
MESURES D'AUSTERITAT 

La Generalitat redueix un 40% els càrrecs de 
confiança  
El president Mas podrà comptar amb un màxim de 30 assessors

El Govern ha acordat reduir prop del 40% el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual -assessors i càrrecs polítics-, i 

passarà dels 218 del tripartit a 130, dels quals el departament de Presidència d'Artur Mas en podrà tenir fins a 30. 

L'acord determina que el departament de la Presidència pot nomenar fins a un màxim de 30 assessors i càrrecs de confiança, i que 

Governació i Relacions Institucionals, que dirigeix la democristiana Joana Ortega, pot nomenar càrrecs sempre que no siguin 

més de 12. 

Per una altra part, la resta de departaments poden reservar fins a un màxim de vuit llocs de treball a personal eventual, i el mateix 

nombre per al conjunt de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. 

Redistribució entre departaments 

L'acord també preveu que la Comissió Tècnica de la Funció Pública podrà autoritzar la redistribució entre la resta de departaments 

d'aquelles places reservades a personal eventual que no s'ocupin, amb l' acord previ del departament que tingui assignats aquests 

llocs. 

Fins que aquesta comissió determini quins llocs queden sense ocupar no es podrà avaluar l'estalvi que suposarà per a la 

Generalitat aquesta decisió d'austeritat, ha informat el portaveu del Govern, Francesc Homs, en la roda de premsa posterior a la 

reunió del Consell Executiu. No obstant, sí que ha avançat que creu que l'estalvi serà "notable". 

Aquest acord se suma al conjunt de mesures impulsades pel Govern per potenciar l'austeritat a l'Administració catalana, després 

que en les últimes setmanes hagi reduït de 15 a 12 el nombre de conselleries, i un 23% el nombre dels alts càrrecs. Per a més 

endavant queda el procés de reducció i simplificació de les empreses públiques. 

Dimarts, 18 de gener de 2011 
Barcelona 
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