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ESPERPÈNTIC 

 
 

El 9 de març de 2018 es va signar a Madrid, amb efectes per a totes les Administracions i durant el 
període 2018-2021, l’anomenat “II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones 
de trabajo”.  
 
L’acord, entre altres coses, preveia (fons addicionals), un increment del 0,25% de la massa salarial 
per al 2019 i un 0,3% per al 2020 així com, també per al 2020, un increment de l’1% addicional 
vinculat al creixement del PIB per sobre de determinat percentatge. 
 
A) Sobre la vinculació dels increments retributius al PIB 

Des d’IAC-CATAC vàrem denunciar insistentment la vinculació de les retribucions al PIB enlloc de 
la l’IPC que és el que veritablement minva els nostres ingressos. El fet era especialment greu quan 
aquesta vinculació l’establien uns que deien defensar els interessos de la classe treballadora.  
 
També es preveia que si el 2020 el PIB superava el 2,5% tindríem, per al 2021, un increment 
addicional del 0,55%. 
 
Pel que fa l’increment de retribucions vinculat al PIB, ja està clar que no anem a cobrar ni un euro, 
ni el 2020 ni molt menys el 2021, per tant, es confirma la pèrdua, per aquesta banda, del nostre 
poder adquisitiu, cosa que no hauria passat si l’increment s’hagués vinculat a l’IPC. 
 
El bo del cas és que, tot i sabent-se del cert des del mes de  març quin ha estat  el PIB de 2019 (2%), 
els Pressupostos de la Generalitat, aprovats pel Parlament el 24 d’abril d’enguany (1 mes més tard 
de que es conegui la dada) dediquen l’article 25.2 a determinar quin serà l’increment de les 
retribucions del personal de la Generalitat en funció de diferents creixements que pogués tenir el 
PIB durant el 2019. 
 
Es a dir, quan se sap que no tindrem cap increment per aquesta via la patuleia d’ineptes del Govern 
i del Parlament es dediquen a especular sobre diferents escenaris de creixement del PIB del 2019.  
 
Increïble! 
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B) Sobre l’increment retributiu derivat dels fons addicionals 

 
1. Antecedents 

El 2019 la Generalitat va decidir que no pagaria, de moment, l’increment del 0,25%, quan tocava. 
Que ja ho pagaria juntament amb l’increment del 0,3% que tocava per al 2020. 
Això tenint en compte que l’Acord de 8 de gener de 2019 entre els habituals signants de papers 
mullats establia que durant aquell any es faria efectiu el pagament del 0,25%. Un incompliment 
més. 
Durant el 2019 s’havien fet diferents propostes de distribució, entre elles la de destinar aquests 
fons a aquells col·lectius amb retribucions més baixes, però l’Administració pretenia destinar la 
majoria d’aquest diners als seus amics de La Caixa en forma d’aportació al pla de pensions (per 
cert amb pèrdues importants), a la qual cosa ens hi vàrem negat tots els sindicats. 

 
2. La gran ocurrència 

Arribat el 2020 el Govern de la Generalitat, en la seva línia, decideix, fent-se el generós amb els 
diners dels altres, disposar-ne lliurement per fer efectiva la merescuda gratificació que li correspon 
al personal de primera línia més compromès amb la resolució de la crisi sanitària. 
 
3. Et gratifico amb els teus diners. No, no cal que em donis les gràcies! 

En primer lloc resulta que s’està “gratificant” amb diners que, en part, pertanyen als mateixos 
gratificats (et gratifiquen amb el que és teu), ja que aquests fons abastaven també, per exemple, 
el personal de l’àmbit sanitari. 
 
4. La gratificació la paguen els que menys cobren 

En segon lloc, resulta que s’està gratificant amb diners que havien de beneficiar als col·lectius pitjor 
retribuïts, és a dir, la gratificació la paguen aquells que menys cobren. 
 
