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PARIPARÒDIA (PARITÀRIA)  
DE MEDI AMBIENT 

 
 
La darrera paritària de medi ambient es va fer el 20 d’abril de 2012.... SÍ....2012!!!!. Malgrat que el 
reglament diu que les reunions han de ser trimestrals, fins a la data l’Administració no ens ha 
convocat a cap altra reunió. 
 
El 28 de maig d’aquest any 2015, CCOO vam demanar una reunió urgent en relació amb el 
trasllat de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a la Zona Franca QUE ES TRACTA EN EL 
PUNT 3 D’AQUEST INFORMATIU, per exposar i tractar tots els perjudicis mediambientals que 
suposaria aquest trasllat a la zona ja de per sí més contaminada de Barcelona i per l’absència del 
pla de mobilitat. (Enllaç a aquest escrit registrat). 
 
La Funció Pública (FP) va respondre a CCOO que estava previst convocar una reunió de la 
Comissió Paritària de Medi Ambient el proper mes de juliol (Enllaç a aquest escrit). 
 
Finalment, la FP ens convoca el dia 3 de novembre (sort que vam dir urgent) i així comença la 
Pariparòdia... 
 
Abans de tocar el tema (per a nosaltres urgent) de l’ATC i després de tres anys de silenci 
administratiu en matèria de Medi Ambient, l’Administració ens cola dos punts de què parlar i que 
consumeixen gran part del temps previst per a la reunió, deixant pel final la problemàtica de l’ATC 
i amb temps insuficient per tractar-lo satisfactòriament. 
 
 

1. Nou acord de model d’extensió per a 2017 del pla d’estalvi i eficiència energètica 
 
La Funció Pública fa gala d’una gran inquietud per l’estalvi energètic i el representant de l’Institut 
Català de l’Energia (ICAEN) ens presenta un Power Point on explica que la Generalitat ha 
aconseguit reduir la despesa de la factura, encara que esbrinant el motiu sabem que això és a 
causa d’haver contractat una potència inferior a la que figurava en anteriors contractes i no per 
què el consum s’hagi reduït. No deixa de ser un resultat decebedor per a un projecte tan ambiciós. 
 
Ens recomanen que canviem la potència del contracte de la llum a títol particular, ja que per 
defecte es contracta una potència superior a la necessària, tant a empreses com a particulars. 
Una mostra més de l’avarícia i la febre recaptadora de les multinacionals. 
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Ens expliquen que l’estalvi s’obté optimitzant el consum però també fent les inversions 
necessàries i per això la Generalitat ha contractat una empresa anomenada Energy Performance 
Contracting (EPC) que garanteix l’estalvi amb les seves actuacions, com ara vídeos de 
conscienciació al personal que aviat veurem penjats a les Intranets dels departaments. 
 
CCOO aprofitem per dir que contractar empreses privades per estalviar energia i vinculades a les 
grans companyies elèctriques, és un despropòsit i que la màxima dels proveïdors és vendre i que 
millor seria tenir un equip propi i no carregar tant la responsabilitat del consum sobre el personal, 
que ja està prou conscienciat. 
 
Se’ns parla dels edificis construïts segons la normativa Zero Energia i comenten que s’han venut 
la majoria dels edificis no eficients. Si no sabéssim tot el que hi ha darrera de la venda d’edificis de 
la Generalitat fins i tot semblaria un bon argument. 
 
CCOO preguntem si disposem de noves dades sobre els nous edi ficis com el de l a Zona 
Franca i l’ICAEN respon que això s’ha de demanar al departament. CCOO diem que ja ho hem 
demanat però que el departament no ens ho està facilitant i que per això teníem l’esperança que 
en aquesta reunió podríem beneficiar-nos de l’exercici de transparència de què fa gala 
l’Administració. 
 
L’ICAEN treu pit dient que ha recorregut el decret del govern central contra l’autoconsum. 
 
