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PPGG de l’Estat i de la Generalitat 2014

Més austeritat, més
retallades antisocials
Els governs de l’Estat i de la Generalitat han
confeccionat un cop més uns pressupostos austers
i restrictius que prioritzen el pagament dels
interessos del deute a la banca i a altres tenedors; uns
pressupostos que continuen fent que el pes de la crisis
recaigui sobre els serveis i els empleats i empleades
públics i els sectors socials més desafavorits.
Les polítiques econòmiques imposades pels
diferents governs estatal i autonòmic han aconseguit
que els sectors socials assalariats estiguem abonant
des del 2010 amb els nostres salaris i els nostres
impostos, la sanitat, l’educació, les pensions i altres
serveis públics i prestacions socials a més del deute
privat dels bancs i també els seus beneficis.
El deute públic arriba gairebé al 100% del PIB, la
qual cosa vol dir que de cada euro de riquesa que
es genera a tot el territori de l’Estat, aquest en deu
0,99 cèntims. Una situació que posa en qüestió
la tan airejada recuperació econòmica amb què
s’estan omplint la boca personatges d’ambdós
governs, banquers i economistes acòlits. Un
deute públic que no es podrà pagar mai però
que continuarà sent en el futur l’instrument i la
coartada perfecta per continuar amb les retallades
si la majoria social no fem res per evitar-ho.
Tant el govern central com el govern de la Generalitat
han apostat a través dels seus pressupostos per
un model de repartimentl de riquesa que, un any més,
suposa un nou transvasament de les rendes públiques i del
treball al capital. A més, en aquest marc s’ha d’inscriure
també l’elevat nivell de frau fiscal i de corrupció política
tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, contra els quals
cap dels dos governs no només no prenen mesures sinó
que els obvien i gairebé els fomenten. A Catalunya, un
desfavorable desequilibri fiscal amb l’Estat agreuja encara
més aquesta situació.
En aquest sentit, els ingressos a l’Estat espanyol (35% del PIB)
estan 10 punts per sota d’estats com França, Alemanya o Itàlia
(45%).

PPGG de l’Estat
No incrementa o congela el sou dels empleats i empleades públics.
El govern central ha decidit un any més no incrementar
el salari de les empleades i empleats públics. A les congelacions salarials que vam patir els anys anteriors s’afegeix
ara aquest no-increment que es convertirà en una nova
congelació si l’IPC iguala o supera el 0%.
En aquest sentit, continua la depreciació del salari dels
empleats i empleades públiques: el 3% al 2010, més el

3%+2,4% al 2011, més el 3%+2,4%+2,9% al 2012, més el
3%+2,4%+2,9%+ l’IPC interanual del 2013 encara desconegut. A més, s’hi haurien d’afegir les retallades al sou base
i als triennis dels pagaments extres des del 2010 i la pèrdua d’una paga extra cada any des de 2012. Tot això sense comptar determinades pujades de preus com l’energia
i d’altres que ja fa anys que no es tenen en compte per calcular la inflació general i han passat a comptabilitzar-se a
la inflació subjacent que no influeix en la determinació dels
augments salarials, però deprimeix encara més la capacitat
adquisitiva dels assalariats.

