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Mesa General del empleats públics 

Reunió del 20 de febrer de 2013 

Informe d’urgència (2) 
Ahir, 20 de febrer s’ha reunit la Mesa General dels empleats públics. El principal punt de l’ordre del dia era 

“Mesures de reducció de la despesa”. 

Durant la reunió centenars de delegats i delegades sindicals ens hem manifestat davant la seu del Departa-

ment de Governació per expressar el rebuig a les retallades. 

1. Continuem perdent el temps 

L’Administració continua sense donar dades sobre la situació financera 

que l’“obliga” a retallar el capítol 1. Continuen marejant la perdiu, per 

dir que han complert amb el tràmit “negociador”. Ni volen sentir parlar 

de retallar els assessors, ni les dedicacions exclusives, ni limitar el sou a 

5.000 euros mensuals. 

2. No vols brou? tassa i mitja 

Davant l’argumentari sindical que els serveis públics no es podran pres-

tar amb més retallades al personal de l’Administració i que aquest ja ha 

“complert” amb la seva quota de “sacrifici”, l’Administració continua 

oferint-nos les mateixes retallades que l’any passat, això sí, amb la pos-

sibilitat que siguem nosaltres qui escollim quina mà ens hem de tallar. 

L’Administració no vol sentir parlar d’alternatives estructurals, com 

incrementar els ingressos perseguint els defraudadors, eliminar benefi-

cis fiscals i reduir la despesa negociant el pagament del deute,... 

3. Alternatives 

Lluita i mobilització. El 23 i el 26 cal deixar 

clara el nostre rebuig al desballestament 

dels serveis públics i la defensa dels nostres 

drets i condicions laborals. 
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 

Incapacitat transitòria 

Necessari però insuficient 

L’Administració de la Generalitat ha mani-

festat que vol complir amb la llei i, per tant, 

les persones que causen IT per hospitalitza-

ció i intervenció quirúrgica percebran el 

100% del sou des del primer dia. També les 

persones que causen IT per malalties onco-

lògiques. 

Ja era hora de complir la llei, i ja era hora 

d’acceptar que hi ha d’haver altres tipus d’IT 

amb el 100%, però ho considerem del tot 

insuficient. 

El govern argumentava que la retallada de la 

cobertura del 100% en cas d’IT era conse-

qüència dels abusos (sic). 

Per tant, des del seu propi criteri, el que 

exigim és que les dues primeres IT, per 

qualsevol contingència, durant un any, 

estiguin cobertes al 100% des del primer 

dia, com a mínim. 

 



 
Concentració delegats/des 20F  

23 F Manifestació23 F Manifestació23 F Manifestació23 F Manifestació    
26 F 10 h Concentració a la porta dels centres de tr26 F 10 h Concentració a la porta dels centres de tr26 F 10 h Concentració a la porta dels centres de tr26 F 10 h Concentració a la porta dels centres de treeeeballballballball    

Amb diferents lemes, des dels diferents territoris i des 

dels diferents àmbits socials i laborals, hem anat concre-

tant la convocatòria d'una jornada de lluita, el 23F. 

Els lemes, “Fem-los fora! Juntes podem!”, “Contra el cop 

d'estat financer, ens sobren motius”, “Ni cop d'estat, ni 

cop de mercat”, “Contra la dictadura financera i la cor-

rupció. No devem, no paguem”, són prou expressius.  

No ens podem resignar per més temps a viure en aquest 

túnel sense sortida. Els que manen no tenen cap interès a 

sortir perquè ells no estan en crisi. No tenim per què 

continuar suportant les mentides de qui no vol abando-

nar la seva situació de privilegi. El nivell d'humiliació al 

qual ens estan sotmetent ha arribat a cotes màximes. 

No ens podem continuar enganyant pensant que això 

passarà, que jo de moment m'estic salvant, que només 

m'interessa solucionar el meu problema. Sabem que 

l'ambició dels anomenats mercats, en realitat persones 

ben localitzades amb noms i cognoms, no té cap altre 

límit que el que nosaltres li podem suportar. Sabem que 

les lluites sectorials no tenen sortida sense un suport 

majoritari de la població. 

Sabem que, més enllà de les seves mentides i dels seus 

crims, de la seva censura als mitjans informatius i de la 

seva repressió, hi ha alternatives; que el límit del dèficit 

és un acordió; que el deute injust no s'ha de pagar, i pot 

no pagar-se; que no tenim per què continuar mantenint 

cràpules...  

Sabem que, actuant totes juntes, podem aconseguir im-

plantar les nostres alternatives, cada dia més clares. No, 

no ho farem en un dia, però la por comença a canviar de 

bàndol, i d'això es tracta: la ILP sobre la dació en paga-

ment ha entrat al Congrés malgrat l’oposició inicial de la 

majoria parlamentària perquè saben que no arribaran al 

final de la legislatura i que no tornaran a tenir la mateixa 

majoria. Ni l'estatal ni la catalana.  

Poc a poc, anem construint alternatives. Ara només ens 

falta donar una empenta per desbancar els corruptes 

dels seus llocs de poder. Presumpció d'innocència als 

imputats pocavergonyes? Quan a nosaltres ens estan 

condemnant sense haver fet res? En política no existeix la 

presumpció d'innocència. Quan es perd la confiança de la 

gent, fora!  

Una rere l'altra, és l'hora de començar a obtenir victòries, 

retrocessos dels titelles dels poderosos. I després, en el 

moment que es presenti, un procés constituent per im-

plantar un estat democràtic de debò. 
 

 

 

 

 

El 23F, tothom amb la marea negra.  
Barcelona, 17 h. Inici a la cruïlla de Marquès de Camp Sagrat/Comte Borrell  

 

El 26 F tothom a les portes dels centres de treball 

 

La por està canviant de bàndol. Fem-los fora! Juntes podem! 


