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PARLEM CLAR: SEGUEIX L’ATRACAMENT  

 
Els darrers dies estan sorgint una sèrie de notícies filtrades pel propi Govern que fan referència a 
l’acomiadament d’uns 20.000 interins i a rebaixades salarials. La finalitat d’aquestes filtracions és 
clara: Volen posar-nos a les organitzacions sindicals en la tessitura d’acceptar una rebaixa salarial 
brutal a canvi de no acomiadar interins o d’acomiadar una xifra més reduïda. 
 
La nostra resposta serà una: NO!. No a les rebaixes salarials i no als acomiadaments.  
L’Administració ha de ser reformada i gestionada adequadament i per aconseguir-ho existeixen 
molts mecanismes. 
 
Els gestors que ens han portat al col·lapse financer ens volen fer pagar als treballadors la seva 
incompetència. L’ex-director general de presons, en la seva carta de comiat ha quantificat el 
malbaratament dels darrers anys. Només per finançar les presons que s’han fet, la Generalitat ha 
de pagar 2.258.000.000 d’euros fins l’any 2.042!!!! !! 
 
Totes les obres fetes per la Generalitat s’han fet seguint el mateix model. I, així, hores d’ara, a les 
presons hem d’afegir la Ciutat de la Justícia  i la resta de construccions que sumen milers de 
milions d’euros a pagar els propers decennis. Han gastat el que no tenien (i ho sabien) i ara volen 
empobrir-nos o enviar-nos a l’atur. 
 
Mentrestant, la seu de Convergència Democràtica està embargada per una xifra superior als 
3.000.000 d’euros per fer front a les responsabilitats civils del saqueig del Palau de la Música . 
 
I què dir del cas Pallerols  on Unió Democràtica ha de pagar per la gestió delictiva feta per alts 
càrrecs d’aquest partit. 
 
Actualment l’Administració de la Generalitat té 142 eventuals . Això vol dir, que la despesa anual 
només pel que fa a les retribucions del complement específic  és la següent: 
 
Presidència:         1.321.509,76€ 
Governació: 376.726,08€ 
Economia  : 261.221,76€ 
Ensenyament: 258.911,04€ 
Salut: 252.446,88€ 
Interior: 250.322,40€ 

Territori i S: 248.344,32€ 
Cultura: 338.448,96€ 
Agricultura: 226.745,64€ 
Benestar i F: 259.365,72€ 
Empresa i O: 257.166,72€ 
Justícia: 256.514,40€ 

 
TOTAL...........................4.307.723,68€ anual s de complement específic per als eventuals . 
 
A més a més, 105 d’aquests 142 eventuals tenen nive ll 27 o superior, aquests no han de 
tenir problemes per arribar a final de mes. 
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És hora ja de reformar l’Administració i seguir, per exemple, el model britànic on l’equivalent al 
director general és ocupat per un funcionari de carrera. I eliminar tots els assessors. Els 
funcionaris estem perfectament capacitats per desenvolupar les tasques que s’encomanen a la 
gent del partit (independentment de quin partit sigui). 
 
Les garanties que ofereix un funcionari per oposició són majors que les que donen els llocs 
ocupats per polítics. I només cal posar un exemple molt recent: La privatització de Aigües Ter 
Llobregat  ha estat impugnada per l’òrgan (unipersonal) administratiu de Recursos Contractuals 
de Catalunya que desenvolupa un funcionari de carrera. Si hagués estat un polític hauria actuat 
igual?.  
 
Tenim propostes concretes sobre reducció de despeses que permetrien una reducció significativa 
de les mateixes sense incidir en els nostres salaris: 
- Conversió dels llocs de jornada de dedicació especial de 40 hores, en llocs de jornada 

normal .  
- Eliminació del pagament del complement de gratifica cions extraordinàries . Sol·licitarem 

informació sobre l’import d’aquesta despesa durant l’any 2012. 
- Reducció de les hores extres  a les que siguin imprescindibles per al funcionament dels 

serveis públics i l’atenció directa. Utilització del personal propi de la Generalitat a l’hora de fer 
estudis, informes tècnics i jurídics, evitant la contractació externa d’aquests serveis. 

- Supressió dels contractes amb empreses externes  que realitzen funcions integrals que 
poden ser assumides pels empleats públics de la Generalitat de Catalunya. 

- Eliminació dels llocs de treball del personal event ual i alts càrrecs , inclòs el personal de 
direcció de les empreses públiques.  

- Canviar el sistema informàtic  actual (que costa molts diners) per un sistema que sigui gratuït, 
com ara el LINUX. 

- Substitució dels despatxos privats dels ex-presiden ts  de la Generalitat per despatxos 
propis de la Generalitat, que no costin diners.  

- Reducció de les despeses de lloguer de locals , donant prioritat a la utilització de 
dependències administratives de propietat de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les polítiques que segueix el govern no són les úniques. Hi ha alternatives però hem de lluitar per 

que es puguin obrir pas. Tots ens hem d’activar i estar atents a totes les 
incorreccions que cometen els càrrecs polítics que ens 
governen . Les hem de denunciar i lluitar pels nostres drets . 
 

Per les nostres condicions laborals i salarials. Pe r la nostra 
dignitat. Pel servei públic i contra les privatitza cions que són 
negoci només per als de sempre. Per fer pagar als v eritables 
responsables de la crisi.   
 

MOBILITZA’T!! 


