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ON SÓN ELS DINERS DELS TICKETS-MENJADOR? 
 

 
Entre les moltes mesures de retallades de les condicions de treball i retributives dels 
treballadors i treballadores de la Generalitat, s’ha aplicat a 1 de gener, la retirada de l’ajut pel 
menjar que rebia una part de la plantilla com a compensació al tipus de jornada que han de 
realitzar en comparació amb la resta de plantilla. 
 
La mala gestió dels propis responsables de la Generalitat ha comportat que, diners per 
aquest concepte que s’havien d’haver ingressat als treballadors i treballadores abans del 31 
de desembre, ho hagin estat durant la darrera setmana del mes de febrer, produint-se una 
acumulació que havia de ser “gastada” pel treballador, abans del 28 de febrer, i desvirtuant-
se així l’objecte d’aquest ajut que correspon a cada jornada treballada.  
 
CCOO volem denunciar, tant la situació de la mala gestió en sí com, el que és més greu, la 
pèrdua d’uns diners més enllà de les retallades aprovades pel Govern, per part de molts 
empleats/des de la Generalitat, la majoria d’ells amb els sous més baixos, i pertanyents al 
PAS (Personal d’Administració i Serveis) dels centres d’Ensenyament. 
 
I així ho hem fet davant els mitjans de comunicació. 
 
CCOO també hem exigit a la Directora General de la Funció Pública, es retornin aquests 
diners als seus legítims propietaris, els treballadors i treballadores afectats, i que de cap 
manera es quedin a mans de les empreses adjudicatàries del ticket-menjador. 
 
 
I mentrestant… 

 
 “Una bonica manera d’apujar-se el sou”  

 
La mateixa persona que ocupava una plaça d’A26, amb un complement de 23.016,24 € la 
passo com a assessora del Departament de Governació i Relacions Institucionals, A30 i 
complement de 38.916,72 €. 
 
(Per cert, ens sembla recordar que existia un topall “estètic” de només 130 assessors, en 
“l’acord de limitació”). 
 

UNA ALTRA MOSTRA QUE LES RETALLADES NO HO SÓN PER TOTHOM! 


