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Milers de treballadors públics es manifesten contra les retallades 
Denuncien que l'executiu pretén “desballestar els serveis públics, deteriorar el seu funcionament i justificar així la seva privatització” 

La protesta acaba al Parlament i els líders sindicals fan arribar les reivindicacions als grups parlamentaris 

Els sindicats i la plataforma Prou Retallades convoquen marxes a les quatre capitals catalanes per al 28 de gener 

Els treballadors de la funció pública s'ha n manifestat aquest dimecres per la Via  Laietana de Barcelona per protestar contra le s retallades del govern. La marxa, que ha 
arribat fins a les portes del Parlament –on s'han debatut les esmenes als pressupostos–, ha estat convocada per dotze sindicats  de la funció pública, tant  generals com 
sectorials. Els sindicats, que han xifrat la participació a la  marxa en unes 30.000 persones, han sortit al carrer per “aturar” les retallades en el serveis i les condicions 
laborals dels treballadors de l'administració, un estalvi que la Generalitat va quantificar en 625 milions d'euros durant la mesa general de negociació i que es posa sobre 
paper amb l'aprovació dels pressupostos. 

Un cop la ma nifestació ha arribat a les portes del Par lament s'ha desplegat un cordó policial que només ha deixat accedir als representants sindicals que lideraven la 
protesta. Minuts després i en una reunió improvisada  els líders si ndicals s'han reunit amb representants dels diferents grups  parlamentaris, q ue han abandonat 
l'hemicicle on es discutia la llei de mesures econòmiques i financeres que acompanya el projecte de pressupostos pe r al 2 012. Els sindicats públics han fet arribar el 
malestar dels treballadors per les retallades del govern. 

En un comunicat unitari, els sindicats denuncien que “la intenció” de l'executiu amb els ajustaments és “clara” i passa per “desballestar els serveis públics, deteriorar el 
seu funcionament i  justificar  així la seva privatització”.  Els ajustos són “un atac directe a la qualitat dels serveis com a pi lar fonamental de l'Estat del benestar ” i  
incideixen en “l'empitjorament de les condicions dels treballadors, deterioren la qualitat dels serveis i les prestacions que ha de rebre la ciutadania”. 

Els sindicats asseguren que “el discurs oficial que tothom ha d'ajustar-se el cinturó és radicalment fals, ja que és àmpliament i socialment conegut que els culpables de 
la crisi, no solament no s'ajusten el cinturó, sinó que aconsegueixen beneficis més alts”, assegura el text. 

De cara al 28 de gener, els sindicats i la plataforma Prou Retallades han convocat una manifestació a les quatre capitals catalanes. 

Radicalització si el govern no es fa enrere 

En una roda de premsa a principis de g ener, els tres sindicats  majoritaris, CCOO, IAC i UGT, van assegurar que es radicalitzarien si el govern  català no feia marxa 
enrere en les retallad es que afecten el sector públic. “No respectar la negociació col·lectiva p ot comportar fins i tot problem es d'ordre públic”, v a sentenciar Xavier 
Casas, d'UGT. Els representants sindicals van  explicar que en funció de l'acceptació de la marxa d'aquest dimecres, les  organit zacions convocaran assembles als 
centres de treball i, si s'escau,  s'acordaran “noves accions al centre de treball i al carrer amb més radicalitat i més duresa”, va afegir el portaveu de l'IAC, Luis Blanco. 
Entre les mesures, no descarten una vaga de tots els treballadors públics. 

Els sindicats, que  en cap cas han donat per tancades les negociacions amb l'administració pública,  asseguren que la “l luita” ara és contra els pressupostos i la llei 
d'acompanyament. Es tr acta de dos meca nismes que, segons, Josefina Pujol, de C COO, van més enllà de les retallades a les condic ions laborals que el govern va 
posar sobre la taula inicialment durant la nego ciació de la mesa gene ral. Segons Pujol, les mesures que es con templen en la lle i d'acompanyament són en bona pa rt 
estructurals de manera que, aprovant les dues lleis, la Generalitat vol impulsar “un canvi del model de la funció pública per la via dels fets consumats, per la  imposició 
d'una llei al Parlament” i sense passar per un debat social “transparent”. 

Retallades als serveis i a les condicions laborals 

La mesa general de negociació de la funció pública va finalitzar el 15 de desembre, després de set reunions. Entre les mesures que afecten als més de  200.000 
treballadors, hi ha per exemple la reducció de les plantilles d'interins, una xifra que no s'ha  quantificat. El govern també va  plantejar durant la negociació atu rar l'oferta 
d'ocupació pública o també disminuir els dies d'assumptes personals, entre altres. Els sindicats, per la seva banda, van plantejar que es prohibís el  perllongament de la 
vida laboral activa més enllà dels 65 anys. 

Darrera actualització ( Dimecres, 18 de gener del 2012 20:52 )  
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