
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farts del govern que ens treu el nostre sou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENSENY. PÚBLIC NÚM. 559 Maig 2014 

Aquest any, novament, el govern de la Generalitat no 
garanteix que cobrem la paga extra  

 

 

Publicat el Divendres, 23 Maig 2014  

 
      
 

El passat mes de novembre el govern va imposar 

per tercer any consecutiu aquesta mesura 

absolutament evitable i injusta. UGT va proposar 

alternatives concretes orientades a obtenir 

estalvis pressupostaris multimilionaris traient 

privilegis que, en aquests moments de crisi, 

mantenen els VIPS de la Generalitat i el seu 

sector públic. 

I és que encara tenim alts càrrecs, personal 

polític eventual, directius de consorcis, empreses 

públiques, fundacions, etc… que tenen sous de 

més de 5000 euros/mes i que cobren, només en 

dietes, més del que cobra un treballador durant 

tot un any. 

El govern de la Generalitat té alternatives per 

practicar una política diferent a la que està fent 

aquests últims anys d’absolut menyspreu contra 

els seus treballadors i treballadores, i de 

manteniment de privilegis i preservació de la crisi 

per als seus VIPS. 

 

Durant aquest any 2014 el govern no ha volgut ni 

tan sols convocar Mesa de Negociació per cercar 

vies i evitar aquest nou “robatori”, malgrat les 

peticions conjuntes de totes les organitzacions 

sindicals presents a la mesa d’empleats públics 

Finalment, a l’enèsima petició, hem aconseguit 

que ens convoquin el dia 30 de maig per tractar 

aquest tema. UGT no acceptarà per resposta 

“cuentos chinos” com els que explica 

l’Administració dient  que cobrarem si existeix un 

impost “de no se què”. Caldrà recordar que els 

treballadors de la Generalitat cobrem 

directament del pressupost de la Generalitat. 

Concretament del capítol 1. No per casualitat 

és el primer del pressupost. 

El govern, posats a voler enganyar a la gent, 

podria fer dependre les seves retribucions i les 

seves dietes VIP de taxes turístiques o del que 

recapten a parquímetres o del que els hi vingués 

en gana, però ja n’hi ha prou, que no juguin 

més amb la nostra castigadíssima nòmina, la 

que ha patit més retallades de totes les 

administracions autonòmiques de l’Estat. 
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Per si amb això no en tingues prou aquest govern, “campió del món” en retallades, segueix imposant 

una mesura de retallada de jornada i retribucions a més de sis mil companys interins. I ho fa 

malgrat el dictamen del propi consell de garanties estatutàries en el que sentenciava rotundament que 

aquesta mesura no es podia perllongar més enllà del mes de març passat que va acabar el pla 

d’ocupació. 

 

 

En cap cas, la UGT donarà per perduda la paga extra 2014 ni la reducció del 15% 

del personal funcionari interí.  

Seguirem articulant les actuacions necessàries en cada cas per recuperar el que és teu. Així ho hem fet 

en la recuperació de la part meritada de paga extra de 2012 i ja ho han cobrat, després de sentències 

judicials guanyades per la UGT, funcionaris d’alguns departaments i treballadors de diferents empreses 

públiques de la Generalitat. 

 

La UGT de Catalunya continuarà treballant, com sempre, en defensa dels treballadors, i informant-vos 

puntualment de qualsevol mesura que adopti l’Administració. Estem a la vostra disposició al telèfon 

669427073 o al correu  fetepublica@catalunya.ugt.org . 

 

 

 

 

 

Una sola referencia al pla d’ocupació: En els dos anys que ha durat el pla “d’ocupació”, 

s’han eliminat més de 6.000 llocs de treball. Com pot tenir aquest cinisme el govern i 

anomenar a un pla d’extermini de l’Administració catalana, pla d’ocupació ?  
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