Retallada de les pensions públiques
El govern del PP reflecteix als PPGG de l’Estat la clau de volta
de la seva reforma: la depreciació del poder adquisitiu dels
sous dels actuals i futurs pensionistes. Els salaris dels pensionistes no només deixaran d’incrementar-se en base a la previsió de l’IPC interanual al novembre, sinó que perdran definitivament la paga compensatòria a què tenien dret si l’IPC real
acabava per sobre de la previsió del govern.
Si el govern del PSOE, amb la col·laboració de les dues
grans centrals sindicals, ja va endurir progressivament les
condicions d’accés a les pensions contributives de la SS i a
un sou digne, la reforma del PP, a més de depreciar encara
més els salaris dels futurs pensionistes, implica depreciar
també els dels actuals.
Els PPGG preveuen un increment del 0,25% del sou dels
pensionistes per al 2014, independentment de si la pensió
està per sobre o per sota de la mitjana. Encara que aquesta
pujada salarial pugui acabar per sobre de l’IPC per al 2014,
des d’USTEC·STEs volem deixar dues coses molt clares; la
primera, que atesa la pujada del preu de productes exclosos
del càlcul de l’IPC aquest raquític increment representarà
una pèrdua de poder adquisitiu; i la segona, que la pujada
del 0,25% en els propers anys depreciarà considerablement
les pensions ja que, llevat del 2013, la tendència mitjana del
creixement de l’IPC està per sobre del 2% i res no fa preveure que als propers anys baixi.
USTEC·STEs vol plantejar dues qüestions per reflexionar-hi, que el govern i els seus experts del sector privat i
bancari no volen explicar: ¿per què si la recuperació econòmica és tan imminent com diuen és necessària aquesta depreciació salarial de les pensions?, i, si s’ha rescatat la banca,
el seu negoci i la seva usura amb diners públics, ¿per què
no es podrien rescatar les pensions en el cas hipotètic que
algun dia en el futur fos necessari i no haver començat ja
des dels anys 90 a empitjorar les condicions d’accés a una
pensió contributiva i, en general, les condicions de vida de
les persones pensionistes?

Un pressupost que no cobreix les necessitats
socials
No tan sols més de 200.000 persones dependents no poden
accedir a les prestacions malgrat tenir-ne el dret reconegut,
sinó que el nombre de beneficiaris retrocedirà, ja que el govern sembla que aposta per congelar, o fins i tot baixar mínimament el 0,1%, el pressupost d’aquests fons per al 2014.
Això significa que el govern central abonarà a les CCAA els
mateixos diners, o una mica menys, que l’any 2013.

En un altre ordre de coses, el govern central sembla que
confia en una reacció de l’ocupació i, per tant, en una davallada de taxa de desocupació, ara en el 26%, ja que hi ha
pressupostat 2.000 milions menys que al 2013, any en què
va haver d’ampliar-lo amb posterioritat. No obstant, també
cap la possibilitat que el govern hagi calculat que milers de
treballadors exhauriran el seu dret a les prestacions, ja que
no sembla que hagi de canviar de forma significativa la tendència al creixement de la desocupació.

Es congela la taxa de reposició. S’aposta per la retallada de plantilles
Es congela amb caràcter general la taxa de reposició d’efectius, la qual cosa significa que les baixes (jubilacions, excedències...) no seran cobertes llevat del cas excepcional de
determinats sectors de l’administració (educació, sanitat,
cossos de seguretat...) en els quals se’n cobrirà el 10%; és a
dir, una de cada 10 baixes. Aquestes mesures accentuen la
tendència a la pèrdua d’ocupació pública, que segons l’EPA
el 2012 es va situar en 218.900 empleades i empleats públics
amb un 4% més al gener de 2013. Aquesta pèrdua d’ocupació atempta contra la qualitat d’uns serveis públics que dia
a dia veuen com minva la seva capacitat d’acció.

Baixen les inversions en infraestructures
Segons les informacions aparegudes a la premsa, las inversions reals de l’Estat retrocediran el 2014 un quart de segle.
La despesa directa en obres cau al nivell de finals dels anys
vuitanta. En aquest sentit, Catalunya serà una de les CCAA
més perjudicades ja que rebrà 944 milions, un 25,5% menys
que l’any anterior.

PPGG de la Generalitat
Com afirmàvem al començament, els pressupostos de la
Generalitat per al 2013 i 2014 també estan condicionats per
una política econòmica del govern encaminada per damunt
de tot a pagar els interessos del deute públic a la banca. En
cap moment el govern de la Generalitat, igual que el de
l’Estat, s’ha dignat a contemplar la possibilitat de renegociar
el pagament d’aquests interessos per fer possibles uns
pressupostos més expansius i sense retallades, perquè no
paguin sempre els mateixos.

