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6. Retallada de retribucions (article 34.1)

S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de  
personal  prevista per a l’exercici  del  2012 que poden afectar,  preferentment  i  amb  
caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals  
dels conceptes que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.

En aplicació d’aquest article el Govern, en data 28.02.12 ha aprovat l’ ACORD pel qual  
s’adopten  mesures  excepcionals  de  reducció  de  les  despeses  de  personal  per  a  
l’exercici pressupostari 2012.

El punt 1 del citat Acord estableix:

Es redueixen,  en  un import  equivalent  al  6% del  total  de les  retribucions  íntegres  
percebudes  durant  el  primer  semestre  de  2012,  les  retribucions  del  personal  
funcionari,...

Al punt 2.1. es diu que la retallada:

...s’aplicarà mitjançant la deducció de l’ import corresponent al complement específic  
addicional  del  mes  de  juny  de  2012,  respectant  els  períodes  meritats  a  la  data  
d’entrada en vigor d’aquest Acord.
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Continuant amb les retallades contingudes a la Llei de Pressupostos, se’ns retallen les 
retribucions, però d’una forma diferent, i més perjudicial, a la que preveu la mateixa Llei 
de Pressupostos. Es congela el nomenament d’interins, però no quan aquests són parents 
de gent de volada. Per tal de reduir al màxim les actuacions contra les retallades es limiten 
al màxim els drets dels representants dels treballadors.



Finalment el punt 4.1. obliga a que abans d’acabar l’any s’efectuïn

...les  regularitzacions  que  corresponguin  per  tal  que  les  reduccions  retributives  
aplicades  tinguin  caràcter  proporcional  sobre  el  total  de  retribucions  anuals  
percebudes.

Cal no oblidar que aplicar el 6% sobre les retribucions de mig any no compleix amb allò 
exigit  per  la  Llei  de  Pressupostos,  que  diu  que  la  retallada  s’ha  de  basar  en  les 
retribucions anuals.

Així per exemple, els interins, que han vist retallades les seves retribucions en un 15% 
varen cobrar durant gener i febrer el 100% de les seves retribucions, de manera que se’ls 
hi està aplicant la retallada sobre una base superior a la que resultaria d’aplicar el 3% 
sobre les retribucions anuals.

En data 14.05.12, el Govern, ha confirmat la retallada del 2% a les retribucions del mes 
de desembre, de manera que, ja suposa una retallada del 5%.

7. Congelació de la plantilla de personal (article 35.1)

En  l’exercici  2012  no  es  poden  tramitar  expedients  d’ampliació  de  plantilla  ni  
disposicions  o expedients  de  creació  o de  reestructuració  d’unitats  orgàniques  que  
comportin un increment global de la despesa de personal...

8. Nomenament d’interins (article 35.2)

El nomenament de personal interí i laboral temporal per vacant no pot superar el límit  
establert, amb caràcter bàsic, per la llei de pressupostos generals de l’Estat i s’ha de  
concentrar a atendre necessitats urgents i inajornables dels serveis públics essencials  
que determini el Govern.

L’article 23.Dos de la Llei de Pressupostos de l’Estat estableix al respecte:

Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al  
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en  
casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e  inaplazables  que  se  
restringirán  a  los  sectores,  funciones  y  categorías  profesionales  que  se  consideren  
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Resulta curiós que, paral·lelament  tant a aquesta norma com a l’anterior,  el  Gabinet 
Jurídic Central ha convocat i atorgat una plaça interina d’advocat de la Generalitat a la 
cunyada del Conseller d’Interior,  Felip Puig,  auxiliar  administrativa que havia entrat 
també com a interina fa un any y mig1.

9. Prohibició d’ofertes públiques d’ocupació i suspensió de les vigents (article 37.1)

1 http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/concurso-hecho-medida-cunada-conseller-
interior/csrcsrpor/20120404csrcsrsoc_12/Tes 
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En l’exercici del 2012 no es poden aprovar noves ofertes públiques d’ocupació, i se  
suspèn l’execució de les ofertes d’ocupació pública vigents a la convocatòria de les  
quals no hagi estat publicada.

10. Acomiadament d’interins (article 37.2)

La resolució de les convocatòries selectives d’ofertes públiques en curs comporta el  
cessament  de  la  persona  que  ocupa  la  plaça,  si  aquesta  està  ocupada  de  manera  
interina.

11. Suspensió de pactes i acords sindicals (article 38)

...resten suspesos parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del  
personal funcionari i estatutari...

El  retorn  a  l’Estat  Policial,  no  passa  tan  sols  per  proposar  la  penalització  de  la 
resistència  passiva (Gandhi  a  la  presó),  ni  per  publicar  des  de pàgines  web oficials 
fotografies  de  persones  no  acusades  de  res,  ni  per  limitar  els  drets  de  vaga  o 
manifestació. Passa també per limitar al màxim la lluita dels treballadors en defensa dels 
seus drets, les possibilitats d’organitzar-se, reunir-se i comunicar-se entre ells.

12. Destinació d’allò estalviat en personal (disposició addicional quarta)

Els estalvis...  que comporti(n)   una reducció de les despeses de personal,  es poden  
destinar a les necessitats de finançament d’altres despeses no financeres...

Tanmateix, les retallades es justificaven per la necessitat de reduir el dèficit. Si allò que 
estalviem per una banda, ens ho gastem per altra, ...de què serveixen les retallades?

13. Entrada en vigor d’aquesta llei (Disposició Final Quarta)

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

És a dir, aquesta llei entra en vigor el dia 28.02.12


