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RETALLS

Torna el Sant Jordi, torna la primavera, i com no podia ser d’altre 

manera en aquest organisme, tornen les antigues costums. No estem 
parlant de passejar Rambla amunt, cercar la rosa perfecta i fullejar un 
llibre, això forma part de la costum de la festa i a l’organisme festa la 
justa. Us recordeu d’aquells temps en el que ens regalaven una rosa i 
un llibre, i fins i tot un tastet de cava o quelcom més? D’això hem 
passat a que passin totalment de la festa, de la rosa, del llibre, i per 
suposat dels 700 treballadors i treballadores que conformem l’ORGT. 

Són aquestes les costum que han tornat, el vell gust per la manipulació 
de les persones, l’antic  art de l’ocultació de dades que tan de moda van 
posar antecessors de l’ara director de RRHH. La recuperació de l’ús de  
l’adverbi NO i el plaer de fer-ho servir en tots els àmbits a la vegada 
que pronuncien mots com participació i negociació, conceptes dels que 
desconeixen el seu significat.

Lamentablement és aquest el “retrovisor” que han recuperat i al que 
ningú volíem regressar. S’ha acabat el respecte que ens havíem 
guanyat tots i totes i tornem enrere. És la tècnica que sempre els hi ha 
donat bons resultats a l’hora de presentar el producte “Bueno, bonito, 
barato i bon treballador/a”. El misteri està en desvetllar perquè torna a 
interessar tenir el producte a bon preu…què hi ha un comprador???

El panorama és incert per no variar,  alguns ajuntaments com Sabadell 
cedeixen ja els seus tributs a l’ATC, tot plegat no fa més que 
augmentar la incertesa, i en aquesta situació és precisament a on no 
hem de cedir, més aviat tot el contrari és l’hora d’empentar de valent. 
Nosaltres també tenim un retrovisor i es diu Integració.

Fem un incís per dir-vos que hem canviat el disseny de la revista. Ara 
el format és A4 i totalment imprimible, esperem sigui del vostre 
agrado i com sempre estem oberts a les vostres propostes.

Feliç Sant Jordi a tothom!!!! 



Flashos
Se’ns ha posat sobre la 

t a u l a d e l a M e s a d e 
Negociació la possibilitat de 
Prorrogar el nostre acord dos 
anys més.

Vist així pot semblar una assegurança de vida per dos 
anys més i es ven com la possibilitat de respirar 
tranquils durant aquest període. Aquest seria el 
producte que ens volen vendre, però la realitat és una 
altre ben diferent, perquè com sempre a l’ORGT mai hi 
ha duros a quatre pessetes. 

A nosaltres que som malpensats perquè l’organisme 
ens ha fet així, ja de primeres ens resulta incomoda la 
proposta i ens preguntem a què ve aquest gest 
“caricatiu”? 

“Mai a la vida pots donar la teva 
signatura i el teu vist i plau sense res a 
canvi”

A ningú se li escapa que l’acord que volen prorrogar 
conté millores, algunes de les quals tenen terminis 
dictats i que no s’han complert “encara”, com és per 
exemple la Valoració de llocs de treball. Sí 
acceptéssim l’oferta de prorrogar, estaríem donant 
automàticament el vist i plau a l’incompliment de 
l’acord signat, i a la possibilitat de que s’estiguin 2 anys 
més donant-li voltes a l’assumpte, una possibilitat que 
no ens podem permetre cap de nosaltres.

Com sempre no compleixen els terminis i a sobre 
volen la complicitat de la representació de la plantilla 
per a continuar en aquesta tònica.  El més insultant és 
que aquesta ve acompanyada de res, de res a canvi, del 
0 absolut, i qualsevol representant d’una plantilla, 
sigui la que sigui sap que el manual més bàsic de 
negociació indica que mai a la vida pots donar la teva 
signatura i el teu vist i plau sense res a canvi, no ho fan 
ells, i no ho farem nosaltres.
Tenen un any de pròrroga tàcita per enllestir el que no 
ha estat capaç de dur a terme el flamant equip 

negociador que va designar la presidència de la DiBa. No 
facilitarem més retards, ni signarem cap xec en blanc, no 
som imbècils. 

Es volen estalviar la negociació de l’equiparació de la 
Productivitat i la implantació de la Flexibilitat de la 
Diputació, i el que és més important per nosaltres, el 
resultat de la finalització del procés d’equiparació havia 

de donar coma resultat l’adhesió definitiva a l’acord 
de condicions de la Diputació donant per acabat 
l’absurd d’una Mesa de negociació que no negocia i que 
no té ni tan sols la potestat de decidir, i és a aquest tram 
final al que no volen arribar.

