
ELS NOUS AJUSTOS 

Els funcionaris catalans no acumularan 
retallades en les pagues 

Dimecres, 11 de juliol de 2012

La Generalitat renunciarà a aplicar la seva tisorada si ha d'executar la de Rajoy
En qualsevol cas, el Govern català no retornarà el 2,5% que ja ha rebaixat a l'estiu

La vicepresidenta del Govern català, Joana Ortega, ha garantit que als funcionaris catalans no se'ls acumularà la supressió de la 
paga de Nadal anunciada pel president Mariano Rajoy amb la retallada del 2,5% en els complements de la paga extra d'estiu 
que ja han patit aquest any.

La Generalitat encara està pendent d'estudiar amb deteniment l'anunci de Rajoy, ja que l'Executiu català no tindria més remei que 
aplicar al 100% la mesura imposada pel Govern central si és una norma bàsica que afecta el sou, i no els complements. En aquest 
cas, i per complir el seu compromís de no rebaixar les retribucions als funcionaris catalans en més d'un 5%, el Gabinet d'Artur 
Mas podria deixar sense efecte l'anunciada rebaixa d'un 2,5% més de la retribució anual en la paga de Nadal (també d'acord amb 
els complements)

No obstant, el que també ha aclarit Ortega és que, encara que la supressió de la paga de Nadal afecti el sou i suposi una reducció 
del 5%, la Generalitat no preveu la possibilitat de tornar als funcionaris catalans el 2,5 % que ja els va reduir en la paga extra 
d'estiu.

Possible recurs
D'altra banda, sobre la mesura que també ha anunciat Rajoy de retallar un 30% el nombre de regidors dels més de 8.000 
ajuntaments, la vicepresidenta ha posat dues condicions "imprescindibles": respectar-ne les competències i l'autonomia local. Si la 
reforma vulnera competències catalanes, Ortega ha advertit que el Govern català podria presentar un recurs, si bé primer vol 
esgotar la via del diàleg en el tràmit parlamentari, una vegada es presenti l'avantprojecte de llei.

En paral·lel, la número dos de l'Executiu català ha afirmat que "el model català no passa per reforçar les diputacions", una de les 
premisses que Rajoy ha exposat al Congrés.
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