catalunya entenem que els treballadors i les treballadores catalans,
les classes populars del país, necessiten polítiques que retornin els drets socials i
laborals i que lluitin contra la pobresa i les desigualtats que s’han aprofundit amb la
crisi i que corren el risc de cronificar-se.
Catalunya necessita un govern que reconstrueixi la cohesió social, des de la
recomposició política, la negociació i la determinació en la imprescindible vertebració
del país des d’una forta estructura de drets socials i laborals.
La mobilització dels treballadors i treballadores públics és part d’un procés de resposta
social que mantindrà la seva capacitat de mobilització per aconseguir revertir les
retallades a l’estat de benestar.
És per això que el Consell Nacional de la CONC dona suport a la vaga dels
treballadors i treballadores públics i ens sumem a les mobilitzacions convocades per al
dia 12. Fem una crida als afiliats i les afiliades al sindicat a participar en les
mobilitzacions per a la recuperació dels drets socials retallats durant la crisi.

