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Lluitant pel serveis públics 
al carrer i a la Mesa Sectorial 
 

 
 

Són els serveis públics, Mas 
El govern català (igual que l’espanyol, i el madrileny, i 

el....) està obstinat en desballestar els serveis públics. 

Aprofita l’escanyament de les finances per manifestar 

que la culpa no és seva. Té la barra, a més, de manifes-

tar que la seva gestió està destinada al manteniment de 

l’Estat del benestar, quan ha estat el capdavanter de les 

polítiques neoliberals en tot l’Estat. Però els fets són els 

fets. I aquests desmenteixen el discurs fal·laç que prac-

tiquen. 

El dimarts, en la reunió de la mesa sectorial, i el dime-

cres, a les portes del Parlament, es va fer palès la con-

tradicció entre el seu discurs públic i els fets. 

Els bombers de la Generalitat es van manifestar per 

reclamar que els serveis d’extinció siguin correctament 

dotats en mitjans i en personal per fer front a la campa-

nya d’estiu, per considerar que les retallades poden 

posar en perill l’eficàcia i l’eficiència dels seus serveis. 
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 

The New York Times, 29 maig 2013 

In Spain, a Clash of First 

Responders 

Riot police officers in Barcelona 

charged at off-duty firefighters who 

were protesting austerity measures 

on Wednesday. 

Hundreds of public employees, 

sporting yellow helmets and red 

jackets, gathered in front of Cata-

lonia's parliament building. Some 

ignited flares, threw smoke bombs 

and burned makeshift coffins labe-

led "public services” 

 



Una protesta a favor dels drets de la ciutadania, per 

preservar i mantenir uns serveis públics necessaris, per 

disposar d’unes polítiques públiques generadores de 

benestar, en aquest cas benestar ambiental. 

La resposta de l’Administració, del govern privatitzador 

de Mas, del que allarga les llistes d’espera, del que no 

substitueix els mestres de baixa, del que no té diners 

per pagar la paga d’estiu, del que descapitalitza 

l’Administració deixant centenars de vacants buides per 

jubilació, però si que té diners per KPMG i altres empre-

ses que fan —malament— la feina que hauríem de fer 

el personal propi. 

La resposta, evidentment, ha estat la repressió immedi-

ata i, a mig termini, esperar que la Mare de Déu de 

Montserrat (o la del Rocio) ens deixi tenir un estiu tran-

quil.  

O per ser malpensats, esperar que es cremi Catalunya i 

l’any que ve, privatitzar el servei, degut a l’”ineficiència” 

del 2013, amagant que es provocada pel propi govern.  

Hi ha moltes qüestions sobre la taula, però, com deien 

durant la campanya de Clinton, cal prioritzar, cal establir 

el tema essencial. Si llavors era “the economia, stupid”, 

aquí toca “Són els serveis públics, Mas” 

 

NO ENS FIQUEU LA MÀ A LA BUTXACA 
El govern de la Generalitat segueix tan-
cat en la seva negativa a negociar els 
salaris i les condicions de treball dels 
seus treballadors i treballadores. Men-
trestant fa propostes per reduir el perso-
nal i els serveis de les Administracions 
Locals o demana informes per aprimar 
les administracions públiques a la mínima 
expressió.  

Tot s’hi val, amb l’excusa de la moderni-
tat i l’eficiència, per privatitzar i reduir els 
serveis públics i socials; per reduir el 
nombre de treballadors i treballadores de 
les Administracions Públiques de Catalu-
nya, i precaritzar la seva feina i la seva 
vida.  

Ho volen fer tant amb el que depèn direc-
tament del govern com amb allò que de-
pèn de les administracions locals, amb 
afectació sobre els serveis sanitaris, edu-
catius, administratius, de seguretat i pro-
tecció de les persones i del bé comú. 

Catalunya necessita amb urgència uns 
pressupostos socials, per garantir a la 
ciutadania els drets propis d’un Estat de 
Benestar, i unes condicions de treball 
estables i dignes pels treballadors i treba-
lladores que presten un servei públic, tant 
si ho fan de forma directa com a través 
de concerts i convenis. 

El Govern no pot seguir entestat en 
l’eliminació de la paga dels treballadors i 
treballadores que depenen directament 
dels pressupostos, i que repercutirà en la 
resta de treballadors i treballadores que 
presten serveis públics. 

