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MODEL DE PROMOCIÓ I CARRERA PROFESSIONAL 
SEGONS LA SRA. JOANA ORTEGA  

 
 
Amb data 15.02.2013, (DOGC 6316) es va nomenar com a assessor del Conseller d’Agricultura, el Sr. 
Salvador Jorba Nadal, amb les funcions genèriques de donar suport al Conseller sobretot en l’àmbit de 
qüestions alimentàries i de desenvolupament rural. En la mateixa resolució que el nomena, s’estableix que 
les retribucions que rebrà són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de complement de 
destinació 26 i complement específic de 23.016,24 €, és a dir un total anual de 51.304,40 €. 
 
Quatre mesos més tard,  amb data 12.06.2013, (DOGC 6395), la Sra. Joana Ortega,  Consellera de 
Governació i Relacions Institucionals va nomenar el Sr. Salvador Jorba Nadal, com a assessor en matèria de 
polítiques locals, amb  les retribucions en aquest cas corresponents a un grup A, nivell de complement de 
destinació 30.2 (el màxim que permet l’Administració per al seu personal funcionari), amb el complement de 
dedicació especial i un complement específic de 38.916,72, es a dir un total anual de 79.091,86€. Amb 4 
mesos de treball d’eventual, aquest crack tindrà un augment salarial de 27.784,46 €,  és a dir, un 
percentatge d’augment salarial del 35%, a més de les dietes i desplaçaments. Com podeu comprovar no 
tothom a l’ Administració pateix retallades en el seu salari. 
 
Però anem  un pas més endavant i anem a estudiar el seu currículum, ja que pel que sembla, té capacitat 
per assessorar per igual en temes d’alimentació i desenvolupament rural, com en temes del món local. 
Segons la informació penjada a la web de CIU  la seva formació  és la següent:  
 
“Estudis de primer i segon de Dret a la UAB; títol d’Administrador de Finques; títol de Graduat 
en Estudis Tributaris per l’Abat Oliva. Actualment està estudiant un Màster en Responsabilitat 
Social Corporativa de les empreses cooperatives a ESADE” 
 
No disposa de cap titulació universitària, tot i això rebrà les mateixes retribucions  que reben els alts 
funcionaris de la Generalitat de Catalunya com són els Interventors/ Cos d’Advocats/ Subdirectors/, sense 
fer cap tipus d’oposició i sense disposar de cap llicenciatura. 
 
És una autèntica VERGONYA, i INDECÈNCIA que mentre molts joves preparats, amb dues carreres, 
màsters i coneixement d’idiomes han d’emigrar a l’estranger  per obtenir un lloc de treball,  a l’Administració 
catalana es donin aquests salts. Aquesta persona passarà a  cobrar una mitjana mensualment 6.590 € 
amb càrrec als diners públics de tots els ciutadans de Catalunya.  
 
Quin missatge estem donant a la societat catalana i al nostre jovent quan estem creant llocs eventuals que 
reben més retribucions que qualsevol jutge o metge? 
 
Aquest és el Govern del millors. Aquest és el veritable model d’administració que vol la Sra. Joana Ortega, 
persones fidels al líder i al partit, en aquest cas a Unió Democràtica de Catalunya que és on milita el Sr. 
Salvador Jorba i Nadal.  


