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EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS EN EL 
LLINDAR DE LA POBRESA 

 
 
 
Cada cop més estem detectant empleats i empleades públics que viuen en el llindar de la pobresa. N’hi ha 
que mantenen famílies senceres amb el que queda del seu sou. D’altres amb una separació sense pensió i 
fent front a la manutenció i cura dels fills, han de triar entre la hipoteca o la manutenció. 
 
Era impensable que en tan sols 3 anys, els treballadors públics poguessin perdre un 30% del seu poder 
adquisitiu. Ja fa temps que moltes famílies han eliminat totes les despeses prescindibles. Les actuals 
retallades van al moll de l’os. Els comerços i, fins i tot la banca, són prou conscients de la contracció de 
l’economia que s’està creant. Coneixem casos de treballador@s de la Generalitat que amb les seves 
famílies, han de recórrer als menjadors socials. 
 
Mentre per uns, la situació és desesperant, el govern de la Generalitat continua nomenant  assessors amb 
complements específics que van des dels 32.000 als 39.000 €. Que s’assessorin amb mileuristes, segur que 
els hi explicaran millor com està el país. 
 
El Govern de la Generalitat, no tan sols no se’n fa el càrrec, sinó que torna a retallar el nostre sou, amb el 
recolzament d’Esquerra Republicana, ja que tot sol no ho podria fer. Aquesta nova retallada representa una 
pèrdua del 7% dels nostres diners.  
 
A tot això cal afegir que no ens podem posar malalts, i si ens posem malalts hem d’anar a treballar amb 
febre si no volem patir un fort descompte en la nòmina. Per a una persona que guanya 900 euros, un 
descompte per 5 dies de baixa, suposa cobrar 100 euros menys. Al final d’aquesta nota teniu un link amb un 
vídeo i un article sobre aquest tema.  
 
Ja ni parlem dels interins que tenen el sou retallat en un 15% i que si es posen de baixa poden arribar a 
cobrar (a causa del problema informàtic de les nòmines) només 580 euros. 
 
Mentrestant, el ministre Montoro declara que els funcionaris de l’Estat, aquest any no patiran noves 
retallades. Així mateix, el govern de la Generalitat no para de nomenar assessors, que cobren uns 
complements específics que van des dels 32.000 als 39.000 € 
 
CCOO, amb els suggeriments de bona part de l’afiliació, continuem proposant mesures alternatives al model 
de desmantellament de l’Administració Pública, que esta duent a terme el Govern. Amb una manca de 
consideració cap al seu personal i cap a la seva ciutadania, la Generalitat, sense arguments per respondre, 
fa com si sentís ploure. 
 
L’Administració de la Generalitat no ens dóna informació sobre els ingressos i les despeses, que hem 
demanat reiteradament, per veure d’on es pot estalviar.  
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ALGUNES DE LES ALTERNATIVES QUE HEM PLANTEJAT DES DE CCOO 
 
- Renegociació del deute i dels terminis de pagament.  
- Supressió de l’11% de dedicació exclusiva dels alts càrrecs (de cap de Servei en amunt). Creiem que 

tothom ha de fer un esforç i ser solidari amb els companys que queden més malparats.  
- Renegociació a la baixa, de l’arrendament dels locals de lloguer, mantenint només els mínimament 

indispensables. 
- Obrir locals propietat de la Generalitat que ara mateix estan tancats, com a alternativa al pagament de 

lloguers. 
- Reduir el pressupost de despeses de Protocol.  
- Recuperar l’impost de successions a partir de determinades quantitats. 
- Aplicació de l’impost de patrimoni. 
- Eliminació dels llocs singulars i càrrecs eventuals. 
- Que els directors generals siguin funcionaris. 
- Recuperació de tots els serveis externalitzats. 
- Que no es contractin serveis externs per realitzar estudis, ni altres tipus de tasques que es poden 

desenvolupar perfectament, per part dels professionals especialitzats que ja hi ha a la Generalitat.  
- Que aturin la creació d’Agències i que les Agències existents tornin a ser serveis públics.  
- Que es facin estudis de costos i de formes d’optimització en relació a proveïdors de béns i serveis del 

tipus: vestuari, EPIs, vehicles i aeronaus, manteniment i tallers, informàtica i telecomunicacions, etc. 
 

SOM LA COMUNITAT AUTÒNOMA AMB UNA DE LES RATIOS D’HABITANTS PER EMPLEAT PÚBLIC MÉS 
ALTES DE L’ESTAT I D’EUROPA. 

 
S’ESTÀ PRODUINT UN ENVELLIMENT I REDUCCIÓ DE LA PLANTILLA, EN TOTS ELS SERVEIS PÚBLICS DE LA 

GENERALITAT. 
 

LES DARRERES ENQUESTES MOSTREN QUE EL 85% DE LA SOCIETAT JA NO ESTÀ D’ACORD EN QUÈ A LES 
EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS SE’NS RETALLI MÉS EL SOU. JA S’ADONEN QUE AIXÒ FORMA PART DEL 

“PACK” DE LES RETALLADES EN ELS SERVEIS PÚBLICS I LES POLÍTIQUES SOCIALS, MENTRE 
“PRESUMPTES” CORRUPTES CAMPEN PEL CARRER O CONTINUEN DIRIGINT EL PAÍS. 

 
DEMANEM AL PARTIT POLÍTIC D’ESQUERRA REPUBLICANA, QUE NO SIGUI EL “CÒMPLICE NECESSARI” DE 

CIU EN EL DESMANTELLAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CATALANA. SI NO ES CANVIEN LES 
POLÍTIQUES NEOLIBERALS, EL PAÍS PASSARÀ A MANS PRIVADES. LLAVORS JA SERÀ IGUAL EL PARTIT 

QUE GOVERNI. 
 
 

NO A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER AL 2013!!! UN ALTRE MODEL ÉS POSSIBLE. HI HA 
ALTERNATIVES. JA N’HI HA PROU DE COMBREGAR AMB LES POLÍTIQUES NEOLLIBERALS QUE ENS HAN 

PORTAT FINS AQUÍ!!! ELS EMPLEATS PÚBLICS NO PODEM SUPORTAR MÉS RETALLADES!!! 
 

EL POBLE EUROPEU VA DIR NO A LA CONSTITUCIÓ NEOLLIBERAL QUE ENS VOLIEN IMPOSAR. EL QUE NO 
VAN ACONSEGUIR DEL POBLE, NO ELS HO PODEU REGALAR ELS PARTITS. 

 
 
NO DEIXEU DE MIRAR ELS LINKS SEGÜENTS! 
 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/entre-todos/paro-hace-disminuir-numero-bajas-laborales-por-miedo-
perder-empleo-2331771 
 
Funcionaris a l’Administració en Europa. 
 
Habitants per empleat públic. 
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