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Retallades al personal interí 
 

 
“El Govern ha presentat, a través de la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals, 
una proposta d’esmena de la disposició transitòria cinquena del projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres, mitjançant la qual el Govern elaborarà un pla d’ocupació que ha d’incloure, entre d’altres 
instruments de racionalització del personal i reordenació de tasques i funcions de la totalitat de llocs de 
treball, la prestació de serveis a temps parcial, i en concret la reducció en un 15% de la jornada dels llocs 
de treball ocupats per personal interí del col·lectiu d’administració i tècnic, amb reducció 
proporcional de les retribucions”. 
 
Aquesta proposta estableix també l’exclusió de l’aplicació de la mesura per a determinats col·lectius 
(bombers, agents rurals, penitenciaris i veterinaris d’escorxador), i defineix una durada de 2 anys per a la 
mesura, que pot ser modificada per Acord de Govern atenent al compliment dels objectius de reducció del 
dèficit públic. 
 
Aquesta notícia entenem que pugui alleugerir a les persones directament afectades però... 
 
QUE NO ENS ENGANYIN! AQUESTA MESURA NOMÉS ÉS LA TÍMIDA I CONFUSA 
RECTIFICACIÓ DEL GOVERN AL QUE S'HA VIST OBLIGAT DAVANT LA CONTINUADA 
PRESSIÓ I MOBILITZACIÓ DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA GENERALITAT 
JUNTAMENT AMB ELS SINDICATS ! 
 
CCOO seguim REBUTJANT la mesura de reducció de jornada i retribucions com una mesura que 
castiga a col·lectius que ja han estat retallats prèviament, que produirà disfuncions en el servei 
que pot arribar a saturar, i sobrecàrrega per tota la plantilla amb les seves repercussions sobre la 
salut laboral. Cal no oblidar que aquesta mesura recau sobre persones amb sous precisament 
baixos i que incrementarà el gruix de mileuristes (alguns/es no hi arriben) entre el personal de la 
Generalitat. 
 
CCOO volem denunciar que, a diferència d'altres col·lectius, amb el personal d'Administració i 
Tècnic, NO HI HA HAGUT NEGOCIACIÓ, com ja sabeu, allò de la Mesa General no va ser més 
que una comèdia i s'està menystenint la Mesa Sectorial. A canvi, cada Departament aplica la 
mesura, com li sembla. 

 

CONTINUEM MOBILITZANT-NOS ! 
 
Participa a les properes accions: 
 

 la manifestació de dissabte, 
 les protestes davant els centres de treball i 
 d'altres que us farem arribar. 


