
Girona ha experimentat durant
els últims sis anys la crescuda més
destacada a Catalunya de treballa-
dors públics. Segons indica l’estu-
di Empleats públics a Catalunya i
Espanya (-), realitzat per
l’Observatori de la Pimec i fet pú-
blic ahir, des del  - any que
l’informe pren com a referència
del final de la crisi econòmica- fins
al gener del  a Girona ha cres-

cut un , el nombre d’assala-
riats de les diverses administra-
cions (central, autonòmica, local i
Universitats). 

A la resta de províncies l’aug-
ment ha estat més moderat: a Llei-
da, un ,; Tarragona, un ,, i
a Barcelona, un ,. El total cata-
là també creix un ,. Així, el total
d’empleats públics a totes les ad-
ministracions gironines ascendeix
a ., un  del total català.
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Els últims sis anys han crescut un 6,9%, la xifra
catalana més alta segons un estudi de la Pimec

L’administració local hi té el pes percentual
més elevat i les universitats, el més baix





Per sota seu hi ha Lleida, amb
. assalariats (,). A Barce-
lona és on hi ha el gruix dels em-
pleats, . (). Tarragona
va al darrere amb . (,).

Pel que fa al tipus d’administra-
ció, la demarcació té la xifra d’em-
pleats públics més baixa al sector
universitari, amb . persones,
un , més que el . Qui en-
capçala el gran gruix de treballa-
dors en aquest àmbit és Barcelona,
amb . assalariats, un ,
més. Tarragona en té ., un
, més; Lleida, ., un ,
més. 

A l’administració central, Giro-
na té . treballadors, un més
que Tarragona i molt per darrere
de Barcelona, on se n’hi concen-

tren .. A l’administració au-
tonòmica és on hi ha el gran gruix
de treballadors, i la demarcació
n’aplega ., una xifra sem-
blant a la de Tarragona, i on Lleida
se situa molt lluny, amb . as-
salariats. 

Catalunya, on n’hi ha menys
Catalunya tenia a gener del 
. assalariats públics, que es
tradueixen en , empleats del
sector públic per cada mil habi-
tants, el nivell més baix de tot l'Es-
tat. El nombre de treballadors del
sector públic ha augmentat un
, en comparació amb gener
del . Els empleats públics ca-
talans representen el , del to-
tal de treballadors públics de l'Es-
tat. L'informe també destaca que
l'administració estatal té poc pes
en el conjunt d'empleats públics
catalans, un ,, mentre que el
, són de l'administració au-
tonòmica, un  de la local i un
, treballen a les universitats.

D'altra banda, els assalariats
públics representen el , del to-
tal d'ocupats a Catalunya, també
el pes més baix de tot l'Estat. Pimec
ha destacat que la dada «contrasta
per exemple amb els nivells supe-
riors al  que registren Castella-
la Manxa, Castella i Lleó, Aragó,
Astúries, i amb el , que enre-
gistra Extremadura».

Extremadura, el cas més extrem
Pel que fa als empleats públics so-
bre el total d'habitants, a Castella-
la Manxa, Castella i Lleó i l'Aragó
n'hi ha entre  i  per cada mil,
un  més que a Catalunya. Pi-
mec apunta que «el cas més ex-
trem» és el d'Extremadura, amb
, treballadors públics per cada
mil habitants. L'informe afirma
que el baix pes dels empleats pú-
blics a Catalunya «es correspon en
bona part al singular i estès siste-
ma de concerts sector públic-sec-
tor privat, en virtut del qual opera-

dors privats presten serveis de ma-
nera concertada i finançada per
l'administració». Pel que fa a la di-
nàmica dels darrers anys, l'aug-
ment del nombre de treballadors
públics a Catalunya s'explica en
part per l'augment dels empleats
a les universitats (), a l'admi-
nistració autonòmica () i a les
locals (,), mentre que els de-
pendents de l'Estat van disminuir
un ,.

Les xifres
34.849
ASSALARIATS PÚBLICS A
LES ADMINISTRACIONS
Girona té la segona xifra de
treballadors públics més baixa
a Catalunya, tenint en compte
l’administració central,
autonòmica, local i
universitats.

6,9%
DE CREIXEMENT ELS
ÚLTIMS SIS ANYS
Des del 2013 fins al gener
de 2019 Girona ha estat la
província on més han crescut
percentualment els empleats
públics.Girona és la província on

més ha crescut el nombre
de treballadors públics

L’administració estatal és la que
menys pes té a Girona. ANIOL
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Catalunya és la
comunitat on hi
ha menys
empleats públics,
mentre que
Extremadura és
on n’hi ha més

DdG GIRONA

■El Centre de Reempresa de Ca-
talunya ha rellevat la gestió de 
empreses a les comarques gironi-
nes per evitar-ne el tancament
durant el primer trimestre
d’aquest any, tres més que tots els
registrats el . A més, un  
de les  empreses gironines que
des del  han reeixit gràcies a
Reempresa són del sector hosta-
ler; un  , de l’àmbit del comerç;
un  , del sector serveis, i un 

, de la indústria. El Centre de
Reempresa de Catalunya va expli-
car ahir en un comunicat que
aquests casos d’èxit acumulats
han evitat la pèrdua de prop de
 llocs de treball a la demarca-
ció i han suposat una inversió in-
duïda de més de , milions d’eu-
ros. Avui dia, estan adherits a
Reempresa diversos ajuntaments
i tots els consells comarcals de les
comarques gironines.

A Catalunya s’ha assolit més de
. «reempreses» d’èxit, que
han generat més de  milions
d’euros d’inversió induïda i han
permès mantenir . llocs de
feina.

Reempresa és un model conso-
lidat d’emprenedoria i creixement

empresarial impulsat per la patro-
nal Cecot, Autoocupació i la Di-
putació de Girona i que es va ini-
ciar l’any . El servei consisteix
en el relleu d’una persona empre-
nedora en la gestió d’una empresa
ja existent, ja que en compra la to-
talitat per continuar l’activitat.

El projecte Reempresa relleva 21
negocis durant el primer semestre 
El servei d’emprenedoria
creat el 2011 ha permès la
continuïtat de 218 empreses
gironines des del 2013

DdG GIRONA

■ L’onzena edició de «Tornada a
l’Escola Solidària» va arrencar
ahir i s’allarga fins avui. Es tracta
d’una recollida de material d’es-
cola a diversos supermercats per
a famílies vulnerables. Durant
aquests dies prop de  voluntaris
de Creu Roja, que rebrà totes les
donacions, faran una recollida del
material als supermercats Carre-
four adherits a través de la seva
fundació solidària: Figueres, Gi-
rona i Olot. 

L’empresa farà una donació di-
recta de . euros en material
d’escola que, segons estima Creu
Roja en un comunicat, donarà co-
bertura a  infants de la provín-
cia. A més, Carrefour igualarà
cada donació que faci cada parti-
cular. Potseriorment a la recollida,
les diferents assemblees de Creu
Roja s’encarregaran de distribuir
el material entre els milers de fa-
mílies beneficiàries amb menors
a càrrec de cadascuna de les pro-
víncies participants. 

En la passada edició d’aquesta
campanya, la Fundació Solidari-
tat Carrefour va lliurar material
d’escola per valor de . euros,
que Creu Roja estima que es va re-
partir a més de  infants vulne-
rables gironins.

Arrenca la donació de
material escolar a Creu Roja
La recollida es farà avui
a supermercats de Figueres,
Girona i Olot per tal de
lliurar-lo a infants vulnerables

MARC MARTÍ

Presentació de Reempresa.
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