El passat dia 

2 9 d ’ a b r i l 
Govern central i 

s i n d i c a t s v a n 
signar un acord 
per l’estabilitat 

del treball a les administracions públiques. Tenint en 
compte que ens trobem en un procés d’elaboració i 
aprovació de borses de treball i que la  interinitat a 
l’ORGT està a prop del 30%, això suposava una noticia 
il•lusionant i un gir en el contingut de les negociacions 
que fins ara s’estaven duent a terme a la nostra MNMC, 
tot i que fer servir el terme “negociació” a l’ORGT és una 
ingenuitat. .

Com ja hem informat en reiterades ocasions la formula 
que CCOO exigia era per sobre de tot la promoció 
interna com a base per ocupar llocs de Tècnics abans de 

Prorroga de 
l’acord???

Acord per 
l’estabilitat a les 

AAPP



Barcelona. Si el document apunta com a eix principal el 
foment de la “promoció interna” i que aquesta no 
computarà a efectes de taxa de reposició a què estem 
esperant per dur-la a la pràctica??? Si estem parlant de 
mantenir la temporalitat a les AAPP per sota del 8% i 

passar per la borsa, entre d’altres propostes.  Aquestes 
propostes han estat constantment refusades o 
dilatades en la seva resposta per no haver de mollar-
se, perquè en realitat tot el procés fregava més la 
irregularitat que la normalitat.

Com ja hem dit, la darrera MNMC va coincidir amb 
l’aprovació d’aquest document del qual us vàrem 
enviar una còpia en nota informativa perquè tothom 
el conegués. L’aprovació es va fer a la tarda anterior i 
els representants sindicals vam llegir el seu contingut 
per poder preparar-se la MNMC ja que un punt de 
l’ordre del dia eren les borses. Doncs bé, ens vam 
quedar de pasta moniato quan el director de RRHH, 

un tècnic designat per desenvolupar aquest temes ens 
diu en la mateixa mesa que sí, que havia sentit la 
notícia al telenotícies  però que encara no s’havia llegit el 
document i que no podia dir res al respecte. 

Home!!! Una mica fort que 5 persones que no cobren 

per fer això dediquin el temps que tenen en informar-
se d’allò que és vital per a prop de 400 persones 
d’aquest organisme i que la persona que ha d’aprovar 
el que els pot afectar per la resta de la seva vida 
laboral ni es molesti en fer-li una ullada a un 
document d’aquest calibre. Com no podia ser d’altre 
manera i tal i com hem comentat en l’editorial tornen 
els vells temps, i com no, la famosa frase “me lo tengo 
que mirar y te digo algo...” 

No pinten bé les coses per nosaltres amb aquesta 
voluntat i menys si tenim en compte que per primera 
vegada el problema s’estén també a la Diputació de 

“He sentit la notícia al telenotícies 
però encara no m’he llegit el 
document”



Per altre part, com tothom 
recorda, vam enviar un correu 

perquè participéssiu en l’elaboració 
d’un Protocol de violència ocupacional, un document 
que lamentablement, per no dir ridículament, l’ORGT no 
té ni ha tingut mai. Agraïm les aportacions, algunes de 
les quals demostren més seny i coneixement de 
l’organisme que la pròpia Direcció, cosa que no és 
d’estranyar després de veure com resolen certs 
assumptes.

Dit això i amb les vostres aportacions hem elaborat un 
protocol al marge del que està elaborant la Direcció. 
Hem vist el seu i és més aviat un copy/paste que un 
document sòlid que abasti tota la singularitat de 
l’organisme. Es posin com es posin qui realment coneix 
l’ORGT i les situacions que poden esdevenir en el dia a 

tenim un 30% a què coi estem esperant??? Ja sabem 
que les preses no son bones, però l’immobilisme té 
uns efectes encara més devastadors. Ja sabem que 
la temporalitat ha estat la carta guanyadora de la 
Direcció per tenir-nos quiets i continguts, però a 
l’igual que un contribuent ha de complir la 
normativa la Direcció també. No ens llepem el dit i 
sabem que fa temps que son coneixedors dels 
continguts d’aquestes negociacions entre govern i 
sindicats, ara que no ens venguin la moto que 
sabien res.

A continuació us adjuntem l’escrit que CCOO va 
presentar a la Direcció i que encara no ha estat 
contestat:

CCOO ja està en contacte i complementada amb la 
secció sindical de CCOO de la Diba per dur a terme 
les accions que calguin si no es compleix la 
normativa. 

