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 Les retallades no arriben als VIP:  
      Dietes per Consells d’Administració, els privilegis d’uns pocs 

Les espectaculars retallades que estem patint el conjunt 
de treballadors públics no han arribat a les altes esferes. 
Igual que el poble d’Astèrix, hi ha un grup d’escollits que 
es manté immune a l’onada de retallades: són els VIP de 
la Generalitat.  
 
El portal de transparènciapublica les retribucions dels 
alts càrrecs i personal eventual polític per una banda, i 
per primera vegada també s’han publicat els imports 
cobrats per dietes, indemnitzacions i primes 
d’assistència.  
 

 Nosaltres amb aquesta informació hem elaborat un 

document que el teniu a disposició a la nostra pàgina 

web: www.ugtgeneralitat.cat per la vostra consulta. Es 

tracta d’una document molt extens on, per facilitar la 

consulta, trobareu un índex de marcadors que us 

facilitaran l’accés a la informació per Departaments. 

 

Com veureu, el personal polític de l’administració de la 

Generalitat (alts càrrecs i directius d’entitats públiques) 

ens costa més de 28 milions d’euros, tenint en compte 

que alguns d’ells no han facilitat les dades, i que a més hi 

ha una altra part no comptabilitzada: sopars, entrades al 

camp del Barça, al Liceu, “canapeses”,etc... 

 

Del document que hem penjat, us recomanem algunes 

“perles”. Sembla que alguns càrrecs son tant bons que 

poden desenvolupar les seves funcions amb la màxima 

eficiència i a més assistir a 69 reunions anuals en 12 

consells d’administració, com és el cas del Secretari 

d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de 

Territori. Resulta curiós a més que l’article 18.2 del 

Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, 

de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana estableixi el 

següent: 
 

 

Els alts càrrecs i funcionaris/funcionàries de la 
Generalitat no poden ésser designats per a més de 
dos consells d’administració de les entitats regulades 
per aquesta Llei, llevat d’acord exprés del Govern 
justificat per conveniència d’una millor direcció.  
 
De la comprovació del document que hem publicat es 
veu que tenim molts grans genis que son 
absolutament imprescindibles i poden estar en uns 
quants consells d’administració (fins a 12), 
veritablement no hi ha cap altra persona capaç de fer 
aquesta feina? 
 
Comprovem com la retallada d’una paga extra en 
molts casos no afecta a aquest personal, que cobra un 
suplement que en molts casos supera els 20.000 euros 
anuals, per fer una feina addicional, però dins del seu 
horari, i amb la retribució extra que arriba per 
exemple en Infraestructures de Catalunya als 627 
euros per dia!!!  
 
Realment és tan valuosa l’assistència al consell de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA, també 627 
euros per dia) quan per l’assistència al Consell Escolar 
de Catalunya es cobren 43,27 euros?? Vol dir això que 
en el nostre país es valora molt més el joc que 
l’educació? 
Fa molt de temps que es debat aquest tema en el 
Parlament2, però curiosament no avança a la mateixa 
velocitat que la retallada de l’extra o el 15% del 
personal interí. Perquè algunes persones han de 
cobrar de més per fer feina dins del seu horari laboral? 
No acabem d’entendre aquest sistema, des d’UGT 
Catalunya exigim que no es cobrin aquestes 
assistències i que els diners que s’estalvien, 
s’incorporin immediatament a la nostra paga extra 
que de nou ens expolien. Ja n’hi ha prou dels 
privilegis d’uns pocs! 
 
 

 http://transparencia.gencat.cat/retribucions_dietes.html 
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