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LA CULPA LA TÉ MADRID 
 
 

Tal com recordàvem en un dels nostres anteriors butlletins: El 16.06.17 ugt i ccoo varen signar un  
Acord amb l'Administració en virtut de la qual aquesta es comprometia a: 
 

"Abonar durant l'exercici 2018, un mínim d'un 10% de la quantia equivalent a la paga 
extraordinària del 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici" 

 
El Govern, s'havia de fer la foto amb els interlocutors socials ja que, el proper 21 de desembre hi 
havia eleccions i calia donar una imatge de tarannà negociador. 
 
Feta la foto, ja no tenia sentit mantenir l'Acord (uns havien obtingut la seva foto i els altres 
probablement la seva subvenció), per tant calien buscar excuses per no pagar ni tan sols allò 
acordat, així que, el Conseller ja va introduir en data 20.07.18 en relació al 10% de retorn1: 
 

"... l’actual regla de la despesa establerta a la Llei de Pressupostos pel 2018, de 
compliment obligat per al conjunt de les administracions públiques, limita la despesa de 
les administracions i no permet fer efectiu aquest Pagament" 

 
Per tal d'espolsar-se possibles responsabilitats per incompliment d'allò pactat, el conseller 
Puigneró es reuní, en data 18.10.18, amb la Ministra del ram, Meritxell Batet, per tal d'acabar 
dient, a la sortida de la reunió que: 
 

"... lamenta que el govern socialista tanqui la porta a permetre a la Generalitat fer efectiu 
el pagament de les extres pendents del 2013 i 2014"2 

 
En un arravatament de cinisme afegí: 
 

“M’hauria agradat trobar un govern socialista al costat del dret dels treballadors i 
treballadores públics". 

                                                  
1 Acta de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 20 de 

juliol. 
2 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/308573/ca/puignero-lamenta-govern-socialista-tanqui-porta-

permetre-generalitat-fer-efectiu-pagament-extres-pendents-2013-2014.do  
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Bé, el que li diuen "ser més fals que un duro sevillano". 
 
La jugada és ben clara, es fa la presumpció de que per a fer efectiu el pagament del 10% a que es 
varen comprometre cal  una ampliació del crèdit pressupostari. Introduïda aquesta falsedat, la resta 
ve sola: no es poden ampliar les despeses si el Govern de l'Estat no ho autoritza. 
 
Tanmateix, resulta que el pagament es pot fer sense necessitat d'augmentar les despeses (de fet 
aquesta era la idea quan es va signar l'acord ara incomplert).  
 
Volem recordar3 que la Directora General de Pressupostos, Anna Tarrach, ja va avançar a 
començaments de 2017 que hi havia problemes amb la llei d'estabilitat pressupostària per a retornar 
la totalitat de les pagues. 
 
Per aquet motiu, els signants de l'Acord (que ara, quan ja ens diuen que no pagaran, callen, però que 
quan varen signar varen fer tan soroll presentant l'Acord com a una gran conquesta, enlloc de com a 
una renúncia) varen acceptar el pagament del 10% ,perquè se suposava que el pagament es podia fer 
sense ampliar els crèdits pressupostaris.   
 
Ja només ha faltat que ara el President Torra entrés en la polèmica i tingués la barra de dir-li a un 
Diputat que exigia el pagament de les pagues, tot invertint la situació real, que amb la seva exigència 
estava duent a terme un (ho llegim a La Vanguardia del 7 de novembre): 
 

“exercici de cinisme espectacular que avui li regalima per l'escala noble (del parlament)" 
 
Ja abans li havia etzibat el President al Diputat:  
 

“Pensa preguntar-li a la ministra Batet perquè ens trobem en aquesta situació?”  
 
per acabar espolsant-se'l de sobre i rematant: 
 

“Li remeto a la seva ministra ja que és ella qui ha explicat que es un tema de sostre de 
despesa"  

 
El que passa però és que la Llei d'Estabilitat Pressupostària fou aprovada pel PP i CiU i que la 
modificació d'aquesta llei està bloquejada al Congrés per una Mesa amb majoria de PP i Ciutadans, 
majoria que fou obtinguda amb els vots de PNB i CiU. 
 
On és el cinisme senyor Torra? 
 
Si ens fixem en el Pressupost de la Generalitat veiem que hi ha moltes partides, no dedicades a 
despesa social, que poden ser redistribuïdes fins crear un fons per al pagament, si més no, d'allò 
compromès. 
 
¿Per què la Generalitat, segons el Pressupost de 2017, paga els deutes amb entitats financeres (més 
de 500 milions) i no els que té amb els seus empleats? 
Perquè dedica més de 500 milions a inversions?, és a dir, ¿perquè algú que té deutes que no pot 
pagar fa inversions?  

                                                  
3 Consulteu el nostre butlletí 10/2017 sobre la mesa general de 4 d'abril de 2017 



 

 

¿Quin és el contingut de la partida "transferències a empreses privades" que ascendeix a 153 milions 
d'euros? 
¿Perquè no para d'augmentar el nombre de subdirectors i assimilats  i les seves reclassificacions a 
l'alça si no hi ha diners per pagar-nos el que se'ns deu? 
 
Tot plegat una presa de pèl, per part del Govern, per part de l'Administració i per part dels que diuen 
que defensen els nostres interessos. 
 
Per la nostra part però, no deixarem de reivindicar que se'ns torni el que és nostre, de posar en 
evidència les manipulacions a que se'ns vol sotmetre i de denunciar les falsedats que cada dia ens 
venen. 
 
 


