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UN GOVERN DE TRILEROS, 
INCOMPETENTS I MENTIDERS, 
ENS PISPA EL VAL MENJADOR 

 

 
Després del ridícul que ha fet el Govern amb l’aprovació d’un Decret Llei 3/2011, que 
després ha hagut que retirar a corre-cuita davant l’allau de reclamacions i la seva 
manifesta il·legalitat, el Govern, i en concret la Secretaria de Funció i Administració 
Pública, continuen en la seva actitud de retallar drets dels treballadors i treballadores de la 
Generalitat, sense respectar els acords i pactes signats. 
 
Ara el Govern ha deixat d’ingressar/pagar la misèria d’ajut de menjar, que representa una 
mitjana de 20 € al mes per empleat/da públic que hi té dret, al·legant l’existència d’un 
projecte de llei, que encara no és una norma jurídica, i sense denunciar prèviament - tal 
com estableix el capítol V - l’acord signat sobre l’establiment d’un sistema d’ajut per a 
menjar per als treballadors/es de la Generalitat. 
 
Davant aquesta nova retallada de drets, no podem ser indiferents i CCOO us proposem 
que presenteu un recurs administratiu davant el Secretari General del vostre Departament 
perquè entenem que aquesta mesura és il·legal i confirma, un altre cop, el menyspreu 
d’aquest Govern als treballadors i treballadores de la Generalitat. 
 
Us adjuntem dos models de recurs (un per personal funcionari i un altre per personal 
laboral) per tal que l’ompliu i el registreu al vostre Departament (cal que us guardeu una 
còpia registrada). 
 
Aprofitem per enviar-vos també un enllaç d’un vídeo sobre l’actitud impresentable del 
Conseller d’Economia i Coneixement davant la pregunta d’un diputat del Parlament de 
Catalunya sobre el ridícul fet amb el pagament de la paga extra de desembre.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=tgJUpICschA&feature=share 
 


