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Abans de Nadal el govern no ens vol pagar 
“ni un duro” de les nostres retribucions 
El portal ATRI anuncia que “El pagament de les nòmines s’ordenarà el 27 de 
desembre de 2012, tan bon punt arribi la bestreta mensual que transfereix el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques” de l’Estat. 

El Govern deixa clar que la nostra nòmina ens la paga cada mes una transferència de 
Madrid i, per tant, que les treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya 
hem passat a ser, de facto, “empleats de l’Estat”. Estem davant d’una devolució, 
no sabem si de competències o d’incompetències d’un Govern de la Generali-
tat que finalitza el seu mandat acomiadant-se dels treballadors públics amb el 
profund menyspreu que l’ha caracteritzat des del primer moment. No n’ha tin-
gut prou acomiadant vuit treballadors cada dia del seu mandat, sinó que, ara, 
no paga quan toca i ha decidit, unilateralment, no pagar la nostra nòmina abans 
de Nadal com s’havia fet tota la vida. 

Quan diuen a ATRI que “en la nòmina s’inclourà la part no pagada al juny”, podríem 
veure una actuació més pròpia d’una banda de tril·lers que d’un govern seriós, ja que 
si al juny tenien els nostres diners que ens van descomptar, com és que ara hem 
d’esperar que vinguin de Madrid? En què s’han gastat els diners de la nostra nòmina? 
En seguir pagant als alts càrrecs les retribucions més altes de tot l’Estat? En contrac-
tes d’externalitzacions?... 

Ens indigna especialment que abans de Nadal no ens retornin ni tan sols els diners 
trets als treballadors catalans pel Govern de la Generalitat des de fa sis mesos. No 
descartem exigir l’abonament d’interessos de demora que, calculats pels més de 
200.000 treballadors de la Generalitat sumen més de 6 milions d’euros! 

El govern no pot utilitzar els treballadors públics com si fóssim la banca de les 
seves impotències i incompetències. Tot un negoci quedar-se amb les nostres 
malmeses nòmines pagant un interès zero. 
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El Govern de la Generalitat, si creu en les seves competències, hauria de defensar la 
paga extra de Nadal dels seus treballadors, ja que va en contra del que estableixen 
les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i del propi Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya. Novament, es pleguen de braços davant la invasió competencial en matèria 
de funció pública. 

El Departament d’Economia, un any més, demostra la seva incompetència a l’hora 
de calcular les retencions de l’IRPF. Amb tants anys, encara no han après a fer les 
nòmines? Tot un exercici de cinisme quan diuen que “el percentatge de retenció es 
veurà modificat a l’alça” quan la retallada, al final, és superior a la prevista pel ma-
teix Govern de la Generalitat. Com és possible que hagin de pujar ara les retencions 
quan ja des del juliol sabien que ens retornarien aquest diners? 

UGT seguirà lluitant a tots els nivells per aconseguir avançar la data de cobra-
ment ja anunciada pel Govern. Recordeu que  l’any passat, per aquestes ma-
teixes dates, ni volien pagar correctament les nostres retribucions de desem-
bre ni volien fer les retencions correctes de l’IRPF. Finalment, es va aconseguir 
solucionar la situació.  