Com heu pogut llegir el personal dedicat a la Gestió 
i recaptació de tributs i a la lluita contra el frau és 
essencial entra dintre de l’acord, per tant no hi ha 
excuses per complir amb les premisses d’estabilitat 
i aplantillament del personal interí, i la promoció 
interna a la que qualsevol empleat o empleada 
públic té dret.

D’uns mesos ençà el nivell d’agressivitat als centres de treball de l’ORGT ha augmentat de 
forma exponencial i per tant el risc de sofrir una agressió greu. 

Agraïm moltíssim la conscienciació que està prenent la plantilla d’aquest problema. 
Per una part augmenten el nombre de U33, no és que abans no haguessin incidents, 

és que no hi havia la cultura de denunciar-los. També s’està fent us de la mútua 
per sol·licitar el reconeixement preceptiu darrera d’una agressió, sigui del tipus 

que sigui.

Protocol de 
Violència 

ocupacional
dia, som nosaltres, els treballadors i treballadores. 
Veurem quin grau de participació tindrem en 
l’elaboració del document final, el que si us podem 
avançar és que quan sigui el moment us 
traslladarem els documents – el d’ells i el nostre fet 
per tots vosaltres- i podreu comprovar que 
entenen ells per participació.

Aprofitem també, per denunciar les maniobres de 
la Gerència per discapacitar al CSS com a òrgan 
amb potestat per tractar els temes de seguretat i 
salut que concerneixen a l’ORGT, creant un Pla 
Director amb grups i subgrups de treball formats 
per persones alienes al CSS, en la seva majoria 
Caps de Servei i Unitat, de les que no tenim res en 
contra però que poca o cap potestat tenen en 
matèria de salut que pugui substituir a la que 



tenen els delegats de prevenció designats per la Junta de Personal.

Aquesta maniobra obre la porta a poder cuinar sense cap transparència sistemes de seguretat sense necessitar la 
consulta o acceptació dels DPRL, com pot ser la col·locació massiva de càmeres de 
seguretat, evitant el debat sobre el que realment cal en cada centre de treball.

De moment la Gerència aprova reunions, actes i decrets unilateralment, i de 
moment nosaltres ho hem denunciat als grups polítics de la Diba, veurem en 
quina instància acabem, però amb la nostra seguretat us podem assegurar 
que no jugaran i si cal contundència, abans que la patim nosaltres preferim 
dur-la a la mateixa taula del CSS. Ja tenim l’exemple dels agents rurals que 
durant anys van denunciar la precarietat en matèria de seguretat....Tothom 
és coneixedor de quins efectes produeix la sordesa.

Hem rebut alguns correus suggerim que donéssim resposta a la campanya de 

votació electrònica de la UGT al respecte de la Flexibilitat Horària. CCOO no es ningú 
p e r  
ficar-se en les estratègies d’altres 
organitzacions, doncs entenem que 
tots cerquem la millora de les 
nostres condicions i sobre tot, que 
la única final itat ha de ser 
l’equiparació total.

Aquest darrer concepte és molt 
important, ja que podem compartir 
la bona voluntat però  no,  que ens 
o b l i d e m d e q u e e l q u e e s 
persegueix no és la flexibilitat 
horària, sinó l’equiparació de 
c o n d i c i o n s , e n t r e e l l e s l a 
flexibilitat, per tant donar el vist i 
plau a una prova pilot que no 
contempla el mateix horari que es 
gaudeix a la Diba, o que no 
contempla la possibi l i tat de 
compensar amb altres opcions 
econòmiques o de la índole que 
sigui com es fa a la Diba a tot aquell 
o aquella treballadora o treballador 
que no la pugui gaudir per ocupar 
un lloc de treball “singular” No pot 
comptar amb el nostre vist i plau.

CCOO està recollint signatures per 
demanar que es compleixi i 
s’implanti la flexibilitat de la Diba, 
la campanya de moment és un èxit, 
per tant entenem que aquesta 
continua sent la voluntat general.

Amb la 
flexibilitat no es 

juga



La direcció ha jugat de manera molt baixa amb 
aquest tema conscient de que era un problema que 
l’enfrontava amb els interessos de molts caps de 
servei o Unitat. Ha dilatat la negociació (molts mesos 
donant l largues) Ha adulterat i modificat 
unilateralment les propostes fetes,  adequant-les 
amb el que ja havia negociat amb els “responsables 
de l’ORGT”, uns responsables que no tenen capacitat 
recollida a la llei per negociar les nostres condicions 
laborals de la plantilla, i el que és més greu, han 
publicat els termes d’aquesta flexibilitat mentre es 
duia a terme la seva negociació a la MNMC. 

