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CATAC – IAC no accepta la venda d’edificis. 
Vetllem més pels serveis públics que el propi govern 

 

Quina barra! 
Sense cap interès en el futur, aquest govern es ven les joies de la corona per anar tirant. 

Aturem els trasllats d’edificis 
Encetem una mobilització contra els trasllats dels serveis 
El govern de la Generalitat s’està venent les joies de la 
família.  Seus  de  departaments  i  edificis  cèntrics  amb 
molta atenció directa a la ciutadania passen a mans de 
grups immobiliaris o empreses per quatre duros.  

La  política  “immobiliària”  de  la Generalitat  és  de  tot 
menys  coherent.  Un  exemple:  el  departament  de 
Benestar Social va abandonar  la seu de  la Pl. Pau Vila 
(2012) per considerar que era millor estar en un edifici  

Tothom sap que vendre és pa per avui                        
i gana per demà 

de propietat que no pagar un lloguer d’un milió de pes‐
setes diàries des del 1992 (que va acordar l’inefable Sr. 
Comas).  Bé. Doncs  resulta  que  una  vegada  instal∙lats 
en un edifici de propietat, se’l venen! Un altre cop de 
lloguer (ara no sabem per quant). No sabem si riure o 
plorar. 

Segurament, dintre d’alguns anys, ens                   
assabentarem de les comissions, favor i    

negocis foscos al voltant d’aquestes vendes 

Quan ens estem  assabentant dels negocis  foscos que 
durant anys s’han fet a costa del pressupost de  la Ge‐
neralitat,  resulta  indecent  aquesta  fugida  cap  enda‐
vant. Diuen que necessiten fer “cash”. Doncs, per què 
no acomiaden  tots els assessors, per què no eliminen 
les dietes per anar a reunions. Per què no calculen que, 
a la llarga, vendre els edificis i anar de lloguer és pa per 

avui  i gana per demà, com tothom, amb un mínim de 
sentit comú, sap.  

Qui pagarà això a  la  llarga? Tota  la ciutadania. Qui so‐
frirà  les conseqüències d’aquesta política nefasta vers 
els  interessos públics? Nosaltres en primera  instància, 
empitjorant  les nostres condicions de treball  i desprès 
tots  els  ciutadans  i  ciutadanes que  tindran que pere‐
grinar a llocs allunyats.  

I això, al govern,  tant  li  fa? Res. Davant d’aquest nou 
atac, no ens toca començar a demanar compensacions 
(què  també)  sinó  emprendre  una mobilització  a  gran 
escala  per  defensar  els  nostres  drets  i  els  interessos 
dels ciutadans de tenir una Administració decent. 

Ja portem més de mil signatures de          
ciutadans afectats, en contra del trasllat     

de l’ATC de Fontanella 

Des del compromís de defensar alhora, els interessos i 
els drets dels  ciutadans  i del personal,  la mobilització 
per  tal  que  els  serveis  públics  estiguin  a  l’abast  dels 
ciutadans  i no es malvenguin, al temps que  lluitar per 
tenir  bones  condicions  de  treball,  CATAC  –  IAC  em‐
prendrà,  des  de  la  setmana  que  ve,  una  confluència 
entre els moviments ciutadans a favor dels serveis pú‐
blics i els milers de treballadors i treballadores afectats 
per oposar‐nos als trasllats d’edifici.  

Prou de cacicades. Aturem el trasllats d’edificis. No als 
negocis privats a costa dels serveis públics.  
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 



Transpa... què? 
 

―Saps quin és el teu codi de lloc de treball?      

―Saps per què no surten totes les places a ATRI?      

 ―Saps per què et criden (o no, generalment) quan sol∙licites una plaça a ATRI?       

―Saps a quantes reunions d’ens, patronats i fundacions assisteixen els ”teus”  alts càrrecs en hores de feina?       

―I quines dietes perceben?   

 ―Saps quins són els centres de treball concrets de les places que surten a trasllats?      

―Saps l’horari especial d’alguna plaça a la que vulguis presentar‐te?    

―Saps què hi posen a  les actes de les Meses de negociació?      

―Saps quines són les raons perquè un lloc tingui dedicació exclusiva?      

―Saps per quina raó no surten totes les places vacants en els concursos de trasllats?    

―Saps quantes hores extres es fan?       

 ―I qui les fa?      

―Saps quants llocs de treball hi ha ocupats de forma provisional?    

 ―I quins són?     

―Saps per quina raó no tornen al seu lloc de feina les persones que estan en funcions desprès de sis mesos d’ocupar pro‐
visionalment un lloc càrrec?    

―Saps ....? 
 

Diuen i fan el que els dóna la gana. Únicament en això són transparents. 

Totes aquestes qüestions  (i més) han estat preguntades, 
han  estat  exposades  a  les  meses  de  negociació,  per 
CATAC –  IAC  i  la resta de sindicats  i  l’Administració de  la 
Generalitat,  el  govern  del 
Sr. Mas  ens  contesta  amb 
el  següent:  “No  ho  sa‐
bem”,  “No  tenim  per  què 
dir‐ho”,  “És  confidencial”, 
“estem  reestructurant  i  ja 
us  direm  quan  s’acabi”, 
“això  forma  part  de 
l’autoorganització  i  no  te‐
niu dret a saber‐ho” i totes 
la resta de variants del No.  
Per  tenir  alguna  resposta 
hem  hagut  de  demanar 
l’ajuda  de  parlamentaris. 
Únicament  vam  conèixer  l’informe  del  Pla  d’Ocupació 
gràcies  a  la  demanda  que,  a  instància  nostra,  va  fer  la 
CUP. 

I ara ens volen vendre que  l’Administració  serà  transpa‐
rent. Quina barra! Quina demagògia!  

Tots  i totes  les que treballem a dins sabem que s’amaga 
molta  informació en  tots els  camps d’actuació a  la gran 
majoria de persones  i, en canvi, se’ls dóna alegrement a 
qui interessa. Quantes vegades recordem haver hagut de 

deixar  la  feina momentàniament  per  treure  llistats,  in‐
formes, base de dades o cercar expedients a l’arxiu i por‐
tar‐los,  a  corre  cuita,  al  despatx  del/de  la  director/a 

general que “té” una visi‐
ta molt  important a qui (i 
únicament  a  ella)  vol  do‐
nar la informació?  

Hem de reconèixer que sí, 
que  són  transparents  en 
una qüestió:  són  transpa‐
rents  quan  manifesten,  i 
fan,  el  que  els  dóna  la 
gana. 

I el que és pitjor, dins de 
l’Administració,  l’autèntic 
forat  negríssim  de  la 

transparència és Funció Pública. Com a les “grans” famíli‐
es, les coses de casa són les més amagades. 

Bé, el proper dimecres, una cop nomenada  la Sra. Núria 
Bassols,  responsable  de  transparència,  tindrà  sobre  la 
taula el nostre  llistat de sol∙licitud de dades  imprescindi‐
bles per la transparència en la gestió de personal.  

Continuarà...   

 

MESTRA NÚRIA 
Gran e il·lustre vident que resol tots els 

problemes organitzatius 

EXPERTA EN TRANSPARÈNCIA 

Alta doctora dotada de coneixements 
superiors. Resol les opacitats i negrors 
amb rapidesa i eficàcia. Tot queda més 
net que una patena. Recomanada pel 
professor Artur i la maga Joana. 

 

Resultats garantits en 7 mesos 

Tel. 93 402 46 00 
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