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La Generalitat amplia la tisorada als funcionaris 
després del 22-M 
 
La vicepresidenta suprimeix l’aportació al pla de pensions i retalla un 50% l’ajuda social 
 
El Govern va reduir la plantilla en 800 llocs entre el desembre i l’abril i preveu més acomiadaments 
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BARCELONA.- 25/05/2011 
 
En plena ressaca de les eleccions del 22-M, la Generalitat va anunciar ahir una nova retallada salarial al personal de 
l’Administració autonòmica. La vicepresidenta i màxima responsable dels funcionaris catalans, Joana Ortega, aplicarà les 
estisores en el pla de pensions, al suprimir l’aportació del 2011, i en el fons d’ajudes socials, que quedarà reduït a la meitat. 
Amb aquestes mesures, el Govern estalviarà uns 25 milions d’euros.  
 
L’impacte per als funcionaris, interins i personal laboral de la Generalitat serà del 0,3% del sou brut, que era la contribució 
prevista de l’Administració al pla de pensions. El 2010, la borsa de la pensió complementària dels 166.000 empleats públics es 
va incrementar entre 50 i 105 euros per a cada un d’ells en funció de la categoria laboral. Aquesta mesura reduirà la despesa 
en 13 milions.  
  
PREMIS DE JUBILACIÓ / L’altre capítol de retallada és el fons d’acció social, una partida que el 2010 va tenir una dotació de 
24 milions, segons el Govern, i que el 2011 es quedarà en la meitat i anirà acompanyada d’una modificació dels criteris de 
repartiment per «prioritzar les ajudes de més impacte social». 
 
El fons inclou subvencions de 1.091 euros als familiars per la mort d’un funcionari i un premi de jubilació de 955 euros, així 
com altres quantitats menors per a un total de 15 tipus d’ajudes.  
 
Els sindicats consideren «intolerable» tant la nova retallada, que se suma a una rebaixa salarial mitjana del 5% el 2010 i la 
congelació aquest any, com la forma de plantejar-la, just després de les eleccions municipals per evitar una possible pèrdua 
de vots.  
 
Amb l’aval de la millora dels resultats electorals de CiU, el Govern va llançar un repte als sindicats, als quals va oferir la 
possibilitat de mostrar alternatives a les mesures d’estalvi plantejades. Per a això disposaven únicament de dos dies davant la 
premura per l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a aquest exercici.  
 
La proposta inicial també incloïa una retallada del plus de productivitat, que finalment no s’aplicarà amb la finalitat de no 
afectar la nòmina dels empleats, segons el departament de Governació, que va donar per tancada la negociació davant la 
falta de propostes de les centrals.  
  
FRE ALS ACOMIADAMENTS / Els sindicats aniran avui a la Generalitat amb la intenció de reprendre una trobada en la qual 
van demanar un recés a l’espera d’obtenir una quantificació de les propostes. Per Encarna Sánchez, d’UGT, la negativa del 
Govern sobre un compromís de recuperació de poder adquisitiu en el futur ha «impossibilitat la negociació». Un altre dels 
requisits sindicals és un pla d’evolució de les plantilles per «frenar els acomiadaments» que ja s’estan produint, segons va 
indicar Josefina Pujol, de CCOO.  
 
La plantilla de la Generalitat, sense comptar les empreses públiques, es va reduir en uns 800 llocs de treball entre el 
desembre i l’abril passat. Al gener va entrar en vigor una instrucció del nou Govern que deixava sense cobrir les vacants 
excepte en educació, sanitat i justícia, en les quals es contractaria un 50% del personal necessari. Els sindicats ja han 
anunciat noves mobilitzacions contra la tisorada, que seguiran avui amb concentracions en hospitals. 
 
 
 

                 
 
 