Els fets parlen per si sols, i per a mostra un botó. Ho 
tenien tot ben rumiat, i la jugada de tenir-nos 4 o 5 
mesos pensant que negociavem els aspectes 
d’aquesta flexibilitat estava premeditat. En 
l’anterior pàgina us hem adjuntat un informe 
realitzat per l’empresa Xarxa per l’elaboració del 
Pla d’igualtat. Com podreu comprovar la direcció 
en abril de 2016 ja tenia clar quina era la 
flexibilitat que volia aplicar i és la que li va 
traslladar a l’empresa Xarxa perquè fessin el seu 
informe. 

Això és gravíssim, A nosaltres sovint ens titllen de 
grollers però ni ens acostem a aquestss nivells, clar 
que després de veure les implicacions d’alguns en 
certs casos, això deu ser pecata minuta.

Nosaltres continuem negociant i 
cercant el compliment 

d’aquest punt en altre 
àmbit fora de l’ORGT, 

ja que fa temps que 
l’actual direcció ha 
matat la MNMC. 

No és la primera 
vegada que esmentem 

aquest tema, però ens va 
com anell al dit per a 
il·lustrar l’anterior article, de 

fet aquest és una continuació irremeiable. Tenim un 
problema amb la nova direcció i és un problema 
prou greu com per passar per sobre d’ell, aquest 
problema és el desconeixement total de que és, com 
funciona i que representa l’ORGT i és l’origen de tots 
els mals.

Ignorància total de l’estructura: Mai han visitat els 
centres de treball per fer-se una imatge real del que 

som i com funcionem, i sobre tot dels problemes que 
tenim, alguns endèmics. Dir-vos que quan aquesta 
direcció va plantejar la “selecció” unilateral d’oficines 
que havien de gaudir de la seva prova pilot de 
flexibilitat, desconeixien que Trànsit la formaven 
dues oficines, o que Mataró estava integrada per 
personal nostre i de l’ajuntament fet que va 
ocasionar que en un principi atorguessin la prova al 
personal de l’ajuntament en comptes del nostre.

Sí, pot semblar fins i tot còmic però a la pràctica 
aquesta ignorància unida a una sordesa total sobre el 
que plantegen altres agents implicats en la 
negociació que si coneixen sobradament la realitat 
de l’organisme crea situacions compromeses i no 
volgudes.

Ignorància històrica: Desconèixer la creació de 
l’ORGT, el que es cercava amb el nostre aïllament de 
la resta de la corporació, així com la lluita per 
integrar-nos mica en mica al sistema i a les 
condicions laborals de la Diba ens du als vostres 
representants en les negociacions a temps i formes 
que ja havien superat, tornant una altre vegada a 
l’obscurantisme i el negativisme pre-tancament.

El problema és que ni coneixen, ni volen conèixer i 
això implica un xoc dur en tots els àmbits de la 
negociació,  ja que en resumides comptes, és com 
passar-se per l’arc de triomf tot un procés que va 
comptar amb l’esforç de tota una plantilla. El 
problema s’agreuge quan veus que fins i tot t’estan 
fent un pols i això si  té 
conseqüències. 

E l s i l e n c i 
administrati
u , e f e c t e s 
negatius i 
positius en 
matèria de 
p e r s o n a l 
( a s s u m p t e s 
propis, vancances, 
etc…) :

La sol·licitud de 
permisos, llicències, dies a gaudir, etc... ha creat i 
continua creant dubtes entre la plantilla de l’ORGT. 
La manca d’una informació esquemàtica i concreta, i 
a la vegada sincera, així com l’existència d’un portal 
de l’empleat rígid i sovint inútil ha fet que aquest 
tema s’hagi convertit en un caos. 

Hem de partir de la base de què el portal és només 
una eina, que serveix per gestionar però que mai pot 
donar o treure un dret, hem de partir de la base de 

La ignorància 

històrica

Sol·licituds de 
vacances, 
permisos, 

llicències, etc… 
a RRHH



què la única entitat amb capacitat per atorgar un permís no és el Cap d’oficina, de servei o d’Unitat, és RRHH i 
sempre regint-se en base a la normativa d’aplicació. Si partim d’aquestes bases que són la clau, entendrem que la 
majoria d’aquestes peticions s’han de fer directament a RRHH i com podreu comprovar ara, les han de respondre 
i de la resposta o de la no resposta es generarà una situació o una altre partint d’allò que assenyala el RD 1777/94.