No es pot seguir mantenint aquesta me-
sura sense que es faci el debat pressu-
postari i s’aprovin els pressupostos per al 
2013. Del contrari, el govern de la Generalitat s’estarà acarnissant, de nou, amb els treballadors i treballa-
dores, que d’una o altra manera depenen dels pressupostos de la Generalitat.  

No té cap mena de sentit mantenir una mesura en un moment que no es coneixen totes les variables pres-
supostaries, ni les de la via dels ingressos ni les de l’objectiu final de dèficit. 

Reiterem que qualsevol equilibri pressupostari ha de venir enfortint la recaptació, per la renegociació del 
deute de la Generalitat i per la reducció de despeses en lloguers i en alts càrrecs i personal de confiança. 



EXIGIM 

- La negociació de les retribucions 2013 i recuperació pèrdues 2012 

- El manteniment de l’ocupació pública  

- La revocació de l’acord de govern  

Cridem a manifestar la nostra protesta, 

13 de juny a les 18 hores a Plaça Sant Jaume de BCN 

PLATAFORMA SINDICAL UNITÀRIA 

NO ENS FIQUEU LA MÀ A LA BUTXACA 
 

Informació Mesa Sectorial 28 maig 2013 

L’Administració és meva 
En el detall dels problemes que pateix l’Administració de Catalunya, recollits al document dels autodenomi-

nats experts, no hi consta ni la patrimonialització ni el segrest de la pròpia Administració per part de deter-

minats polítics-gestors; d’aquí que molta d’aquesta gent pensi que pot fer el que li peti, sense cap rigor 

normatiu, legal ni ètic. 

Ampliació de places en l’Agencia Tributària de Catalunya 

El Sr. Lluís Franco, director de l’ATC, pretén —sense 

presentar cap documentació ni tenir argumentació cla-

ra— ampliar la plantilla de l’ATC en 130 persones, tot i 

que la recaptació d’impostos ha baixat un 75% (si, se-

tanta cinc, no ens equivoquem) entre el 2008 i el 2012, i 

de retruc la feina. Al temps el personal ha disminuït en 

un 10% (si, deu, no ens equivoquem). I per què, si no hi 

ha feina, encara vol més personal? Teòricament, per fer 

la  recaptació executiva, però per això ja s’han subscrit 

convenis amb les Diputacions. Això si, el personal serà 

curosament escollit entre els que es presentin (no es 

farà cap concurs ordinari de trasllats o de convocatòria 

ordinària de places singulars).  

Manca de promoció en bombers i agents rurals (i en la resta de cossos) 

L’Administració es nega a tramitar la promoció pels 

agents rurals i pels bombers tal com està acordat des de 

fa anys i posposa qualsevol negociació a que passi 

l’estiu. De nou aquest estil prepotent i patrimonial que 

ens deixa com a única sortida la mobilització. 

Aprofitant aquest tema vam posar sobre la taula la 

manca de trasllats i de promoció per a la resta de cos-

sos. CATAC – IAC defensa que qualsevol convocatòria ha 

de preservar tots els llocs de treball actuals. 

L’Administració va contestar que aquest tema serà trac-

tat en la propera reunió de la mesa sectorial. 

Què hi ha del Pla d’ocupació? 

A l’anterior reunió de la Mesa (15 d’abril) 

l’Administració va comunicar-nos que convocaria “im-

mediatament” la comissió de seguiment del Pla. En 

aquesta reunió torna a dir el mateix. A CATAC – IAC 

considerem que aquest procediment és el veritable 

programa de canvi en la funció pública (els informes 

dels experts serveixen de suport pseudocientífic a 

aquests canvis) i serà l’element central al qual haurem 

de donar resposta en els propers mesos. 

Estem ja preparant els documents que permetin a tot-

hom analitzar i debatre l’impacte de les mesures que 

proposaran i caldrà planificar les respostes en assem-

blees participatives. 

 

Recurs contra l’eliminació de la paga extra de 2012 

Continuen els enviaments al Tribunal Constitucional 

Dins dels recursos presentats per la IAC contra l’eliminació de la paga extra de 2012, acabem de rebre la providència 

del Jutjat del contenciós n. 2 de Tarragona pel qual es planteja qüestió d’inconstitucionalitat de la mesura. 



 

 


