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Els funcionaris reclamen al govern que anul·li la rebaixa salarial si 
es revisa el límit de dèficit per a Catalunya 
Els treballadors de la funció pública es manifesten davant el Palau de la Generalitat 

El líder CCOO, Joan Carles Gallego, sosté que la retallada té un component ideològic 

Els si ndicats dels treb alladors de l a Ge neralitat ha n reclamat a quest d imecres a l 
govern que aprofiti la possible flexibilització del límit de dèficit públic autonòmic per 
fer marxa enrere en la rebaixa salarial. 

Durant un a concentració de fun cionaris d avant d el P alau de  l a Generalitat, e l 
secretari ge neral de CC OO de Ca talunya, Joa n Ca rles Gal lego, ha c riticat q ue 
l'executiu hagi decidit re tallar una paga a ls treballadors de la funció pública abans 
de con èixer l'o bjectiu d e d èficit p úblic p er a C atalunya. Segons el l, su spendre 
aquesta reta llada sal arial és “el pri mer que hauria de fe r el  go vern” si  hi  ha u na 
flexibilització del límit de dèficit per part de l'Estat. Al seu parer, això demostra que 
les reta llades de l g overn ten en un c omponent “i deològic”. E n a quest s entit, el 
sindicalista ha carregat contra l'executiu català perquè considera que pretén “afeblir 
uns se rveis p úblics” en  el s qu e “e l go vern no  cre u”. Ga llego ha  advertit que la  
rebaixa de sou dels funcionaris representa un “empitjorament” de les condicions de 
treball i dels serveis públics. 

De la  seva ba nda, el  rep resentant del s treba lladors pú blics per pa rt de  la UGT, 
Xavier Casas, ha in dicat que el govern s'hauria de preguntar perquè ha reb aixat el 
sou dels funcionaris sense conèixer el límit de dèficit públic de l'administració catalana. Casas ha denunciat que la retallada és un 
“corralito a les nòmines dels treballadors públics catalans” i ha afirmat que els funcionaris de la Generalitat “gairebé preferiríem ser 
xipriotes, ja que ells pateixen una retallada sobre l'estalvi i als catalans ens rebaixen directament el sou abans de poder estalviar”. 

El representant de la  In tersindical A lternativa de Ca talunya (IA C), Ll uís Bl anco, t ambé ha  cri ticat les retallades de  so u de ls 
funcionaris, però s'ha mostrat “pessimista” sobre un canvi del govern en aquest sentit. 

Els re presentants d e la  Pl ataforma S indical Unitària de  la Fu nció Pública d e Cat alunya han ll iurat un  manifest am b le s seves 
reclamacions a la Generalitat. 
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Concentració de funcionaris 
aquest dimecres davant el Palau 
de la Generalitat Foto: ACN.
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