A continuació us adjuntem totes les situacions que contempla aquest reial decret:



Com cada any, CCOO elaborem una fitxa que recull el gaudiment dels dies 
d’assumptes personals, vacances, etc... durant l’any en curs. 

Si algú de vosaltres la vol en format excel us la podem remetre, només cal que us 
poseu en contacte amb nosaltres via correu electrònic, a l’adreça 
orgt.ssccoo@gmail.com.
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Us	 adjuntem	un	 arxiu	 en	 el	 correu	
amb	 format	 excel	 (per	 la	 seva	
extensió	no	el	podem	publicar	a	 la	
revista)	En	aquesta	ocasió	 	es	tracta	
d’un	 quadre	 retribu2u	 amb	 	 els	
totals	 adaptats	 de	 	les	 taules	
retribu2ves	 del	 2016	 penjades	 al	
Portal	de	la	Transparència	de	l’ORGT,	
i	que	encara	són	vigents	pel	2017	ja	
que	fins	 ara	 encara	no	 s’ha	 aprovat	
defini2vament	 l’augment	 retribu2u	
pels	 empleats	 públics	 que	 està	
`previst	en	un	1%.

Al	 quadre	 retribu2u	 es	 poden	

observar	 un	 g ran	 nombre	 de	
s i t u a c i o n s	 i n c o n g r u en t s	 q u e	
s’arrosseguen	 des	 de	 fa	 anys	 i	 que	 es	
van	 	 acabar	 d’agreujar	 amb	 la	
signatura	 de	 l’acord	 del	 2008	 on	 el	
passi	 del	 grup	C2	 (an2c	D)	 al	 grup	C1	
(an2c	 C)	 es	 va	 realitzar	 sense	 cap	
increment	retribu2u:

En	 el	 grup	 C1,	 Administra2u,	 hi	 ha	 4	
nivells	de	desW	diferents	per	el	mateix	
sou	 i	 feina,	 els	nivells	de	desW		poden	
ser	 el	 14,	 16,	 18	 o	 19,	 però	 les	
retribucions	 totals	 de	 cada	 uns	 dels	
subgrups	 (del	 C1	 al	 C9)	 són	 les	

Retribucions
RLLT…

Comentaris

Calendari 
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mateixes,	 i	el	complement	específic	
també,	per	tant,	per	compensar	 les	
diferències	del	complement	de	desW	
l’an2c	 professor	 Boltaina	 ho	 va	 fer	
disminuint	 el	 complement	 de	
carrera	de	grau	de	c1	a	c9	conforme	
més	 alt	 era	 el	 nivell	 de	 desW.	 Tota	
una	obra	d’enginyeria	retribu2va	de	
la	 que	 segurament	 deu	 estar	
força	orgullós.	

Així	 mateix,	 	 podem	
observar	 que	 en	 el	
grup	C2	dels	Auxiliars	
e l s	 q u i	 t e n e n	
comp lement	 de	
grau	D5	 i	D6	 tenen	
unes	 retribucions	
més	 elevades	 que	
els	 seus	 homòlegs	
d e l	 g r u p	 C 1	
Administra2us	 amb	
complement	de	grau	
C1	 i	 C2,	 això	 són	 els	
d a n y s	 c o l a t e r a l s	
p r o v i n e n t s	 d e	 l a	
irresponsabilitat	 de	 signar	
l’Acord	 del	 2008	 on	 s’establia	
que	 el	 passi	 del	 C2	 al	 C1	 es	 faria	
sense	 increment	 retribu2u.	 I	 quan	
va	 venir	 la	 retallada	 del	 5%	 de	 la	
massa	 global	 retribu2va	 per	 decret	
del	 govern	 de	 l’Estat	 de	 l’any	 2010	
(que	 encara	 és	 vigent)	 l’ORGT	 va	
aplicar	 un	 percentatge	 de	 retallada	

progressiu	 	en	 funció	 dels	 grups	 de	
classificació	de	major	a	menor,	per		
tant	van	retallar	més	als	del	grup	C1	
que	als	 del	 grup	C2,	 i	 per	 tant,	 per	
aquesta	 regla	 de	 tres	 cobren	 més	
els	del	grup	C2	que	els	del	C1.

També	 s’observen	 incongruències	
en	 alguns	 dels	 llocs	 de	 caps	 que	
tenen	assignats	nivells	de	des2nació	
14	i	15.

