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11 de juny 2013 

La vicepresidenta Ortega 
no dóna la cara 

 

La IAC i de la resta de sindicats de la Mesa general 
tancats per la intransigència del govern 

 

Avui, la Mesa general de negociació dels empleats i empleades de la Generalitat de 
Catalunya havia de tractar —novament— les remuneracions del personal pel 2013. 

Els membres de la Intersindical Alternativa de Catalunya i de la resta de sindicats hem 
demanat la presència de la Sra. Ortega, vicepresidenta del govern, per tal que expliqui i es 
responsabilitzi com a govern de les retallades anunciades, ja que estem farts que 
s’escapoleixi darrere l’equip polític-funcionarial que representa el govern a la Mesa. 

L’única justificació política que hem sentit sobre les retallades ha estat que es necessita 
coratge per fer-la (per part del Sr. Mas). Incorrecte, el que es necessita per fer les retallades 
és —simplement— tenir signatura al DOGC. Anem a dir-li què és coratge de debò: el que es 
necessita per posar impostos als rics, per lluitar contra el frau fiscal, per mantenir el serveis 
públics i no privatitzar-los pels amics, per eliminar alts càrrecs i assessors. D’aquest coratge, 
en veiem molt poc. 

 

¿Per què no presenten la documentació que la part social demana per disposar 
de dades objectives, com a element imprescindible per poder negociar 
seriosament les retribucions pel 2013? La Sra. Ortega no contesta. 
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Quins són els motius del govern per eliminar una paga? La Sra. Ortega no ens els 
diu directament, ni els justifica fefaentment, més enllà de la cançoneta: “la culpa 
d’això ve de fora”. 

 

Per què la retallada en altres sectors es converteix en deuta i diners a pagar, i a 
l’Administració és, purament, una confiscació? La Sra. Ortega sí sap, però no 
contesta. 

 

Per què el govern presumeix de transparència i la vicepresidenta s’amaga? No 
creu en la seva pròpia propaganda? 

 

Volem respostes i volem que els màxims responsables donin la cara. És la 
mínima exigència democràtica a què han de respondre. 

 

Aixequem-nos contra la manca de respostes, contra la demagògia que confon 
coratge amb barra. 

 

Exigim negociació de bona fe, lluitem pels nostres drets i els de tota la societat, 
defensant els serveis públics. 

 

Suport als/les representants tancats 
Dimecres, 12, a les 13 h,  

concentració a Sepúlveda/Villarroel 
 

Exigim respostes, reclamen responsabilitats, 

expressem el nostre rebuig 
Dijous, 13 de juny, a les 18 h, 

 concentració a la Pl. Sant Jaume. 


