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EL PERSONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

NO HA DE SER MONEDA DE CANVI PER ALS SEUS TRIPIJOCS!

CATAC-IAC i la resta de sindicats presents a la Mesa 

General vam demanar la convocatòria d’aquesta per 

tal de tractar seriosament totes les notícies que estan 

sortint a la premsa en relació a acomiadaments i ce

saments de personal de la Generalitat de Catalunya. 

També vam exigir parlar sobre el tema de la paga e

traordinària, tal com han fet altres administracions a 

Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol.

Per altra banda, també hi ha pendent la convocatòria 

d’una Mesa Sectorial per tractar el tema de la flexib

lització de les vacances i altres, per poder disposar de 

més dies o hores d’assumptes personals, tal com ja es 

va plantejar en la darrera Mesa. 

Difonent por i angoixa 

En aquests moments, que tots els treballadors i les 

treballadores estem patint atacs continus als nostres 

drets, qualsevol notícia com les que s’estan difonent, 

es tradueix en una situació d’angoixa contínua i es 

mereix una denúncia per assetjament en el lloc de 

treball.  

CATAC-IAC no pot permetre aquest tracte vexatori 

envers cap treballador/a. S’està utilitzant al personal 

de les administracions públiques com a moneda de 

canvi per eixugar un deute, que en cap cas, hem pr

vocat. Els nostres llocs de treball i els no

estan en una ruleta, i en canvi els polítics respons

bles del gran forat de l’Administració Pública 

segueixen en les seves poltrones com si això no anés 

amb ells i donant diners públics als banquers 

mans. 

Esperem que la consellera de Governació i Admini

tracions Públiques doni la cara davant el 

deixi de fer-nos xantatge encobert, per 

divisió amb declaracions com les següent
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EL PERSONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

MONEDA DE CANVI PER ALS SEUS TRIPIJOCS!

IAC i la resta de sindicats presents a la Mesa 

General vam demanar la convocatòria d’aquesta per 

tal de tractar seriosament totes les notícies que estan 

ació a acomiadaments i ces-

saments de personal de la Generalitat de Catalunya. 

També vam exigir parlar sobre el tema de la paga ex-

traordinària, tal com han fet altres administracions a 

Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol. 

pendent la convocatòria 

d’una Mesa Sectorial per tractar el tema de la flexibi-

lització de les vacances i altres, per poder disposar de 

més dies o hores d’assumptes personals, tal com ja es 

moments, que tots els treballadors i les 

treballadores estem patint atacs continus als nostres 

drets, qualsevol notícia com les que s’estan difonent, 

es tradueix en una situació d’angoixa contínua i es 

mereix una denúncia per assetjament en el lloc de 

IAC no pot permetre aquest tracte vexatori 

envers cap treballador/a. S’està utilitzant al personal 

de les administracions públiques com a moneda de 

canvi per eixugar un deute, que en cap cas, hem pro-

vocat. Els nostres llocs de treball i els nostres sous 

estan en una ruleta, i en canvi els polítics responsa-

bles del gran forat de l’Administració Pública 

segueixen en les seves poltrones com si això no anés 

i donant diners públics als banquers cleptò-

nació i Adminis-

ques doni la cara davant el personal i 

nos xantatge encobert, per tal de generar 

següents:  

La vicepresidenta del Gobierno catalán, 

ga, admite que es "posible" que la Generalitat 

reduzca una de las pagas extra de los funcionarios 

como medidas de austeridad para 2013

que se ha hecho este año mediante un real decreto 

del Ejecutivo del PP. 

 "Es posible que tengamos que repetir la 

este año ha hecho ya el Gobierno central de reducir 

una de las pagas extraordinarias. En

medida en menor cuantía ya la habíamos puesto s

bre la mesa", ha explicado en declaraciones a RNE 

recogidas por Europa Press.