Pròrroga dels pressupostos
En aquest sentit el govern de la Generalitat i els partits que
li donen suport han optat per prorrogar els pressupostos
del 2012 per a l’any 2013, cosa que, segons les dades publicades ha suposat una retallada en la despesa de 1.861 milions d’euros al juliol, a falta de comptabilitzar la retallada
global a finals de 2013. Sanitat (20%) i educació (10%) s’han
emportat una part important d’una retallada que ha recaigut bàsicament en els salaris i les plantilles dels empleats i
empleades públiques i en la despesa social (beques de menjadors...).
Per al 2014 també es preparen uns pressupostos austers i
antisocials, malgrat que el conseller d’Economia hagi volgut
presentar-los davant una premsa massa complaent com

uns pressupostos basats en dues característiques: l’augment
d’ingressos i el de la despesa social.

L’augment d’ingressos
El govern ha basat aquests pressupostos en unes previsions
d’ingressos que la realitat ja dictaminarà si eren fiables o si,
ben al contrari, aquest suposat increment no deixa de ser una
tapadora política per desviar l’atenció de la retallada de la
paga extra dels empleats i empleades públiques, i sobretot, per
amagar la planificació d’unes reestructuracions al sector públic
que poden suposar una important retallada de plantilles.
Si bé és positiva la recuperació dels impostos de patrimoni
i successions i la d’altres impostos i taxes a determinades
empreses, si és que s’arriben a portar a terme, no deixa
de ser negatiu carregar altres taxes sobre el conjunt
de la ciutadania independentment de la seva situació
socioeconòmica (EOI, universitats, tramitar subvencions en
matèria cultural, demanar duplicat de la targeta sanitària,
serveis extraordinaris prestats pels mossos d’esquadra o el
gravamen a les reclamacions del consum...).
L’altra part dels ingressos correspondria a les privatitzacions i a la
venda d’immobles, edificis i solars de la Generalitat. El conseller
d’Economia ha parlat clarament d’un pla de privatitzacions
però no ha volgut concretar quines es portaran a terme, si bé
s’especula amb la concessió a la gestió privada de depuradores,
el túnel de TABASA i altres empreses públiques. Una política de
destrucció del bé comú, d’enfortiment del sector privat a costa
del públic i, sobretot, de la precarització salarial i contractual dels
seus treballadors i treballadores. Una política, en definitiva, tant
la de privatització com la de venda d’edificis, de poc pa per avui
i més fam per demà.

Continuen retallant el nostre salari. Ens
treuen una altra paga al 2014.
Cada any que ens retallaven el salari ho acompanyaven amb les bones paraules que seria l’última vegada,
però a l’any següent ens el tornaven a retallar. Així, entre enganys i mentides, ens han retallat una paga extra
al 2012 (governs de CIU i PP), consumaran al desembre la retallada d’una altra paga extra encetada al juny
del 2013 (govern de CIU) i ara el mateix govern de CIU
planteja la retallada d’una altra paga extra per al 2014.
Això representa un 7% cada any del nostre salari. I en
cap moment ni el partit de govern ni els que li donen
suport han dit una sola paraula sobre la possibilitat de
retornar-nos aquests diners ara que tant s’omplen la
boca amb els nous temps de recuperació econòmica.
USTEC·STEs s’ha oposat, s’oposa i s’oposarà amb la
mobilització al carrer a aquestes injustes retallades, però també
ho ha fet als jutjats en recòrrer judicialment contra el robatori
de la paga extra de 2012. Com també recorrerà les del 2013 i
2014, un cop el fet administratiu s’hagi produït.