Mentre	 no	 arriba	 la	 Valoració	 de	
Llocs	de	Treball	que	hauria	de	posar	
fi	 a	 totes	 aquestes	 situacions	 de	
menysteniment	 de	 la	 dignitat	
laboral	dels	empleats	de	l’ORGT	i	fer	
una	ordenació	acurada	dels	nostres	
llocs	 de	 con2nuem	 pa2nt	 aquesta	
situació	 degradant,	 sense	 que	 la	
direcció	de	 l’ORGT,	 coneixedora	de	

fa	 temps	 de	 la	 situació,	 hagi	
volgut	 prendre	 cap	 mesura	
de	 facto	 per	 	donar-hi	
solucions	immediates.

Lamentablement	 us	
hem	 d’informar	 que	
m a l g r a t	 l e s	
reiterades	sol·licituds	
demanat	 el	 Manual	
de	 Valoració	 i	 les	
Fitxes	 descrip2ves	
con2nuem	 s en se	
tenir-les.	 Volen	 que	
callen	 i	mirem	cap	a	un	

altre	 costat,	 i	 suposem	
que	 voldran	 també	 que	

portem	 la	 vaselina	 de	 casa	
nostra.	 Això	 no	 pinta	 gens	 bé,	

Aquesta	 direcció	 té	 un	 nivell	
baixíssim	 lluny	 del	 que	 hauria	 de	
correspondre	a	qui	vol	ges2onar	un	
monstre	 administra2u	 com	 l’ORGT,	
sincerament	 creiem	que	alguns	els	
va	massa	gran	aquest	ves;t.

En la darrera reunió de MNMC el director 
de RRHH va intentar donar per tancades 
les negociacions, negant-se a reunir-se amb 
els representants sindicals si no signavem 
les darreres actes de la reunió, arrivant a 
amneaçar amb no reunir-se mai més si no 
les signavem.

Aquesta conducta és molt greu, aquesta 
persona ha de recordar que és membre 
designat per la Presidència per formar 
l’òrgan negociador de l’ORGT i per tant és 
una tasca admesa per ell mateix.

Tornem a insistir en que aquesta 
ignorància no fa cap be a la pau social i 
dificulta encara més la implantació de 
l’equiparació.



Especial San Jordi Novetats
Editorials

Llengua Castellana:  No, No, y No es No       de Peter Sarri On.

El autor nos sumerge en una vorágine 
linguística inédita en la literatura 
a c t u a l , c o n a u d a c e s g i r o s 
a r g u m e n t a r i o s . U n a b a c a n a l 
s e m á n t i c a s o l o a l a l c a n c e d e 
privilegiados de la lengua. Toda una 
trama narrativa que nos lleva a una 
ostia argumental sin precedentes.

Todo se acaba basando en un simple 
monosílabo…No! 

Contundente, te dejará sin habla y 
p o s i b l e m e n t e s i n m a n u a l d e 
valoración, ni flexibilidad.

Llengua Catalana:  Oh Happy day!!!!      d’Eli Martí

Literatura d’autoajuda, tot un allau de “bon rollet” 
perquè enfrontis la vida amb alegria, flors i violes. 
Això sí, no cerquis respostes a les teves preguntes, 
no hi ha cap. 

Pertanyent al conegut grup literari “estoy en ello” la 
seva prosa com la de la resta de components 
d’aquesta generació és esperançadora i emotiva, 
però a la vegada buida de contingut. Per què hem 
de patir amb reflexions sobre la vida i el concurs de 
trasllats que poden dur-te a respostes no volgudes? 
Millor omplir els fulls d’alegria i xerinola.

Llengua Anglesa:  The Invisible Woman      de Silvia Caine

Editorial Cano ens reserva una de les epopeies més 
transcendentals de la literatura en parla anglesa dels 
darrers anys. Silvia Caine ens endinsa en la vida d’una 
dona que pateix un estrany cas de duplicitat de tasques. 
Aquesta rara malaltia farà que el seu cos vagi agafant un 
aspecte transparent fins arribar a la total invisibilitat.

En principi el títol pensat per l’editorial era “ni està, ni se 
le espera” però al mercat català s’ha introduït com The 
invisible woman.

No et perdis aquesta intrigant narració, si trobar a Wally 
et va costar preparat…..



Llengua Catalana:  A la recerca del Manual de Valoració       de CCOORGT

Per últim una joia de la literatura d’aventures 
p er a joves. Un grup de sindicalistes 
experimentats en rebre el No per resposta, 
s’endinsen en l’entramat polític d’una gran 
corporació pública a la recerca d’un manuscrit 
anhelat per tothom però mai vist, el Manual de 
Valoració.