5. La meitat dels fons han de retribuir situacions de 2019 ja que pertanyen a aquell període 

En tercer lloc, s’està gratificant amb una part de fons que havien d’adreçar-se a situacions existents 
el 2019, ja que el 0,25% s’havia d’haver fet efectiu el 2019. 
 
6. Els fons pertanyen a finalitats diferents d’aquelles a les que es volen destinar. O dit d’una 

altra manera, violen una llei que fa 7 dies que van aprovar ells mateixos. 

En quart lloc, s’estan gratificant uns serveis, que repetim, estem totalment d’acord en que es 
gratifiquin, amb uns diners que, legalment han d’estar destinats a altres finalitats.  
 
Segons la mateixa Llei de pressupostos per al 2020 de la Generalitat (article 25.3):  
 

- Implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència 

- La revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables 

- L’homologació de complements de destí 

- L’aportació a fons de pensions 
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Però clar, les lleis, no estan fetes per a ser respectades, ni tan sols quan fa 7 dies que s’acaben 
d’aprovar. Quina Tropa (QT)! 
7. El Govern retribueix a un amb diners que són d’un altre 

En cinquè lloc, com ja hem dit al principi, no deixa de resultar esperpèntic (com ho és aquest 
Govern), que algú decideixi retribuir un tercer amb diners que son d’un altre. 
 
8. El morós pretén gratificar el creditor però no li retorna els diners dels que se li va apropiar 

En sisè lloc, tenint en compte que el Govern li deu al personal que vol gratificar dues pagues 
extraordinàries, el primer que hauria de fer és pagar el que deu i després gratificar. No deixa de 
resultar també esperpèntic que qui et deu diners et vulgui gratificar però no diu res de tornar-te 
el que et deu. En definitiva, et foten la ma a la butxaca i encara pretenen donar-te una propina. 

 
C) Epíleg 

 
El que passa, cal tenir-ho clar, no és que de sobte (aquest seria un altre tema) hagi aparegut una 
pesta (eufemísticament anomenada “coronavirus”) que ha produït un altíssim nombre d’infectats 
(eufemísticament anomenats “positius”).  
 
El que passa és que durant anys, els mateixos que governen (uns més implicats que altres) han 
estat fent una tasca constant de desvertebrament del sistema sanitari públic, bé per via de 
privatització bé per via de desinversió. 
 
El gran negoci dels hospitals privats factura 10.000 milions d’euros anuals de mitjana. Un dels 
principals artífexs de la privatització fou l’exconseller Boi Ruiz, que curiosament, abans de ser 
Conseller era el president de la Unió Catalana d’Hospitals i que tot just passats els dos anys legals 
d’haver deixat de ser Conseller va fitxar per un altre grup hospitalari privat. El mateix que fa poc 
dies encara tenia el cinisme de dir que “Els governs no es podran permetre retallades en sanitat 
després del coronavirus”. 
 
La responsabilitat del que ha passat recau en no haver tingut un sistema sanitari mínimament 
preparat per a fer front a aquesta crisi i en els que han fet que això sigui possible, en els que 
comparteixen el negoci i la filosofia de les privatitzacions, com el senyor Aragonés i la seva, 
afortunadament per tots, fracassada “Llei Aragonés”. 
 
Naturalment però, si la situació en matèria de morts no ha estat infinitament més greu, ha estat 
única i exclusivament gràcies al personal sanitari que havent de treballar amb les restes del que 
han deixat a la sanitat els que encara governen, ho han donat tot, en molts casos la seva vida i en 
molts altres, potser per sempre, la seva salut, per protegir-nos a la resta, els quals mai els hi 
podrem estar suficientment agraïts. 
 
Miserables! pagueu als que han lluitat per nosaltres el que els hi deveu i després gratifiqueu-los, 
però no amb les escorrialles de les que us voleu apropiar, que tant se’ns en foten, però no per això, 
volem deixar de denunciar la vostra misèria. 

 


