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Llei  1/2012,  de  22  de  febrer,  de  pressupostos  de  la  Generalitat  de 
Catalunya per al 2012 (DOGC 6075/2012, de 27 de febrer)

1. Congelació salarial (article 26.1, lletres a fins d)

Es reprodueixen,  de forma idèntica,  els  llistats  de retribucions  (sou, triennis,  pagues 
extraordinàries i complements) que ja apareixien en el pressupost del 2011, per la qual 
cosa,  tal  com  diu  l’article  26.5:  Les  retribucions...no  experimenten  cap  increment  
respecte de les de l’exercici 2011.

2. Pèrdua del complement de productivitat (article 26.1.e)

El complement de productivitat, que durant l’exercici 2012 no es percep...
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La primera tanda de retallades la trobem a la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 
aquest  any 2012.  Es  congelen  les  nostres  retribucions,  la  qual  cosa representa  ja  una 
important retallada atès el notable encariment de la vida. Ens pot semblar poc vist el que 
està caient, però representa bastant. Es retira el complement de productivitat, penalitzant, 
per tant, selectivament, els que més produeixen. Es deixen de fer aportacions al pla de 
pensions, un pla constituït contra la nostra voluntat i amb els nostres diners amb l’objectiu 
d’afavorir  una  entitat  financera.  Es  perjudica,  un  cop  més  selectivament,  els  més 
necessitats mitjançant la supressió, per al 2012, del Fons d’Acció Social.  Finalment se 
suprimeixen també els ajuts al menjar del personal, uns diners que se’ns havien detret de 
la nòmina (via congelació)  amb la finalitat  d’afavorir  determinades  empreses  privades 
dedicades al negoci del tiquet menjador. Un sistema que creà una aparença de privilegi 
reconvertint part de les nostres retribucions en una mena de “sopa boba”.



La lectura seria ben fàcil. Es penalitza els que més produeixen i se’ls iguala als que 
produeixen segons el que se’ls hi paga (ningú produeix per sota d’aquest estàndard ja 
que això supuraria que s’haurien obert expedients disciplinaris).

3. Pla de pensions (article 32)

En l’exercici  del  2012  no  es  faran  aportacions  a  plans  de  pensions  d’ocupació  o  
contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de  
jubilació.

Volem recordar  en  aquest  punt,  que  en  el  seu  dia,  varem denunciar  que  el  Pla  de 
Pensions es feia a costa de congelar les nostres retribucions i que els diners destinats al 
Pla de Pensions havien d’anar directament a les nostres nòmines.

En realitat, es tractava d’una operació adreçada a ficar mà a la nostra butxaca per donar-
li el botí a La Caixa, que durant unes desenes d’anys gaudiria dels nostres diners i al 
final, si no hi havia més remei, ens els tornaria, evidentment depauperats per la inflació.

Ho sentim doncs per La Caixa. Ens haurà d’augmentar les comissions per compensar 
aquesta pèrdua i, si no n’hi ha prou, ja ho recuperarà amb allò que li paga la Generalitat 
(es a dir, els ciutadans) per col·locar el seu deute.

Aprofitant la qüestió, aprofitem per denunciar la utilització del portal Atri, dins l’apartat 
Notícies (i fora de l’OBIS) amb finalitats propagandístiques en favor de La Caixa1.

4. Fons d’acció social (article 33.1)

En l’exercici 2012 no s’atorguen als empleats ajuts en concepte de Fons d’acció social,  
ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat.

Seguint la pràctica habitual, es retalla als que estan més fotuts. Una ortodòncia aquí, uns 
vidres graduats allà, un trastorn psicològic “acullà” o un sepeli improvisat.

5. Ajuts per al menjar (article 33.2)

En l’exercici 2012 no es reconeixen percepcions derivades dels sistemes d’ajuts per al  
menjar del personal.

La qüestió del tiquet menjador fou una altra jugada (Acord de Govern de 9 de novembre 
de 1992)  en la línia del Pla de Pensions, i és que clar, no només el mon financer ha de 
beneficiar-se de les retribucions dels treballadors públics, també el mon empresarial hi 
havia de tenir algun dret (els darrers: La Sociedad Española de Cheque Gourmet SA). 
Un cop més fou preferible congelar-nos les retribucions i destinar els nostres diners a 
altres finalitats en benefici de tercers.

1 Nova Oferta per als partícips i els beneficiaris del Pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta de 
l'àmbit de la Generalitat de Catalunya (30.03.12)
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