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LA GENERALITAT ES GASTA UNS BONS CALÉS EN UN 
ESTUDI D’ABSENTISME DEL PERSONAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

“Un petit romanent per a investigació” 

Al portal GENCAT hi ha penjat un estudi de 2013 encarregat a dos 
prestigiosos catedràtics i doctorats de la Universitat de Barcelona amb el títol: 
 

Iniciatives i solucions per combatre l'absentisme de l'empleat públic català 
 
Només el títol podria indignar més d'una susceptibilitat i això deixant a banda 
el seu caràcter sexista, però us n'adjuntem l'enllaç per si és del vostre 
interès, sobretot perquè estan parlant de tots i totes vosaltres que ens esteu 
llegint: 

http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Col_leccio%20Estudis%20de%20Recerca%20Digital/9_solucions_abse
ntisme/ERD_09_solucions_absentisme.pdf 

En un primer cop d'ull, observem que per a l'elaboració de l'estudi s'han 
efectuat entrevistes a directius de diferents departaments de la Generalitat, el 
noms dels quals potser us serà familiar per la seva tasca en favor dels 
interessos de l'Administració Pública Catalana. 

Del llegit es desprèn que el factor que més incideix en les absències és 
l’ètica de l'empleat públic. No sembla que comptin aspectes com 
l’organització del treball, la responsabilitat dels departaments, l’ofec o la 
manca de perspectiva professional. 

En aquestes entrevistes també destaquem la constància d'un enllaç sindical, 
tot i que només s'anomena un sindicat, vàries vegades i que no és el nostre 
ni tampoc és un sindicat majoritari dins la Generalitat. Ens temem que la 
mirada sindical d’aquest estudi no serà tot l’objectiva que necessitaria. 
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Els autors han tingut la deferència de comparar l'absentisme de diferents 
col·lectius dins del mateix departament, en un intent més de fomentar la 
companyonia, camaraderia, empatia i la bona entesa entre el personal. 
 

La realització d'aquest treball de recerca ha estat subvencionada per l'Escola 
de l'Administració Pública de Catalunya, com no podia ser d'altra manera. 
Quants acomiadaments s'haurien pogut estalviar amb els diners que han 
pagat per fer aquest estudi? 
 
Trobem molt a faltar valoracions sobre l'estat del personal treballador de la 
Generalitat davant la crisi que estem patint, CONCRETAMENT, EN AQUEST 
ESTUDI NO ES FA MENCIÓ: 
 

- de l’augment significatiu de sinistralitat, concretament in itinere, que 
pateix el personal des del moment que va a treballar tot i estar malalt 
per no haver de patir la retallada retributiva en la seva nòmina pel fet 
d’estar de baixa 

- del personal treballador que té menys retribucions i de com encaren el 
seu dia a dia a final de mes 

- del personal treballador que sabem que han hagut de recórrer a entitats 
socials com Càritas per poder subsistir i alimentar a les seves famílies 

- del personal treballador que ha estat desnonat i que ha hagut de 
recórrer a viure sota l'aixopluc dels seus parents més propers  

- del personal que ha de conciliar el seu horari amb càrregues familiars 
impossibles de portar sense defallir 

- del personal que està dinant cada dia dret de qualsevol manera perquè 
no arriba a tot 
 

I un llarg etcètera... però està clar que això no és un objecte d'estudi 
interessant per a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
 

Si us queden ganes de llegir aquest manifest, són 100 fulls rics en clara 
intencionalitat, com per exemple menystenir un cop més als empleats i 
empleades de les Administracions Públiques. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