La recerca ens durà a varis despatxos fins 
arribar amb un ritme argumental trepidant a 
un desenllaç inesperat. Bé, inesperat per alguns 
perquè la cosa està cantada. Trobaran el 
manual? Existeix aquest pergamí? Els hi 
donaran gat per llebre? Al final hi haurà jarana? 

No us quedeu amb el gran dubte.

Opinió
El 29 de març passat, el Ministro de 
Hacienda y Función Pública i 
representants dels sindicats CSI-F, 
U G T i C C O O, va n r ub r i c a r 
l’anomenat  “Acuerdo para la 
mejora del empleo público”.

Entre d’altres mesures, l’Acord 
preveu reduir, durant el trienni 
2017-2019, en un 90% la taxa 
d’interinitat –xifrada entre uns 
250.000 i 300.000 empleats-  de 
p ers onal temp oral , interins, 
eventuals, estatutaris i personal del 
sector públic empresarial.

El percentatge total, a l’Estat, de 
personal interí ronda el 24% i les 
previsions del Ministerio son, 
transcorreguts tres anys, deixar-lo 
en aproximadament un 8%.

A n a l i t z a r l e s x i f r e s , p e r 
C o mu n i t at s A u t ò n o m e s , e n 
número total de treballadors 
f u n c i o n a r i s , p e r c e n t a t g e 
d’interinatge per territoris, i 
sectors empresarials més afectats 
per la temporalitat, ens obriria les 
portes a un debat tan interessant 
com recurrent...

L’Acord preveu, també, augmentar 
fins el 100% la taxa de reposició 
(baixes, jubilacions...) però només 
e n d e t e r m i n a t s à m b i t s d e 
l’administració-denominats com a 
prioritaris- la resta seguirà en un 
50% o en un 0%. 
 
Aquestes són, breument, les xifres 
de l’Acord les quals d’una o altra 
manera poden tenir repercussió 
pel col·lectiu de treballadors de 
l’Organisme.

La reflexió personal em porta a 
pensar que el Govern espanyol, 
format pel partit més mentider i 
corrupte de l’Europa occidental, ni 
en somnis complirà amb les xifres 
pactades a l’Acord.

Fent un exercici d’indigència 
intel·lectual i autoinfligint-me una 
amnèsia total de les vivències 
politico-socials dels darrers anys, 
potser arribaria a creure’m que 
a l g u n a p a r t a t d e l ’A c o r d 
compliran.  

Si així fos, benvingut sigui però 
restarien a l’aire certes paradoxes 

què, en forma d’interrogació, em 
faig:
Si complissin mínimament amb 
l’oferta pública per a interins 
-2017-2019- fins a quin any no 
farien oferta de places de nova 
creació?

Quan es reposarien les prop de 
300.000 places que s’estima es van 
d e s t r u i r d u r a n t l a c r i s i a 
l’administració pública?

Com s’afronten els propers, pel cap 
baix,  tres o quatre anys sense 
noves incorporacions en certes 
administracions saturades, ja avui 
dia, per la manca de personal?
Qüestions sense resposta, o bé el 
que és pitjor amb la resposta 
recurrent, del qui dia passa any 
empeny, d’una administració que 
lluny d’estructurar, planificar i 
gestionar amb seny, es limita a 
donar cops de peu per a tirar la 
pilota endavant.
   
A l’ORGT, tot plegat, fins a la data, 
afecta i molt. Tothom experimenta 
a les seves pròpies carns el volum 
de tasca que ha anat augmentant 



exponencialment en els darrers 
anys.

Cada darrer dijous de mes, al Ple 
de la Diputació s’aproven noves 
delegacions d’ajuntaments en 
favor de l’ORGT. 

Cadascuna d’aquestes delegacions, 
c a d a s c u n a d e l e s n o v e s 
implementacions d’operativa o de 
normativa signifiquem més volum 
de feina per al personal de 
l’Organisme; el mateix per a 
funcionaris que per a interins i 
per a laborals.

Tot plegat en un context de crisi el 
qual, com a mínim, a repercutit en 
tots nosaltres en dues qüestions:  
més feina en diversos aspectes i 

molta més empatia, mà esquerra i 
capacitat d ’encaixar, p er la 
delicadíssima situació en la qual 
molts contribuents visitaven les 
oficines de l’ORGT.

Caldrà veure si s’executa, de la 
qual cosa com he dit en tinc prou 
dubtes, de totes formes em sembla 
una excel·lent noticia la conversió 
d’interins a fixes.

No sé a vosaltres, però a mi, 
personalment, fa molts anys que 
em fa mal de panxa treballar al 
c o s t a t d ’ u n a c o m p a n y a o 
c ompany, fent les mateixes 
tasques però amb condicions molt 
diferents.

