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AJUTS MENJADOR. UNA NOVA IL·LEGALITAT DEL
GOVERN.
La decisió de la Generalitat és arbitrària, unilateral i injustificada.
La Generalitat publica la seva decisió, sense informar, sense avisar, unilateralment.
Per mitjà del “Portal Atri” l’Administració de la Generalitat de Catalunya ens ha fet saber als seus
treballadors i treballadores que a partir de l’1 de gener de 2012, deixarem de percebre l’Ajut per al
menjar que fins aleshores rebíem. En aquesta nota informativa s’afirma que s’aplica aquesta mesura
d’acord amb el que disposa l’art. 2.2 del Decret 419/2011, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els
criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2011 fins que no
siguin vigents els del 2012;
L’article 2.2 del Decret esmentat, segons el qual la Generalitat de Catalunya pretén legitimar la seva
actuació, no fa cap referència expressa a la pèrdua de drets del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, sinó que tracta, en concret, de la reducció de despeses en els capítols 2 i 4 del
pressupost: despeses corrents de béns i serveis i transferències corrents, respectivament, sense que cap
tingui relació amb l’Ajut per al menjar, que és un ajut de tipus social.
Considerem que durant el període, que va del 9 de gener a l’aprovació dels pressupostos, el personal
laboral del Departament d’Ensenyament té tot el dret a rebre l’ajut, ja que la mesura encara no ha estat
aprovada i, per tant, és recomanable presentar-hi un recurs individual en contra.
Així doncs, us enviem un model de reclamació que qualsevol treballador/a amb contractació laboral
i amb els requisits per rebre l’ajut a menjador podrà utilitzar posant-hi les seves dades i
presentant-lo a registre.
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