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El Govern augmenta sous
En plena tisorada, set eventuals de l'administració territorial de la Generalitat
passaran a cobrar 17.097,86 euros més l'any cadascun. El Govern insisteix que
aquests llocs de treball s'han reduït a la meitat
El Govern en una imatge d'arxiu. Foto: Xavier Alsinet

Les tisores no tallen totes les superfícies igual. Aquest és un principi físic que també s'aplica en
política. L'exemple que ho acredita és la retallada promoguda pel govern de la Generalitat que en
principi afecta urbi et orbi l'administració catalana. Però la retallada posada negre sobre blanc no
és del tot així, ans al contrari. Si bé el ribot en sanitat i ensenyament ha crispat el sector per
rascar més que lliscar, aquest ribot ha passat per alt altres racons de l'administració.
En el DOGC d'aquest divendres, concretament la resolució PRE/905/2011,
(https://www.gencat.cat/diari/5860/11095103.htm) de 30 de març, n'és l'exemple més palpable.
Aquesta decisió de Presidència dóna publicitat a la modificació dels llocs de treball de responsables
de les oficines dels delegats territorials del Govern de la Generalitat. Concretament ser
eventuals pugen de nivell 24 a nivell 30, que en plena retallada, passen a cobrar 17.097,86 ?
més l'any per barba, uns 3.700 euros al mes.
La feina que desenvolupen aquests funcionaris consisteix en tasques com organitzar l'agenda del
delegat territorial i dirigir les funcions administratives de l'oficina del delegat del Govern en les set
demarcacions territorials.
Per la seva banda, el Govern assegura haver reduït en més del 50% en comparació amb el govern
tripartit el personal eventual o càrrecs de confiança que té en les oficines de les delegacions
territorials de la Generalitat.
Fonts del Govern asseguren que cadascuna de les set oficines de les delegacions territorials
manté un sol càrrec de confiança en la figura del "cap d'oficina", mentre que el tripartit tenia un
mínim de dos càrrecs en cada delegació: el "cap d'oficina" i el "coordinador d'oficina".
D'aquesta forma s'ha passat d'un nombre superior a 14 càrrecs amb el tripartit - ja que en algunes
oficines com la de la Catalunya Central hi havia fins a quatre càrrecs- fins als set actuals. Segons
el Govern, l'estalvi total de l'administració catalana per la reducció de personal eventual és de
5.222.000 euros.
Però l'oposició no comparteix aquesta opinió: la portaveu d'ERC al Parlament, Anna Simó, afirma que
"no és cert que hagin reduït un càrrec eventual per delegació, perquè hi havia delegacions amb un
sol eventual".
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