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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Interins i paga extra
En el passat butlletí general dèiem que al personal interí únicament se li reintegraria el 100%
del sou a partir de l'aprovació dels pressupostos, la qual cosa significava que el dit
reintegrament no es faria amb efectes d'1 de gener.
Aquesta informació derivava tant d'allò manifestat per l'Administració en la Mesa General de
24 de novembre (dilluns passat) com en les declaracions del Conseller d'Economia en resposta
a una interpel·lació d'ERC en el Parlament el dia 27 de novembre (dijous passat). Així ho
manifestàvem expressament en el nostre darrer butlletí.
Tanmateix, en la Mesa General del divendres 28 de novembre, la Secretària General de Funció
Pública, Meritxell Massó, contradient les anteriors postures esmentades, va afirmar que,
finalment, la recuperació del sou dels interins seria efectiva a partir de l'1 de gener. Alhora va
afirmar que els 44 dies de paga extra meritats en 2012 ens la farien efectiva durant el 2015
"llevat que hi hagi algun impediment legal".
En definitiva, caldrà esperar a que arribi la nòmina de gener per saber si pagaran als interins i
compliran la seva darrera paraula i, en relació als 44 dies caldrà estar, de moment, al que
diguin els Tribunals (molts dels quals ja s'han manifestat), ja que els "impediments legals" se'ls
fan anar a conveniència.
Totes aquestes contradiccions i ambigüitats son una clara manifestació d'una mena de bucle
informàtico-mental en el que ha entrat l'Administració i el Govern-Partit que la utilitza a
conveniència.
D'una banda vol mantenir les retallades però d'altra s'apropa un any electoral que fa
incompatibles aquelles retallades amb uns resultats electorals que com a mínim minimitzin el
desastre que se'ls hi ve a sobre. Això condueix a que acabin jugant a la "puta i la ramoneta" i a
l'enreda que fa fort. Tot plegat per acabar "marejant la perdiu" i amb la "pitxa feta un lio".

L'únic que els pot acabar salvant es aconseguir encapçalar una llista de no se sap qui amb la
pretensió de que tots els que hem patit les retallades acabem votant el màxim representant dels
que ens les han aplicat: "cornudo y contento".
En un altre ordre de coses, informem al personal de la Delegació de Barcelona de l'ATC que al
llarg del dia d'avui us trametrem un altre butlletí tot informant-vos de la reunió mantinguda el
passat divendres amb el Director General de Patrimoni.

