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AMB EL QUE COBREN ELS 132 ASSESSORS DE LA GENERALITAT, ES 
PODRIEN CREAR 276 LLOCS DE TREBALL DE SUBALTERNS O 258 

LLOCS DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS. 
 
Mentre s’acaba de consumar, una vegada més  la retallada de sou als empleats i empleades públiques de la 
Generalitat, el Govern dels millors va col·locant com a assessors, a membres de la JNC i d’altres del partit. 
En alguns casos es tracta de gent jove que, malgrat la seva inexperiència (com el nou assessor de la 
consellera d’Ensenyament, Pol Xart Terradellas de 24 anys), ja compten amb sous de 4.000 € mensuals, 
només pel fet de ser del partit. Aquest és el perfil que CiU té en compte, no la preparació ni l’experiència de 
les persones. Mentre es paguen aquests sous, tenim company@s que no arriben als 800 o 900 € mensuals 
i moltíssims sous mileuristes, després d’anys de treball, sobrevivint en una situació crítica i amb persones al 
seu càrrec.  
 
CiU endolla els “seus” a ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat. En uns moments tan 
difícils, sense cap mena d’esperança de millora de la situació i amb la perspectiva que el 2014 ens tornin a 
retallar el sou, CiU gasta els diners del capítol 1, que prèviament ens ha tret als treballador@s, per pagar les 
nòmines dels assessors i assessores. 
 
És una falta de respecte i un menyspreu per als treballadors i treballadores de la Generalitat, veure com 
sense cap mena d’escrúpols es llencen els diners d’aquesta manera mentre les nòmines del personal cada 
cop són més minses. Adjuntem aquí un exemple de nòmina d’una auxiliar administrativa que va començar a 
treballar a la Generalitat l’any 1991 i dues nòmines més (una de febrer i una altra de la paga doble) d’una 
interina que té dues criatures menors de 12 anys i sense familiars a prop. COM NO SE’LS CAU LA CARA 
DE VERGONYA DE TENIR EL SEU PERSONAL AMB AQUESTA PRECARIETAT!!! 
 
CCOO insistim en què la feina que fa un assessor la pot fer perfectament un empleat públic, que a més 
té els estudis i l’experiència que cal. Actualment la Generalitat té nomenats 132 assessors que, de 
complement específic anual, cobren 4.432.765,44€. Amb aquests diners es podrien crear 276 llocs de 
treball de subaltern/a o 258 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va. 
 
CCOO EXIGIM AL GOVERN QUE: 
 
- ENCARREGUI ALS EMPLEATS PÚBLICS LES TASQUES QUE ESTÀ EXTERNALITZANT I 

S’ESTALVIÏN AQUESTS DINERS PER NO HAVER DE TORNAR A RETALLAR EL SOU DELS SEUS 
TREBALLADORS. 

- RENEGOCIÏ ELS PREUS DESORBITATS DELS LLOGUERS QUE PAGA DELS SEUS EDIFICIS. 
- RETIRI EL COMPLEMENT DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA. 
- SUBSTITUEIXI ELS ASSESSORS PER EMPLEATS PÚBLICS ESTALVIANT AQUESTS 4.432.765,44€  
- QUE NO ES CONTRACTIN MÉS HORES DE VOL DE MITJANS AERIS QUE LES QUE REALMENT ES 

FAN SERVIR. CADA HORA COSTA APROXIMADAMENT 2750€ 
 
POTSER AMB TOTS AQUESTS DINERS D’ESTALVI JA NO CALDRÀ QUE ENS TORNIN A 
DESCOMPTAR EL SOU DE DESEMBRE. 
 

JA N’HI HA PROU!!! 
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