NOTA DE PREMSA
CSIF denuncia que les gratificacions de la
Generalitat per Covid-19 sortiran dels fons
addicionals dels empleats públics autonòmics
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en
les administracions públiques, denuncia que les gratificacions extraordinàries de la
Generalitat per Covid-19 sortiran dels fons addicionals dels empleats públics autonòmics.
Al seu torn, el sindicat denuncia que la Generalitat pretén pagar gratificacions a només els
sectors de Sanitat, Mossos i Bombers i exigeix que es facin extensibles a tot el personal de
serveis essencials que han fet front al Covid-19, sense que es toquin els fons addicionals.
“No hi ha dubte que els sectors de Sanitat, Mossos i Bombers són mereixedors d'aquesta
gratificació, però altres sectors, que han tingut també el seu protagonisme per ser serveis
essencials durant aquesta crisi, com a funcionaris de presons, tècnics de Salut Pública,
Agents Rurals, Justícia Juvenil, treballadors de centres geriàtrics, etc. també són
mereixedors del reconeixement i d'una gratificació econòmica”.
“Però les anunciades gratificacions, fetes per la Generalitat, seran abonades amb els fons
addicionals quan aquests són una partida econòmica addicional que hauria d'afegir-se a
l'increment anual del salari de tots els funcionaris. Deriven de l'acord salarial que CSIF va
subscriure per al 2018-2020 que, a part de la pujada del sou per a tots els funcionaris,
establia un increment, a distribuir entre els treballadors públics, de 45 milions d'euros
aproximadament en concepte de fons addicionals. Per a CSIF, aquests fons són diners de
tots i cadascun dels treballadors de la Generalitat i hauria de ser una partida econòmica
distribuïda entre tots ells. Ara, l'Administració ha decidit dedicar-los a gratificacions
extraordinàries, només per a uns col·lectius determinats en detriment de la resta”.
CSIF defensa que “si durant la pandèmia s'ha de reconèixer econòmicament a certs
col·lectius per la realització d'una tasca desenvolupada amb un elevat grau de penúria, 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 manera amb els fons addicionals, que
haurien 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 o 150 € que deixarem de percebre els treballadors públics. També el
sector de sanitaris, Mossos i Bombers el perdran. L'abonament extra sortirà de les
butxaques de tots els empleats de la Generalitat que no veurem incrementades les nostres
retribucions ja que els fons addicionals aniran a parar exclusivament a les gratificacions.”
CSIF exigeix que els fons addicionals siguin distribuïts entre tots els empleats públics de la
Generalitat i que les gratificacions extraordinàries vagin dirigides a tots els col·lectius de
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serveis essencials, amb desenvolupament de labors presencials, a càrrec de l'aprovació de
crèdits extraordinaris o suplements de crèdit.

(S'adjunta comunicat de CSIF-Generalitat)

Barcelona, 6 de maig de 2020
Segueix-nos a Twitter: @GabinetPremsa i a Facebook: CSIFCATALUNYA
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