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DE COM MALTRACTAR A QUASI TOT EL PERSONAL 
 

Ahir publicava "La Vanguardia" (segon diari oficial) que durant l'escorcoll de les oficines d'Infraestructures 
de Catalunya un empleat públic, laboral o funcionari, es va aixecar de la seva taula, es va adreçar 
discretament als agents de la Guàrdia Civil que realitzaven l'escorcoll i es va oferir a ajudar-los ensenyant-
los-hi els contractes que havien de buscar i com feia Infraestructures les maquinacions necessàries per 
adjudicar els contractes a les persones PAC (parientes, amigos i conocidos). 

Segons el diari aquest exemple va fer que altres empleats públics imitessin el seu company i es posessin a 
disposició de la Benemèrita per ensenyar-los les corrupteles de l'empresa, amb dos collons (perdó). 

El que han fet aquest empleats públics és d'una rellevància tremenda i d'una importància superior perquè 
s'han posat al servei de la ciutadania, que és la seva, la nostra, la de tots, obligació.  
 
És per això que els catalans ens paguen el sou, per garantir-los que cap polític posa la mà als seus 
diners. 

És per això que els funcionaris tenim una feina fixa, per garantir la nostra imparcialitat. 

I és per aquest motiu pel qual els polítics ens odien a mort i ens putegen tan com poden, perquè ens 
tenen por. 

D'aquesta por neixen les privatitzacions i externalitzacions de serveis. Escapar del control que el poble 
realitza per mitjà dels seus representants, els empleats públics. 

El Departament de Salut i la Generalitat en general ens ha maltractat històricament amb retallades, 
acomiadaments i ara amb una nova RLT que perjudica a molts treballadors per afavorir un grupet amb 
carnet. 

La nostra intenció és clara i ferma: impugnarem aquesta nova RLT en base als preceptes jurídics que ens 
emparen per fer-ho. Només faltaria ara que l’Administració escrigui un sistema de negociació col·lectiva 
segons els seus interessos i en detriment de tots. 

Això sí, tenen la barra de dir que no s’ha modificat el Capítol 1 del pressupost, però no diuen quanta gent es 
sacrifica, possibles acomiadats inclosos entre els interins, per beneficiar a un grupet que augmenta nivell i 
estrena càrrec. Malgrat ser pesats, ja m’explicareu per què són necessàries tres subdireccions a la Direcció de 
Serveis, per posar un exemple clarificador. 
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Però ja és hora que tinguem el valor necessari per destapar el pot de les essències pestilents i posar en 
coneixement del la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, així com de la Fiscalia, tots 
aquelles assumptes que oloren a podrit. 

És més, no oblideu que la gran excusa dels polítics és dir que si ho signa el tècnic ells no en saben res de res, 
que pagui el tècnic, un discurs força utilitzat en la setmana passada per alguns. 

I tenen raó!! L'empleat públic està obligat a observar la Constitució i els Lleis al màxim, fins i tot la  penal, 
que obliga els ciutadans en general i els empleats públics en particular a posar en coneixement de l'autoritat 
tots aquelles delictes dels que tinguin coneixement.... Hem de complir la Llei!! 

Ja hem posat en marxa davant de Funció Pública (i vindran altres instàncies) el Protocol d'assetjament en 
relació a les unitats de Contractació, Taxes i Pressupostos. Des d'aquestes unitats ens han arribar queixes 
d'un problema prou important. Vam demanar una avaluació de Risc psicosocial per tal que el personal tingui 
la possibilitat d'expressar anònimament la seva situació. 

Aquest i altres assetjament, possibles o hipotètics són fruit de la por que ens tenen, ja que el maltractador 
expressa amb el seu maltractament la por i la inseguretat que té en ell mateix, i per això necessita la 
submissió del maltractat.  

Però si el maltractat planta cara el maltractador acostuma a recular, ja que és un covard per naturalesa. 


