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UN TRIST ANIVERSARI 
 
Avui, dia 27 de març, fa dos anys que el Govern de la Generalitat, amb el suport dels grups parlamentaris 
de CiU i ERC, va prendre l’acord de reduir un 15% la jornada i el sou de 6.532 empleades i empleats públics 
interins, de l’àmbit del personal administratiu i tècnic de la Generalitat de Catalunya. Una mesura que en el 
moment de la seva aprovació la Consellera Joana Ortega va  dir que era provisional, s’ha convertit en una 
mesura indefinida amb la darrera ampliació que ha fet el Govern de la Generalitat. La Sra. Joana Ortega ha 
tornat a mentir al Parlament, als ciutadans de Catalunya i als empleats públics.  
 
Aquesta mesura ha tingut una afectació brutal per a aquests companys i companyes i les seves famílies, 
que mai oblidaran les dificultats econòmiques que estan patint i el tracte de menyspreu que han rebut per 
part d’aquest Govern. Aquests 6.532 treballador@s també pateixen la reducció  d’una paga extra i de la 
resta de retallades que s’apliquen als empleats públics, la qual cosa esta suposant una pèrdua de més del 
25% del seu salari i implica que molts empleats públics rebin retribucions de 800/900 € al mes. També 
suposa una reducció en la cotització de la seva pensió de jubilació i en la seva prestació d’atur. A més, es 
tracta d’una mesura que només s’aplica a Catalunya i únicament en l’àmbit del personal administratiu i 
tècnic de la Generalitat de Catalunya.  
 
Des de CCOO hem considerat des del primer moment que aquesta mesura era INJUSTA I  IL•LEGAL i vam 
interposar el corresponent recurs davant la Justícia. Actualment estem pendents de resposta del recurs de 
cassació interposat davant la sala tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem a Madrid.  
 
CCOO hem plantejat també una queixa davant la Organització Internacional del Treball (OIT) (veure arxiu 
adjunt) per la vulneració al dret a la igualtat i per la no discriminació dels empleats públics. Des de CCOO 
considerem que el tracte que rep el personal interí és desigual i per tant discriminatori i no té cap raó 
objectiva que el justifiqui. Us animen a llegir la queixa que hem presentat davant l’OIT, ja que reflecteix 
clarament el nostre posicionament sobre la mesura de retallada del 15% del sou al personal interí des de fa 
dos anys.  
 
Des de CCOO volem donar el nostre total suport i recolzament a la plataforma de treballadors i treballadores 
interins de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya que s’ha creat darrerament i animem a tot el personal interí 
a què recolzi aquesta iniciativa i participi en totes les mobilitzacions i campanyes que s’organitzin. 
 
Us podeu posar amb contacte amb la plataforma  mitjançant: 
Blog: http://interinsgencat.wordpress.com 
Facebook: Plataforma d’Interins Generalitat. 
Twiter: @GENCATInterins 
Correu electrònic: interinsgeneralitatcatalunya@gmail.com 
 

CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA 
VINE 

EXPRESA LA TEVA INDIGNACIÓ 
PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS 

NO SIGUIS INDIFERENT DAVANT LA BRUTAL RETALLADA DEL TEU SALARI 
JUNTS PODEM. 
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