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El govern aplicarà la retallada del sou dels funcionaris en les 
pagues de juny i desembre 
El conjunt de la rebaixa és d'un 5% del salari anual i equival a una mensualitat 

La mesura afectarà 165.000 treballadors de la Generalitat, però els sindicats adverteixen que pot estendre's a 
altres administracions públiques 

La Mesa de Negociació de la Funció Publica ha confirmat aquest dijous als 
representants sindicals que el govern retallarà el 5% del salari anual dels 
treballadors públics que depenen de la  Generalitat. La rebaixa s'aplicarà en les 
pagues extres de juny i desembre d'aquest any a parts iguals, és a dir un 2,5% en 
cadascuna, segons han explicat a la sortida de la reunió els portaveus de CCOO, 
UGT i IAC. 

La mesura, inclosa en pla d'ajust anunciat aquest dimarts pel president Artur Mas, 
afectarà 165.000 funcionaris i suposarà, a la  pràctica, la pèrdua d'una mensualitat. 
Els sindicats rebutgen de ple la mesura i temen que es pugui estendre a la resta de 
funcionaris d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions 

Durant la reunió i a petició seva, els representants sindicals han rebut de part dels 
representants del departament de Governació una fotocòpia de l'esborrany de 
l'acord que l'executiu durà properament al seu Consell. Un acord que modificarà el 
que es va prendre el passat 28 de febrer, on s'aprovava una retallada inicial del 3% 
dels sous. Ara però, amb el pla d'ajust que preveu estalviar 1.500 milions 
d'euros presentat, la  retallada salarial s'eleva al 5% del sou anual, amb 
complements inclosos. 

Segons la portaveu de CCOO, Montse Ros, “un cop més es posa de relleu que el 
Govern no respecta ni la negociació col·lectiva ni els seus treballadors, i que només 
respecta el s seus compromisos amb l a banca i a mb el PP”. A  més, al erta que la 
retallada es podria estendre a tot el sector públic de Catalunya, on hi treballen “mig 
milió de persones”, ha afegit. 

Des de l'IAC, el seu portaveu, Luis Blanco, ha remarcat que el document que recull 
l'ajust “deixa la porta oberta a noves retallades”. A més, subratlla que en cap cas es diu que la situació pugui ser “reversible” i que 
el 5% que es retalla aquest any es pugui recuperar en el futur. 

Xavier Casas, d'UGT, ha criticat que aquest rebaixa addicional del 2% dels sous respecte el que ja estava aprovat “no s'aplicarà a 
alts càrrecs i directius” de la funció pública. El portaveu ha lamentat la manca de voluntat negociadora del govern. 

Casas ha  expl icat qu e e l s alari m itjà d 'un treb allador p úblic de  la Ge neralitat està  a l 'entorn de ls 1.3 00 eu ros al  me s, i q ue la 
mesura suposarà una retallada d'una mica més de mil euros, l'equivalent a una mensualitat. 
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Els representants de CCOO i UGT, 
Montse Ros i Xavier Casas, a les 
portes de la conselleria de 
Governació minuts abans de 
l'inici de la reunió de la Mesa 
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