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Senyor President 
 
 
 
En un anterior butlletí, repreníem el reiteratiu tema de l'11%. A ell recordàvem que el 
Govern havia dictat un Acord en virtut del qual s'havia de reduir en un 30% el nombre de 
persones que percebien aquell complement. Tanmateix, resulta que, passat un any, 
l'Administració, no havia pres cap mesura tendent a aplicar aquell Acord. Inactivitat que 
contrastava amb la celeritat i la intensitat amb que aplicà la reducció de vacances, més enllà 
del legalment previst així com la reducció dels dies d'assumptes personals més enllà del que 
havia establert el Parlament de Catalunya. 

Per tal d'esbrinar el motiu pel qual no s'havia dut a terme l'execució de l'Acord del Govern, 
varem adreçar un escrit a l'actual secretària d'Administració i Funció Pública tot demanant 
informació sobre el grau de compliment d'aquell Acord (tot i que ens consta que no ha estat 
aplicat en absolut, a la vista de les noves RLT, tant les  publicades com les aprovades per la 
mateixa Funció Pública però encara no publicades). 

Més endavant, i vist que no hi havia contesta, varem adreçar una carta al President de la 
Generalitat posant en el seu coneixement l'aplicació aleatòria dels Acords del seu Govern per 
part de les institucions de la pròpia Generalitat.  

Amb aquest butlletí, us fem a mans còpia de l'escrit que varem adreçar al President. Tant 
bon punt tinguem contesta, no dubtem de la cortesia del nostre President vers els seus 
empleats, us la farem saber. 

No s'entendria que, tenint el detall de felicitar-nos cada any per la diada de Sant Jordi i tenint 
en compte que rarament gosem de molestar-lo amb escrits, no es dignés a contestar-nos 
aquest cop, especialment tractant-se d'una qüestió que interessa a la majoria del col·lectiu. 