La retallada de plantilles
El govern de CIU ha aplicat mesures que han suposat la
pèrdua de més de 10.000 llocs de treball al sector públic

al llarg d’aquests tres últims anys, dels quals més de 3.000
són docents. I aquesta és la clau oculta dels PPGG de la
Generalitat, a través de la qual, el govern de CIU espera
complir o millorar els números dels pressupostos. Primer
acomplint com sempre de forma obedient la normativa
estatal sobre la taxa de reposició d’efectius i, per tant, negant
la possibilitat de crear ocupació pública. I en segon lloc
mitjançant reestructuracions i reassignacions d’empleats
i empleades públiques que suposaran més precarització i
acomiadaments de personal interí i laborals no fixos.
A l’ensenyament públic continuarem depenent del
binomi jubilacions-matrículacions per conèixer si es
produirà o no davallada de plantilles per al curs vinent.

La despesa social baixa el seu pressupost
al nivell de l’any 2004
Tant CIU com ERC han venut a l’opinió pública
l’increment de la despesa social (ensenyament, sanitat
i benestar social) com el referent estrella d’aquests
pressupostos, en afirmar que aquesta despesa social
suposa el 71,1% del global davant del 67,8 que
suposava als anteriors, en augmentar les partides
en beques de menjador, renda mínima d’inserció i
habitatge públic.
No obstant, cal dir que, malgrat aquest petit increment,
aquestes partides baixen en el seu conjunt al nivell del
2004 i que el seu petit creixement no es pot valorar
en termes absoluts sinó en base al creixement de les
necessitats, que en aquests últims anys han crescut i
molt.
En aquest sentit, cal considerar que a finals de 2013,
segons denuncia la FAPAC, més de 17.000 peticions de
beques de menjador s’han quedat sense atendre i, per
tant, s’haurà de veure realment si amb aquest increment
pressupostari del 10% per a 2014 n’hi haurà prou per
atendre totes les necessitats. I el mateix passa amb
l’augment de les persones que necessiten de la renda
bàsica i de les persones desnonades.
Per a USTEC·STEs, tant els pressupostos de l’Estat com
els de la Generalitat són uns pressupostos trampa amb
l’objectiu d’amagar el seu caràcter antisocial. Una altra
bufetada a la cara dels sectors més desafavorits i de les
empleades i empleats públics.
USTEC·STEs és conscient que tant el govern central
com el govern de la Generalitat executen polítiques per
afavorir els interessos econòmics dels sectors socials més
afavorits, les rendes dels quals creixen dia a dia en relació
amb les rendes del treball i obren una cada cop més gran
fractura social que delimita el paper social de l’Estat en el
seu conjunt al paper d’unes Càrites públiques.
USTEC·STEs entén que només des de l’organització i la
mobilització social massiva es podrà redreçar aquesta
situació que, si no, continuarà reproduint-se en el futur.
Per això USTEC·STEs fa una crida a la mobilització
i a la participació en les manifestacions unitàries que
recorreran Catalunya els dies 23 i 24 de novembre i 4 de
desembre.

Mobilitza’t contra els
pressupostos antisocials
Manteniment de les plantilles.
Pagament de les retribucions íntegres de 2014.
Restitució del 100% de jornada i retribucions al personal interí.
Negociació per a la recuperació de les condicions de treball
perdudes en els darrers anys.
- Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades.
• Substitucions des del 1r dia al 100%. Contractacions només de
mitja jornada i jornada sencera amb el salari corresponent.
• Per la defensa de la immersió lingüística i de la llengua catalana.
-

Manifestacions i concentracions
BARCELONA
Diumenge 24 de novembre: manifestació a les 12h.
Bloc d’Educació: de Mallorca/Pg. de Gràcia al Pla de Palau.
Dimecres 4 de desembre: concentració a les 18h davant del Parlament.
TARRAGONA
Dissabte 23 de novembre: manifestació a les 18,30h
de la Plaça Imperial Tàrraco a la Plaça de la Font.
Dimecres 4 de desembre: manifestació a les 18h
de l’Estàtua dels Despullats al Balcó del Mediterrani.
LLEIDA
Dissabte 23 de novembre: a les 18h a la Plaça de Ricard Vinyes.
TERRES DE L’EBRE
Divendres 22 de novembre: a les 17,30h
al c/Montcada (Delegació de Govern).

