
 

 

7/7/2009  PLA D’ESTALVI  

Governació reitera que no acomiadarà interins  
A. F. 
BARCELONA 

El pla d’estalvi que ha posat en marxa la Generalitat no suposarà 
cap acomiadament entre els 32.549 empleats interins, segons va 
reiterar ahir el conseller de Governació, Jordi Ausàs. L’estalvi de 
50 milions, que forma part del pla global de 900 milions amb altres 
mesures, es portarà a terme mitjançant la congelació de la 
plantilla i deixant sense cobrir una xifra d’entre 800 i 1.000 

vacants per a les quals ja s’havia pressupostat la contractació de funcionaris o interins. 
Ausàs es va reunir fa uns dies amb els dirigents dels principals sindicats amb representació a la 
Generalitat per donar-los personalment les garanties que havien exigit en una concentració a la plaça de 
Sant Jaume. 
Els responsables directes de la funció pública explicaran més detalls als sindicats en una 
reunió convocada per demà. No obstant, el pla encara es troba en fase de negociació amb tots els 
departaments de la Generalitat, que han de decidir quines places quedaran vacants fins a final d’any.  
La secretària de Funció Pública, Maria Teresa Aragonés, va advertir que hi ha el risc d’una abundància de 
categories baixes que dificultin aconseguir l’objectiu de 50 milions d’estalvi, malgrat que el més important 
és transmetre el missatge que l’Administració també s’estreny el cinturó en temps de crisi. Els dirigents de 
CCOO i UGT segueixen recelant del pla i de possibles destitucions d’interins.  
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- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Fes-te fan d'EL PERIÓDICO a FACEBOOK. Clica aquí. 

EL PERIÓDICO a TWITTER. 
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