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Reunió Mesa General 6 de juny 2013 

Agafats entre la demagògia i el populisme 
SIGUI QUIN SIGUI EL DÈFICIT, EL PERSONAL DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA ES QUEDA SENSE LA QUANTIA D’UNA PAGA EXTRAORDINÀRIA 
 

Els treballadors i treballadores de l’Administració 

de la Generalitat tenim molta mala sort.  

Primer, com tot el personal de les administracions 

i, els treballadors i treballadores en general, 

paguem una crisi que ni hem provocat ni ens n’hem 

beneficiat. 

Segon, estem atrapats en el joc demagògic de 

determinats partits polítics que, a costa de les 

nostres retallades, aprofiten per llançar-se verí 

entre ells i pretenen amagar la realitat del seu 

objectiu: desballestar els serveis públics. 

Ens volen dividir entre les seves suposades visions 

diferents, però a CATAC – IAC tenim memòria.  

No cal anar molt lluny: l’any passat el Govern de la 

Generalitat ens van retallar el 5% del sou en uns 

pressupostos aprovats amb els vots de CiU i el PP. 

De què van ara? 

Què és això de la Catalunya productiva? Els 

ajuntaments i les diputacions de Catalunya —que 

percebran les dues pagues— formen part de 

l’”Espanya subsidiada”? Quanta demagògia i 

autocomplaença per tapar els seus greus errors de 

gestió. Permeteu-nos un primer contagi de 

demagògia: la Catalunya productiva pot pagar una 

assegurança al Sr. Mas per 600.000 euros i a la 

majoria de la resta de personal, únicament per 

20.000 euros? 

Tercer, en les diferents reunions que portem de la 

mesa general, CATAC – IAC i la resta de 
sindicats hem posat sobre la taula tot un 
conjunt de mesures alternatives de 
reducció de despesa i d’increment 
d’ingressos, tant a nivell general, com des de la 

racionalització de la funció pública catalana que no 
han estat preses en consideració per la 
Generalitat. Ha actuat amb el personal de la seva 

pròpia Administració com actuen des de “Madrid”: 

les retallades les farem sigui quin sigui el 
sostre de dèficit i no volem parlar de 
mesures alternatives.  

Quart, per adobar-ho, apliquen unes gotes de 

populisme. Ens retallen el sou en “una quantitat 

equivalent a una paga”, però exceptuen al personal 

que percep menys de 18.000 euros anuals. Segons 
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els seus propis càlculs, 1.945 persones d’un total de 

160.336 persones (l’1,21%) del personal. 

A més, rebran una torna aquelles persones a les 

quals el retallar-los la paga extra els impliqui una 

percepció inferior als 18.000 euros, consistent en la 

diferència entre els que els pertocaria i aquests 

18.000 euros (el nombre de persones afectades per 

la torna és de 3.029). 

 

I, tan feliços, ens demanen un vist-i-plau a aquesta 

almoina d’uns 6 milions d’euros. S’han begut 

l’enteniment?  Consideren que pel sol fet de 

treballar per la Generalitat hem d’agrair la caritat? 

Ens sembla perfecte que 2.000 companys i 

companyes no tinguin retallada salarial, però, si us 

plau, no a canvi de la nostra dignitat. Per això, ens 

hem negat a validar la seva prepotència revestida 

d’ONG. 

 

Sí, el personal de l’Administració tenim mala sort.  

Tothom ens vol utilitzar pels seus propis interessos. 

Uns, com a munició contra el govern; el govern, 

com a gent a la qual es pot expropiar i, a sobre, 

donar les gràcies; altres, utilitzant l’ús de l’almoina 

com a excusa per tal de donar suport a l’aprovació 

de retallades, etc. I gairebé tots, per justificar 
els seus objectius de desballestar els 
serveis públics. 

 
 

 

 

 

 

 

HEM DE DEFENSAR-NOS I 

DEFENSAR ELS SERVEIS PÚBLICS. 
 

Dijous, 13 de juny, a les 18 hores,   

concentració en defensa dels nostres drets i  

els de tota la ciutadania,  

per al manteniment dels serveis públics. 

 

 


