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EL BUTLLETÍ 
 
Avui ens arriba el butlletí número 50 de la Funció Pública. Si mirem al web de la Generalitat1, 
veurem que diu: "Butlletí mensual...".  
 
L'Administració de la Generalitat, com en general les Administracions públiques (anem aquí a 
repartir responsabilitats, que no han de ser pas els nostres els únics que ho fan malament), 
tenen la rara habilitat d'establir normes amb rigorosos terminis que, rarament també solen 
complir. Especialment en matèria de drets dels ciutadans i, pel que ara ens interessa, de drets 
dels empleats públics. Això sí, quan cal endegar retallades, son els primers de la classe2. No 
tan sols a l'hora de complir els terminis sinó també a l'hora d'inventar-les (i aquí sí que la nostra 
Administració és capdavantera). 
 
Naturalment, la promesa mensualitat del butlletí, tampoc es compleix. L'anterior butlletí el 
varem rebre el gener d'aquest any i, quan va sortir l'anterior, que era d'octubre, feia 6 mesos 
que no en sortia cap. L'any 2013, la pretesa mensualitat del butlletí, va suposar l'aparició de 
només 3 butlletins. 
 
Com a la Grècia clàssica, la nostra Funció Pública, està mancada d'un veritable calendari. Per 
això, les nostres pagues extraordinàries les rebem "Ad calendas graecas", que ve a significar 
que el nostre creditor no ens pagarà mai el deute que té amb nosaltres (es a dir, pagarà segons 
un calendari que no existeix). 
 
Ara però, era imprescindible que en sortís un de butlletí. Calia contrarestar les crítiques al nou 
decret de jornada i horaris. Calia presentar-lo com a una gran concessió de la nostra estimada 
Funció Pública. Calia treure un butlletí a l'abril, abans de les eleccions del mes de maig. El 
Govern s'havia de fer propaganda amb els diners de tots, en particular els que ens deuen, 
aquells que s'han apropiat, i no ens els volen tornar. 
                                                 
1 
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=7e5
55ac6a1334210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7e555ac6a1334210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default 
 
2 Excepte la de l'11%, que tot i que la varen establir, no l'han aplicat. 
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No anem a comentar les observacions que fan sobre el nou decret de jornada i horaris (o de la 
seva reforma, per a ser més precisos), tot i que donen molt joc. Ens repetiríem més del que cal. 
 
Tampoc però és que s'hi escarrassin massa, a part d'un gloriós editorial hi inclouen un enllaç a 
una nota ja publicitada dos dies abans de la publicació de la modificació del decret i que res 
aporta al que ja se sap, més enllà de la constatació del cinisme dels seus redactors i de la 
mateixa funció publica. 
 
A la pàgina corresponent on s'anuncia el butlletí (vegeu el peu de pàgina), hi ha un apartat que 
diu: Us convidem a enviar-nos les vostres opinions i suggeriments a aquesta bústia. 
 
Si algú s'anima, ja ho sap. L'Administració sempre agraeix les col·laboracions desinteressades. 
Les retribucions per la feina feta les reserva per als seus incondicionals. 
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