Avui dia que, afortunadament, es 

parla tant d’igualtat, a vegades 
trobo a faltar parlar-ne d’una –
d’aquestes igualtats- la qual penso 
que ho engloba tot i hauria 
d ’ e s d e v e n i r p r i m i g è n i a : 
s i m p l e m e n t , i g u a l t at e n t re 
persones, a tots nivells.

En aquest  sentit, quina major 
igualtat pot haver-hi què; a 
mateixa tasca i igual esforç, 
m a t e i x a c o n t r a p r e s t a c i ó 
econòmica i iguals condicions? 

Assolir-ho és una de les tasques 
dels sindicats, però també de 
consciència i reivindicació de tots 
plegats. 

Jordi Pertegàs Orellana

CCOO ha formalitzat denúncia 

davant la Inspecció de Treball.

El motiu, la manca de trasllat 

d ’ i n fo rmac ió a l s de lega ts i 

delegades que treballen per a la 

implantació del Pla d’igualtat a 

l’ORGT.

Us recordem que a data d’avui, 

aquesta administració encara no té 

un Pla d’Igualtat constituït. É
s molt 

fort!

Conveni de col• laboració entre 

l’Agència Tributària de Catalunya 

(ATC) i l’ajuntament de Sabadell, gràcies 

al qual els sabadellencs podran realitzar 

gestions tributàries, com ara sol•licitar 

informació o presentar l’autoliquidació i 

declaracions dels seus impostos- tant 

pel que fa als tributs locals com als que 

gestiona l’ATC- en qualsevol de les 

oficines del seu Ajuntament o de l’ATC.  

Vaja que com diu la dita…Cuando las barbas de tu vecino veas 

mojar…..

La Direcció col·locarà cartells informatius a les oficines que advertiran al 

contribuent que el personal que li atén ho fa en qualitat d’agent de l’autoritat.

Ja era hora, aquesta proposta és una vella idea de CCOO que té els seus 

anys, i que ara la Direcció proposa com si fos una brainstorming pròpia. 

En tot cas ens congratulem que es posi en pràctica, no serà mai un element 

que pugui evitar possibles agressions però si és un element dissuasori, i en 

seguretat tot compta.

Retalls

Hem tornat a demanar el 
MANUAL DE VALORACIÓ 
però que si quieres arroz 
Catalina…No hi ha manera. 
La Direcció ens va emplaçar 
per parlar de la Valoració i 
donar-nos “suposadament” 
el Manual aquest mes, però 
ja estem a finals com qui diu 
i continiuem sense notícies 
al respecte.

Estan jugant de manera 
molt lleja amb aquest tema i 
és un joc molt perillós.



Renovació Secció Sindical
CCOO ha renovat els càrrecs i responsables de la secció. En primer lloc, per una qüestió de normativa i democràcia 
(Ho va fer mitjançant assemblea d’afiliats i afiliades, en el que tothom que va assistir-hi va poder triar els 
representants). En segon lloc, perquè alguns de nosaltres que teníem un càrrec de responsabilitat dintre de la secció 
hem volgut donar un pas enrere perquè altres persones l’ocupin, valorem per sobre de tot la implicació i les tasques 
de representació suposen un esforç considerable. 

Per tant:, actualment, les persones que dirigeixen la secció sindical de CCOO a l’ORGT son:

Secretari General
Ismael Martinez Gonzalez

És el màxim responsable de la secció 
sindical i la persona que representa a 
aquesta davant de l’organització sindical de 
CCOO de Catalunya. 

Leo Jurado

Responsable 
d’Organització

Eva Moreno

Responsable 
Dona

Amalia Ruiz

Responsable 
Acció Sindical

i
Afiliació

Toni Cuenca

Responsable 
de Formació

Ernest Priego Martín

Delegat LOLS

LOLS : Llei Orgànica de Llibertat sindical 11/1985.

El Delegat LOLS representa a l’organització 
sindical CCOO en l’ORGT, i els principals drets  
d’un delegat LOLS són l’accés a la informació com 
marca la llei.

Tot delegat/da LOLS té dret a tota la informació 
que l’Empresa atorga al comitè d’Empresa o Junta 
de personal, té dret a assistir a les reunions de 
comitè i junta,  i dels òrgans interns de l’empresa 
alhora que tenen drets a ser escoltats prèviament 
per l’empresa abans de prendre decisions 
col·lectives com marca l’article 10 de la Llei LOLS.

Executiva


