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El Govern sols ha sancionat sis funcionaris en un any 
A.Z. 16.02.2009 - 10:31h 

Quatre han estat expulsats i dos perdran feina i sou temporalment.  
La majoria d'incidències en la feina es registren en personal penitenciari i agents rurals.  

Estabilitat i un sou per a tota la vida. Són alguns dels avantatges de ser funcionari de la Generalitat o 
qualsevol administració. Més enllà de la llegenda urbana sobre la productivitat i la durada dels seus esmorzars, 
els treballadors públics també estan sotmesos a un règim disciplinari. De fet, l'any passat es va saldar amb sis 
sancions en ferm. 

La Generalitat tenia el juny 157.974 treballadors 
«estructurals» i uns altres 21.636 «de substitució i reforç».  Un 
71% corresponen als departaments d'Educació i Salut. 
Segons dades del departament de Governació i Administracions 
Públiques, quatre van perdre la seva condició de funcionari. Dit 
d'una altra manera, es queden sense feina i sou. 

A uns altres se'ls ha sancionat amb pèrdua de feina i sou temporalment, però no se'ls expulsa. En aquests casos, 
com que es tracta de baixes de llarga durada, la suspensió serà efectiva quan rebin l'alta. 

En realitat, d'expedients s'obren més, però no tots són 
ferms. «Nosaltres hem portat uns 10 casos el passat 2008 
per sancions que afecten a la retribució de funcionaris», va 
explicar Encarna Fernández, del sindicat UGT.  «Se 
n'aixequen molts , però la majoria queden en un no-res», 
explica. Per exemple, «la Generalitat va haver de pagar a dos 
empleats el temps que els havien apartat quan el jutge els va donar la raó», apunta. 
 
Els treballadors que tenen més conflictes d'aquest tipus són els de serveis penitenciaris i els agents rurals, diu 
UGT. Per donar celeritat a les investigacions que es posin en marxa, Funció Pública està elaborant una guia per 
tramitar procediments disciplinaris i per unificar els formularis que s'han d'omplir. 
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