 

2. Projecte bicifeina 
 
La Generalitat vol impulsar aquest projecte en pro dels beneficis econòmics per al medi ambient i 
per la salut del personal de l’Administració. Ens expliquen el projecte pioner al departament de 
Territori i Sostenibilitat, consistent en oferir una bicicleta de préstec trimestral per sorteig al 
personal, amb la intenció que les persones ho provin i optin per adquirir una bici pròpia. L’únic 
compromís que es demana és el d’utilitzar-la i compta amb assegurança, aparcament, servei de 
manteniment i formació en conducció urbana. I que atesa la bona acollida s’ha començat a 
implantar també a Interior i a Salut.  
 
CCOO aplaudim aquesta bona iniciativa i aprofitem per preguntar com és que en el relatiu al 
trasllat de l ’Agència Tributària a l a Zona Fr anca, quan preguntem si hi haurà carregadors 
elèctrics per a bicis elèctriques i aparcaments vigilats per a bicis particulars, l’ATC respon que no 
s’ha estudiat? Segons ens explica l’ICAEN, l’obligatorietat de fer l’estudi hi és. 
 
 

3. Trasllat ATC a la Zona Franca 
 
CCOO denunciem que aquest trasllat té obscurs interessos i molt allunyats de l’interès econòmic 
del personal i de la ciutadania, interessos contraris a la seguretat i a la salut del personal que 
hi treballa, ja que es tracta d’un edifici en una zona deixada de la mà de Déu, sense transport 
públic, en un descampat d’aquells que diuen de “mala mort”, un niu de misèria humana, 
drogadicció, camells, delinqüència i prostitució, on el caixer automàtic o la farmàcia més propera 
estan a 20 minuts a peu. 
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CCOO volem saber si l’edifici de la Zona Franca té el certificat d’eficiència energètica i ens 
responen que ens passaran la resposta. L’únic que demanem és que sigui abans de la propera 
Paritària, per si es torna a endarrerir tres anys. 
 
Tot i així, CCOO avancem que l’ATC va passar un informe de les característiques de l’edifici, on 
deia que calia fer una sèrie de tancaments i altres despeses que no s’han fet, per tant dubtem que 
el nou edifici sigui eficient energèticament. 
 
També reclamem dutxes per a les persones usuàries del bicifeina, que la Generalitat vol impulsar 
en pro dels beneficis econòmics per al medi ambient i la salut del personal però ens responen que 
no està previst. 
 
CCOO denunciem el gran impacte ambiental del trasllat malgrat els busos llançadora i el bicing, ja 
que les dades reals fruit de les enquestes, són: 
 
Només un 4,5% del personal utilitzaven cotxe per anar a treballar al carrer Fontanella 
número 8, però anant-hi a la Zona Franca aquest percentatge s’incrementarà fins al 50%, 
considerant el número de places d’aparcament sol·licitades. 
 
La FP diu que hi ha compromís d’augmentar les places d’aparcament en comprovar que la 
demanda és superior a l’oferta.  
 
La FP diu que no es pot tractar el tema del trasllat de l’ATC a la Zona Franca a la Paritària de 
Medi Ambient i també a la Mesa Sectorial i que triem o l’un o l’altre. 
 
CCOO respon que a sant de què, si són àmbits diferents. 
 
 
I ARA, EL DESENLLAÇ DE LA PARIPARÒDIA, EL TORN OBERT DE PARAULES: 
 
La FP sorprèn a tota la part social convocant-nos a un grup de treball sobre la Llei 21/2015 de 4 
d’agost de Finançament del Transport Públic, que en la seva disposició addicional VI tracta dels 
avantatges fiscals. 
 
Tenint en compte que l’Administració ens ha ficat en aquest embolic per sospitosos però 
desconeguts interessos, que a la Zona Franca no hi ha previst que hi arribi el metro fins com a 
mínim al 2019, que no hi ha cap altre transport públic alternatiu i que s’hauran de gastar 0.000.000 
euros (ja que no ens han volgut facilitar la quantitat prevista) en llançadores des de la Plaça 
Catalunya, veient el menyspreu de l’Administració per l’interès econòmic, la seguretat i la 
salut del seu personal i menyspreu també per la ciutadania i pel medi ambient, que ens 
convidin a un nou grup de treball és la guinda dels despropòsits per disfressar que un cop més, 
han de cobrir l’expedient. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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