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6 novembre 2015. Reunió Mesa general 

11 novembre 2015. Concentració delegades i delegats davant el Palau de la Generalitat 

13 novembre 2015. Continuació reunió Mesa general 

 

Sr. Mas, retorna’ns el que és nostre 
El divendres, 6 de novembre, es va  reunir  la Mesa 
General dels empleats públics, com tothom  ja sap. 
El resultat continua sent decebedor. El govern de la 
Generalitat es nega a pagar‐nos  la part de  la paga 
“extra”  del  2012  que  ens  deu,  perquè  “no  té  di‐
ners”  i, sobretot, perquè el nostre 
govern  ens  havia  retallat  el  5% 
abans que el  govern  central  reta‐
llés  la  paga  “extra”  i,  com  sigui 
que,  pel  govern  català,  aquesta 
retallada del 5% continua en vigor, 
no  ens  deuen  res,  diuen,  diuen, 
diuen. Quins barruts! 

Així mateix, el govern de  la Gene‐
ralitat  es  nega  a  retornar‐nos  els 
dies  de  permís  per  triennis  i  de 
vacances  per  antiguitat  sota 
l’argument de “no vol hipotecar el 
proper govern”. A sobre van  tenir 
la barra de proposar‐nos el retorn 
d’un dia, amb el secret anhel que 
piquéssim l’ham. 

A veure si s’assabenten:  

els drets els tenim, no es negocien.  
Únicament cal  negociar el calendari  

de restitució dels mateixos.  
No entrem ni entrarem a negociar  

si ens retornen un dia o dos... 

A sobre, encara hem de sentir per boca del Sr. Mas 
en el debat d’investidura que les retallades a la fun‐
ció pública van ser una acció obligada per l’ofec del 
govern de Madrid. Quina barra!, el govern de CiU 
que va votar la llei d’estabilitat pressupostària i que 

va  acceptar  el  model  de  finançament  és  exacta‐
ment igual de responsable que el govern del PP. 

Al mateix nivell: 
El govern de Madrid ens ofega i el  

de la Generalitat s’aprofita per  
retallar-nos més   
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És ―ha estat― la seva ideologia neoliberal i contrà‐
ria  als  serveis  públics  la  que, mancomunadament,  
ens retalla drets socials i laborals i, el que és pitjor, 
desballesta  els  serveis  públics  amb  privatitzacions 
(directes o encobertes), elimina la cobertura de va‐
cants i altres accions conegudes pels que les patim. 

I quina barra amb el “no volem hipotecar al proper 
govern”, quan dia rere dia, estan publicant al DOGC 
tot  tipus  d’anuncis  de  contractes  de  serveis  i  de 
concessió  de  serveis  que  hipotequen  l’acció  del 
proper govern fins a 13 anys (i més enllà,  que diria 
Buzz Lightyear)   

El ball de les hipoteques a futurs governs:  
a favor dels empleats, no,  

a favor de les privatitzacions, ràpid, ràpid 

Es  pot  saber  per  què  el Departament  d’Economia 
no  té personal propi per   “[la]    realització de con‐
trols  financers  de  diverses  tipologies”  i  hipoteca 
l’acció  de  l’Administració  fins  l’any  2019  contrac‐
tant una empresa externa per  fer‐los per un valor 
estimat  de  8.521.487,60  euros???  (DOGC 
15.10.2015). Violència institucional, llei de l’embut i 
indecència política, tres en un! 

És  a  les  mans  del  govern  de  la  Generalitat 
―únicament  i  exclusivament  a  les  seves  mans― 
aprovar  el  retorn  de  la paga  “extra”  del  2012  i  la 
reposició dels dies de permís.  I és per això que el 
dimecres, 11 de novembre, ens hem  concentrat  a 
les portes del Palau de la Generalitat i hem convi‐ 

Al Sr. Mas no li agraden les  
assemblees de debò 

dat els grups parlamentaris a  conèixer de primera 
mà  la diferència entre el que diu  i el que fa aquest 
govern i el Sr. Mas, a qui hem demanat que baixés a 
la concentració per fer una assemblea i votar si ens 
retornaven els nostres drets. No ha baixat. 

El divendres, 13, continua la reunió de la Mesa Ge‐
neral, continua  la  lluita. No pararem fins a aconse‐
guir el que és nostre i que ja gaudeix tot el personal 
de la resta d’administracions públiques catalanes. 

En aquesta mobilització hi ha un actiu que volem 
remarcar: tots els sindicats estem units en totes les 

accions que fem. 

 

 


