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Aquest Govern no té vergonya. Els sindicats 

abandonem la Mesa de negociació 

 

A la reunió celebrada avui de la Mesa General de negociació, la part social hem 

abandonat la reunió després d’escoltar la proposta d’acord que feia el Govern 

de la Generalitat per retornar-nos tot el que ens han robat amb el nom de la 

crisi i les retallades.  

En primer lloc ja han manifestat que continuaran treballant amb el Govern de 

Madrid per tal de poder ampliar el dèficit i d’aquesta manera poder complir amb 

el que avui ens proposarien. O sigui acorden amb el govern del PP el sostre de 

dèficit i ara resulta, que si no es modifica aquest sostre no poden retornar-nos 

el seu robatori.  

Però el millor estava per arribar, el retorn el proposen amb un calendari fins al 

2026, això si, si en aquest anys hi ha pressupostos, si no és així tampoc. Una 

autèntica vergonya que ni el millor dels “trileros” hagués estat capaç d’imaginar. 

A més, aquesta proposta exclou a tota la resta del sector  públic que no està 

representat a la Mesa General de Negociació, sanitat concertada i empreses 

públiques. 

Nosaltres hem manifestat que era una vergonya de proposta. Malgrat això, 

volien que la Directora General de Pressupostos ens la expliqués. No hem 

deixat que comencés i hem abandonat la reunió. 

Cal una resposta contundent de tots i totes les treballadores del Sector Públic, 

ja n’hi ha prou. Els treballadors i treballadores públiques no ens mereixen 

aquest Govern. Hem suportat el 155 i hem portat endavant aquest País malgrat 

la intervenció del Govern de Madrid i hem demostrat que nosaltres si que 

estem a l’altura d’aquest País, però aquest Govern no. 

Secundeu les accions de mobilitzacions que convocarem, hem de fer una 

contundent resposta al carrer davant d’aquest insult als nostres drets, 

 

Puigneró dimissió, Torra dimissió!! 


