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1. L’articulació de les retallades.

Les tant anunciades retallades en l’àmbit de la funció pública de la Generalitat, és a dir 
les conquestes que tants anys ens havien costat d’assolir als treballadors públics, s’han 
materialitzat  ja a través de diferents normes,  que suposen, com hem dit,  un retrocés 
sense precedents, en alguns casos, fins abans que es creés la Generalitat.

En els propers butlletins us informarem (un cop mes) de quines són aquestes retallades i 
de les normes on es materialitzen ja que pensem que, dins de la gravetat, cal saber els 
termes exactes que utilitzen les lleis  per tal d’evitar, com sol passar, que als executors 
materials de la retallada, sovint encara més reaccionaris que qui tenen per damunt, se’ls 
en vagi la mà i, si s’escau, tinguem arguments per defensar el que queda (que son ben 
pocs) dels nostres drets. Tot això tenint ben present, que el que es reivindica, i per la 
qual cosa cal continuar lluitant, és la recuperació i millora dels nostres drets.

Les retallades s’estableixen mitjançant tres lleis,  es desenvolupen mitjançant un parell 
d’Acords de Govern i, finalment, un Decret. Fins ara,  les normes són les següents:

- Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat
- Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financers i administratives
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Amb aquest butlletí iniciem un monogràfic dedicat a les retallades. Unes retallades sense 
precedents  que hem sofert  els  treballadors  de l’Administració de la  Generalitat  en els 
nostres drets sota l’excusa de la crisi econòmica. Una crisi, derivada d’un boom econòmic 
de la que els empleats públics no ens en varem beneficiar mai, entre altres motius perquè 
les nostres retribucions romangueren congelades durant bona part d’aquell període i ens 
teníem que conformar amb les miserables engrunes del ticket menjador i l’almoina de 
l’ajut social.



- Acord de Govern pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les 
despeses  de  personal  per  a  l’exercici  pressupostari  2012 (Adoptat  el   28  de 
febrer de 2012). 

- Acord de Govern pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació per a la racionalització de 
l’organització i  l’optimització del  personal al  servei  de l’Administració  de la 
Generalitat de Catalunya (Adoptat el 27 de març de 2012)

- Decret  sobre jornada i  horaris  de treball  del  personal  funcionari  al  servei  de 
l’Administració de la Generalitat (pendent d’aprovació)

- Pressupostos Generals de l’Estat

2. Els treballadors públics, el recurs fàcil d’uns dirigents incompetents

Com veureu, els treballadors públics som el recurs fàcil que ha trobat l’Administració 
de Catalunya. El cap de turc que paga els excessos dels que, ara i abans, desgovernaven 
aquest país: Alavedra , Prenafeta, (Cas Pretoria), Millet i Montull (cas Palau), per no 
citar-ne molts  altres  (cas Treball,  cas Adigsa,  ,...).  El  cap de turc que paga els  100 
milions d’euros de l’aeroport  de Lleida o els altres tants dels aeroports de Reus (85 
milions invertits en la seva ampliació), o, més a prop, els 25 milions d’euros pagats pel 
programa Gaudi (25 milions d’euros per un programa, té nassos la cosa).

Una  Administració  mancada  de  qualsevol  mena  d’iniciativa  política  o  econòmica 
rellevant capaç de tenir una mínima incidència sobre la greu situació en què ens trobem. 

Una Administració  sense més imaginació que la derivada d’enriquir  aquells  als  que 
representa: 

-  els  consorcis  educatius  i  sanitaris  (amb  personatges  com  Boi  Ruiz,  actual 
conseller de Sanitat i anterior representant de la patronal sanitària, al capdavant), 

- les  corporacions  bancàries  (que,  per  exemple,  perceben  importantíssimes 
comissions per col·locar el deute de la mateixa Generalitat –sovint superior a la 
rendibilitat  del  producte-  o,  simplement,  no  estan  sotmeses  a  cap  mena 
d’intervenció  pública  –la  cooperativa  agrícola  de  l’Aldea  o  bé  el  darrer 
“corralito” de La Caixa-) 

- i els grans grups empresarials i familiars (que veuen com les seves fortunes no 
tributen  –successions-  o  se’ls  ofereix  canviar  fins  i  tot  normes  sanitàries  o 
laborals per a que puguin exercir la seva activitat –eurovegas-).


