Unió Autonòmica de Catalunya
Sector Generalitat

EL JOC DELS TRILERS: LA FALSA GRATIFICACIÓ
El joc dels trilers és molt semblant al que l’Administració està fent amb nosaltres: les promeses
gratificacions que de ben segur heu sentit adreçades al sector sanitari, Mossos d’Esquadra i
Bombers seran abonades amb els Fons Addicionals. I què són aquests fons? Són una partida
econòmica ADDICIONAL que hauria d’afegir-se a l’increment anual del salari de tots nosaltres.
Deriven de l’acord salarial que CSIF va subscriure per al 2018-2020 que, a banda de la pujada del
sou per a tots els funcionaris, establia un increment a distribuir entre els treballadors públics de
45 milions d’euros (Fons Addicionals), aproximadament. Per a CSIF, els Fons Addicionals són
diners de tots i cadascuns dels treballadors de la Generalitat. Repetim, per a nosaltres hauria de
ser una partida econòmica distribuïda entre TOTS els empleats públics de la Generalitat.
L’any 2018, la boleta del trilers va anar a parar al cubilet encertat, i això va suposar un increment
de sou per a tots els treballadors públics, el qual s’afegia a la pujada salarial anual corresponent.
Però, com sabeu, en el joc dels trilers, et deixen que guanyis una vegada, per què t’ho creguis, per
què confiïs, però aquí s’acaba la sort. A partir d’aquell moment estàs venut.
Prova del que diem és que l’any 2019 l'Administració va agafar la boleta del fons addicional i va
decidir, movent els cubilets al seu arbitri, incorporar aquest diners, no a la nòmina, sinó al fons de
pensions gestionat per “La Caixa”. Per què els representants del Govern van adoptar aquesta
decisió? Doncs, a banda de satisfer, suposem, uns determinats interessos poc socials i molt
dubtosos, tampoc volien que els treballadors públics consolidéssim per segon any consecutiu
aquest petit increment al complement específic. Tal qual.
Ara, l’any 2020, l'Administració decideix agafar la boleta dels Fons Addicionals per dedicar-les a
gratificacions extraordinàries, només per a uns col·lectius determinats en detriment de la resta.
Des de CSIF considerem que gratificar els sanitaris és de justícia; als Mossos d’Esquadra, també; el
mateix diem dels bombers... però, per què no a tots els altres col·lectius que, com els anteriors,
s’hi juguen el coll anant a la feina, dia sí, dia també? Per quin motiu el Molt Honorable President
de la Generalitat i l’Honorable Conseller de Polítiques Digitals i Funció Pública entenen que no
mereixen gratificacions els companys de presons evitant que rebentin els Centres Penitenciaris, i
els Tècnics de Salut Pública controlant les residències geriàtriques, els Agents Rurals, justícia
juvenil, treballadors de centres geriàtrics...? Només són essencials per anar a la feina diàriament,
assumint un risc vital per la manca permanent dels equips de protecció individualitzats, però per a
ells no toca reconeixement? Uns sí, uns no, en funció de què? No serà que s’ho mereixen tots, i
amb escreix, però el Govern només tem la repercussió mediàtica de les reivindicacions d’alguns
col·lectius, però no d’altres? És això gestionar correctament la nostra Administració Pública? És
això just, ètic, transparent...?
Però el joc dels trilers no s’acaba aquí: si durant la pandèmia s’ha de reconèixer econòmicament a
uns certs col·lectius per la realització d’una tasca desenvolupada amb un elevat grau de penositat,
de risc vital per a ells i les seves famílies, sacrificada sens dubte..., aquestes gratificacions
s’haurien de proveir amb els instruments pressupostaris corresponents: crèdits extraordinaris o
suplements de crèdit. Però de cap de les maneres amb els nostres Fons Addicionals, que haurien
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de ser diners aplicats a les nòmines de TOTS els treballadors públics de la Generalitat. Es tracta
d’una gratificació que no se sufraga per tots els ciutadans catalans, sinó amb els 100€-150€ que
deixarem de percebre els treballadors públics; també els sector de sanitaris, mossos i bombers ho
perdran. L’abonament extra sortirà de les butxaques de tot els empleats de la Generalitat que
no veurem incrementades les nostres retribucions perquè els Fons Addicionals aniran a parar
exclusivament a les gratificacions!
L’última part d’aquest joc és la més perversa. És la que fa que la indignació que hauríem de
focalitzar contra els responsables que han pres aquesta decisió es torni en baralla entre nosaltres i
que sembli que som uns insolidaris i, en definitiva, uns funcionaris, ja sabeu, treballadors
privilegiats que treballem poc i volem cobrar més.
Quina és la realitat?
1.
Si les gratificacions s’abonen amb els Fons Addicionals, serem exclusivament els
treballadors públics, i no la resta de la societat, qui estarem gratificant als nostres companys que,
a més d’aplaudiments públics, mereixen el reconeixement econòmic corresponent per
l’encomiable tasca realitzada.
2.
Si es descarten sectors de treballadors essencials que també s’han jugat la pell (Salut
pública, Presons, Rurals, Treball, Justícia juvenil...) estarem cometent una injustícia absoluta.
3.
Si les gratificacions es paguen amb el Fons Addicional i es priva el dret econòmic de la
universalitat dels empleats de la Generalitat seria aquesta una decisió injustificable.
Què proposa CSIF? Ja us ho hem apuntat abans:
1.
FONS ADDICIONALS DISTRIBUITS PER A TOTS, TOTS, ELS EMPLEATS PÚBLICS DE LA
GENERALITAT.
2.
GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES PER A TOTS ELS COL·LECTIUS DE TREBALLADORS
ESSENCIALS AMB DESENVOLUPAMENT DE TASQUES PRESENCIALS A CÀRREC DE L’APROVACIÓ
DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS O SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
CSIF no jugarà a aquest joc de trilers. Ni ens podem barallar entre nosaltres ni hi podem jugar!
Venen temps difícils i hem d’estar més units que mai!!!
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