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QUI FA LES PARTS, EN TREU PROFIT 
 

 
Amb tot el que esta caient, es publica la relació de llocs de treball del personal eventual al 
servei de la Generalitat de Catalunya, que es pot consultar a la web del departament de 
Governació i Administracions Públiques, a l’apartat de càrrecs públics, personal eventual. 
 
Són 164 treballadors afortunats que reben de mitjana en complement específic 29.659,97 
euros anuals, o el que és el mateix, entre tots es reparteixen 4.330.356,70 euros anuals 
només en un complement. 
  
Sort que diuen que han rebaixat considerablement el nombre de treballadors que es 
reparteixen aquest pastís. Si algú està interessat, encara queden tres places per cobrir al 
Departament de Presidència. Només en aquest departament els treballadors eventuals es 
reparteixen la no gens menyspreable quantitat d’1.400.543.18 euros. 
 
Assessorar als expresidents de la Generalitat costa, només d’específic 59.263,08 euros, 
afortunadament només n’hi ha 3 i, és clar, cadascú vol el seu, naturalment. A banda del 
seu despatx, cotxe oficial, xofer i demés personal adscrit a assessorar als Molt 
Honorables Emèrits Presidents. 
 
Uns s’apliquen les prebendes que creuen necessàries i a d’altres se’ns nega el dret de la 
negociació, i el que es pitjor, ens enfronten amb els treballadors. Es clar, tothom no pot 
ser personal eventual o alt càrrec de l’administració. 
 
El nostre patró i tot el seu acòlit seguit de col·laboradors tan sols s’han rebaixat un 7,14 % 
de les seves retribucions anuals, que és l’equivalent a la paga extra que diuen que s’han 
tret, i no un 25%, perquè les seves retribucions ja venen de l’anterior govern. 
  
Entenem que la despesa pública no és només la que generen els empleats públics, 
despesa pública també és la que generen tots els polítics, ja siguin als consells 
d’administració, al govern, al parlament...  
 
És per això que, com diem a l’encapçalament, Qui fa les parts retalla i en treu profit. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=973f25f8aee17210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=973f25f8aee17210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

