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HIPOCRESIA I MENTIDES DE LA SRA. ORTEGA 
MENYS EMPLEATS PÚBLICS I MÉS DIRECTIUS 

 
 
Pel que fa a la gestió dels  recursos humans de la Generalitat de Catalunya, el  principal 
objectiu que s’ha proposat la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, Sra. 
Joana Ortega, és acomiadar i reduir el màxim número possible d’empleats públics.  Per 
portar a terme aquest objectiu no ha dubtat en acomiadar personal laboral i rescindir 
nomenaments de personal interí, amb l’objectiu posterior de dur a terme la corresponent 
privatització dels serveis públics.  
 
Aquesta reducció d’empleats públics i les tasques que realitzen ha anat 
acompanyada -com no podia ser d’una altra manera- amb l’augment vergonyós i 
inadmissible de directius públics, òbviament de la corda del partit polític que mana, i amb 
sous altíssims.  
 
Una altra vegada la hipocresia i les mentides de la Sra. Joana Ortega, per una part, 
retalla el sou,  acomiada treballadors públics, i fa expedients de regulació d’ocupació a les 
empreses públiques, amb l’excusa que s’ha reduït l’activitat i, per una altra banda, 
contracta més directius.  
 
Aquí teniu les dades oficials de l’evolució del Sector Públic durant els anys 2011-2012, el 
nostre Govern ha eliminat aquestes dades de la web del gencat però les podeu consultar 
prement aquest enllaç: 
 

 ANY 2011 ANY 2012 -/+ 
Alt càrrecs 
 

162 159 -3 

 
Directius 

354 434 +80 

 
Eventuals  

133 128 -5 

 
Funcionaris 

126.096 123.953 -2.143 

 
Interins 

28.452 26.396 -2.056 

 
Laborals indefinits 

42.717 41.356 -1.361 

 
Laborals temporals 

10.340 10.310 -30 

TOTAL 
GENERALITAT 

208.255 202.736 -5.519 
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Com podeu comprovar, l’únic personal que augmenta son els directius públics de la 

Generalitat de Catalunya. UNA AUTÈNTICA VERGONYA. 
 
Els empleats públics de la Generalitat de Catalunya ja estem farts d’aquest polítics 
incompetents i mentiders, que diuen una cosa al Parlament i als mitjans de 
comunicació i fan tot el contrari en la gestió pública del dia a dia.  
 
Un altre exemple de la desastrosa gestió pública que ha fet la Sra. Joana Ortega ha estat 
el vergonyós increment d’alts càrrecs i de personal eventual del seu departament (el de 
menys pressupost i personal de tota la Generalitat de Catalunya). Per què us feu una idea, 
us hem fet una comparativa d’alts càrrecs i personal eventual entre el Departament 
d’Ensenyament i el  Departament de Governació i Relacions Institucionals:  
  
Departament Pressupost 2012 Personal Alts càrrecs Personal Eventual 
Ensenyament 4.611.612.000 €  72.386 11 8 
Governació i Rel.    362.811.000 €  557 12 13 
 
Com podeu comprovar, estem davant d’una Conselleria de Governació totalment 
sobredimensionada d’alts càrrecs i personal eventual. A més a més, es dóna  la paradoxa 
que dins el Departament de Governació existeix una Direcció General d’Afers Religiosos on 
hi treballen únicament 4 funcionaris...i el Director General, òbviament... 
 
Com podeu comprovar les retallades únicament son contra els empleats públics i no 
s’aplica el mateix discurs quan es tracta de reduir alts càrrecs, personal eventual, directius 
i o estructures administratives artificials.  
 
Us demanem a tots els companys i companyes que treballeu a la Generalitat de Catalunya 
que feu la màxima difusió d’aquesta nota per tal que la ciutadania de Catalunya sigui 
coneixedora de la incompetència i de la desastrosa gestió que esta portant a terme la Sra. 
Joana Ortega i conegui que aquí no sobren empleats públics, els que sobren, i molts, son 
alts càrrecs, eventuals i directius col·locats a dit pels partits polítics del Govern i una 
persona com la Sra. Joana Ortega que ha demostrat un profund desconeixement i una 
lamentable gestió dels serveis públics.  
 
 

El dijous 13 de juny a les 18 hores, 
vine a manifestar‐te 

a la plaça de Sant Jaume de BCN 
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