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El Govern retalla 900 milions en despesa i personal  
• Les conselleries perdran recursos i no es cobriran les places vacants 

JOSE RICO 
BARCELONA 

L’ajust de cinturó de la Generalitat, obligat per la crisi econòmica i 
l’etern retard en el nou finançament autonòmic, ja té preu: 900 
milions d’euros. Aquesta és la quantitat que el Govern català ha 
previst estalviar internament en despesa i personal per fer front a 
les negres perspectives econòmiques. Tots els departaments 
hauran de reduir despeses, tot i que alguns patiran la retallada 

bastant més que altres, incloses algunes obres estrella de l’Executiu. També hi haurà menys personal a 
l’Administració catalana, tot i que sense recórrer a acomiadaments. El pla inclou no cobrir les places 
vacants de funcionaris. 
Els serveis socials bàsics (sanitat, educació i seguretat) i alguns àmbits estratègics, com investigació i 
innovació, són els únics que se salvaran de la tisorada aprovada ahir pel Govern. Dels 900 milions d’euros 
totals, la immensa majoria (850 milions) s’estalviaran per la reducció de la despesa. La conselleria més 
mal parada de totes és la que gestiona les infraestructures, àrea en què les carències s’han deixat notar 
més els últims anys. 
Política Territorial i Obres Públiques haurà d’estalviar 284 milions d’euros, i a una de les seves obres en 
execució més importants, la línia 9 del metro, li correspondran 100 milions menys. Aquesta significativa 
retallada contrasta, per exemple, amb els 9 milions que perdrà el departament de Presidència o els 15 que 
haurà d’estalviar Treball. 
 
DÈFICIT QUÀDRUPLE / Malgrat això, i el fet que el dèficit de la Generalitat fos el 2008 quatre vegades 
superior al del 2004, Castells va assegurar que el Govern mantindrà «l’activitat inversora necessària per 
sostenir l’economia». 
En el capítol de personal, l’ajust de plantilles permetrà, segons el pla, reduir entre 800 i 1.000 llocs de 
treball ara vacants. La previsió és prescindir del 3% del total de funcionaris de cada departament, tot i 
quedar-ne exempts docents, mossos, metges i bombers. 
A més a més, després de l’ajust, es limitarà al 4% el nombre màxim de places vacants a cada conselleria, 
i no es podrà incrementar el nombre d’alts càrrecs ni el seu rang.  
 

 
 

 
 

 
  

PARTICIPACIÓ 

- 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. 

Rep les alertes per sms al teu móbil. 

/ Dimecres24 juny 2009