La vicepresidenta catalana ha justificado esta eve

tual decisión argumentando que 

el trabajo entre todos que tener que poner a más 

gente en el paro".(Europapress, 28 de desembre de 

2012)  

Funció Pública no ha convocat la Mesa General, tal 

com ja vem sol·licitar al desembre i per tant, 

IAC no té cap informació oficial, ni sobre cessaments 

ni sobre l’eliminació de la paga extraordinària de juny 

de 2013 o altres disminucions en les retribucions que 

puguin estar pensant. El que CATAC

que no podem esperar res de bo d’aquest Govern, 

que només ha fet que avançar

de retallada dels serveis públics.

Per això, IAC està treballant amb la Coordinadora L

boral sorgida del moviment 15M

El mes que ve IAC participarà activament en les co

vocatòries que des d’aquesta Coordinadora es 

realitzin en la campanya de STOP ACOMIADAMENTS, 

perquè tots nosaltres estem en risc.
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EL PERSONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

MONEDA DE CANVI PER ALS SEUS TRIPIJOCS! 
La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Orte-

, admite que es "posible" que la Generalitat 

reduzca una de las pagas extra de los funcionarios 

como medidas de austeridad para 2013, al igual 

que se ha hecho este año mediante un real decreto 

"Es posible que tengamos que repetir la medida que 

este año ha hecho ya el Gobierno central de reducir 

una de las pagas extraordinarias. En Cataluña esta 

medida en menor cuantía ya la habíamos puesto so-

bre la mesa", ha explicado en declaraciones a RNE 

recogidas por Europa Press. 

a catalana ha justificado esta even-

tual decisión argumentando que "es mejor repartir 

el trabajo entre todos que tener que poner a más 

(Europapress, 28 de desembre de 

Funció Pública no ha convocat la Mesa General, tal 

·licitar al desembre i per tant, CATAC-

IAC no té cap informació oficial, ni sobre cessaments 

ni sobre l’eliminació de la paga extraordinària de juny 

de 2013 o altres disminucions en les retribucions que 

puguin estar pensant. El que CATAC-IAC si té clar, és 

que no podem esperar res de bo d’aquest Govern, 

que només ha fet que avançar-se a qualsevol mesura 

de retallada dels serveis públics. 

Per això, IAC està treballant amb la Coordinadora La-

sorgida del moviment 15M des dels seus inicis. 

El mes que ve IAC participarà activament en les con-

vocatòries que des d’aquesta Coordinadora es 

realitzin en la campanya de STOP ACOMIADAMENTS, 

perquè tots nosaltres estem en risc. 

GENER 2013 
www.catac.cat 

Intersindical Alternativa de 

Catalunya 
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I SEGUR QUE TROBARÀS                      I SEGUR QUE TROBARÀS                      I SEGUR QUE TROBARÀS                      I SEGUR QUE TROBARÀS                      
ALGÚ DE NOSALTRESALGÚ DE NOSALTRESALGÚ DE NOSALTRESALGÚ DE NOSALTRES    

 Tot i que no us coneixem 

pels vostres noms, sou la 

nostra raó de ser. Davant 

les mentides dels governs, 

de les tergiversacions dels 

mitjans, de les agressions 

als drets humans i de la por 

estesa per tot arreu, sou 

persones admirables que no 

esteu disposades a claudi-

car davant l’adversitat.  

Cap polític aconsegueix que 

combregueu amb rodes de 

molí, cap bisbe us obligarà 

a agenollar-vos, si una ma-

la ratxa us torça la vida 

suportareu les dificultats, 

sense trencar-vos per dins, 

amb compromís personal i 

social.  

Sou la gent que, des de la 

quotidianitat us enfronteu 

en tot moment a la misèria 

moral que intenta anul·lar-

vos.  

Tot i que no us coneixem 

pels vostres noms, sou la 

nostra raó de ser.  Criti-

queu-nos i feu-nos millorar 

participant activament al 

sindicat. 

Participar 

 

   

 

 
Concentració unitària a la Plaça Sant Jaume de  

finals de desembre, on vàrem portar carbó  

al govern de la Generalitat 

 


