COMUNICAT CONJUNT
En data 12 de maig, el President del Govern espanyol, ha manifestat les
mesures dràstiques que realitzarà l’executiu per a, segons ells, sortir de
la crisi econòmica en la qual es troba Espanya.
Avui dia 13, hem pogut escoltar del President de la Generalitat, l’adhesió
a les mesures anunciades per l’executiu i, fins i tot, expressant que a
Catalunya es durà a terme de manera exemplar.
Una d’aquestes mesures és la reducció d’un 5% de promig del sou de
tots/es els/les funcionaris/es, així com la congelació del nostre salari per
un temps indefinit. Tot i que, hores d’ara, cap responsable polític s’ha
posat en contacte amb nosaltres, sospitem que aquesta mesura, de
caràcter eminentment populista, es fonamenta en fer pagar els plats
trencats als de sempre, per tant, sospitem que la nostra aportació serà
sensiblement superior al 5%.
Considerem que a nosaltres, i a les nostres famílies, una vegada més,
ens tocarà pagar el bunyol de la política econòmica d’aquest País.
Els Sindicats sotasignats considerem que, d’haver-hi hagut previsió per
part dels responsables polítics corresponents, haurien trobat infinitat de
mesures que es podrien haver tingut en compte abans d’aplicar aquesta
retallada en els sous dels funcionaris i pensionistes. Unes mesures que
també passen per la reducció substancial del nombre d’assessors de
l’Administració, eliminació de determinats càrrecs polítics absolutament
prescindibles, lluita eficaç contra el frau fiscal, supressió o reducció de
les subvencions a empreses i entitats d’escassa utilitat pública,
prescindir d’encarregar estudis i informes a cost milionari i de nul·la
utilitat, eradicació dels organismes públics amb funcions duplicades
entre administracions, prescindir de despeses com les derivades del
comitè d’ètica i el nou codi ètic, ... etc.
Per tot el que hem expressat, i en consideració a aquelles persones que
pateixen i patiran de manera més crítica els efectes d’aquesta crisi,
estudiarem el dur a terme actuacions en aquest moments, sense
descartar el mostrar el nostre malestar en moments més decisius per als
veritables responsables de la situació a la que ens veiem abocats.
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