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En dos anys ja tornem a tenir canvis de 
consellers   i   d’alts   càrrecs,   alguns   venen  
de   l’empresa   privada      vinculats   a   temes  
del   nostre   Departament,   d’altres   amb   el  
carnet del partit a sota el braç, per demos-
trar   que   en   saben   un   munt   de   l’Adm-
inistració.  
 
Ja ho veurem, de moment els hi passem, 
també són companys, el que guanyaran 
fins   que   s’aprovin   els   pressupostos         d’-
aquest any gasteu-lo bé, amb moderació, 
que alguns no sabem quan podrà seguir 
rajant la mamella.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Els que crèiem que treballar per Catalu-
nya no tenia preu, ens hem equivocat, sí 
que  en   té   i  prou  elevat.  Van  parlant  d’-
austeritat però amb algunes butxaques 
ben plenes. Diuen que no saben com 
pagaran els nostres sous i tremolen per-
què no saben com pagaran els seus, per-
què això només és el sou, després hi ha 
tot el que cobren per assistir a consells 
d’administració   i   altres   representacions,  
més cotxe oficial, més gadgets informà-
tics, més telèfon mòbil, etc. 
 
Si les comparacions són odioses, aques-
ta que us hem posat més amunt ho és i 

molt. Mireu-vos la vostra nòmina i com-
pareu i honestament tal com està tot pre-
gunteu-vos si és lògic el sou que cobren 
els alts càrrecs, si és lògica la diferència 
entre alguns nivells. Si ens han de seguir 
retallant als de baix, quants anys es ne-
cessiten?   S’aconseguirà   només   amb   les  
nostres retallades?      
 
I per tot això, volem pressupostos austers 
de veritat, amb partides tan clares que 
qualsevol ho pugui entendre,  són els 
nostres diners, al cap i a la fi, els que 
paguem amb els nostres impostos.  
 

RETRIBUCIONS 2012 COMPARATIVA DE DALT A BAIX 

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA-IAC 
Haureu vist que CATAC, sempre es 
presenta com a CATAC-IAC. La IAC és 
la confederació de sindicats on pertany 
CATAC i està composada per diferents 
sectors de l'administració pública: US-
TECstes a Ensenyament, CATAC-CTS 
a Sanitat, CAU a Universitats i per altres 
sindicats de fora l'administració com 
CTA-Banesto, FTC i la FAA.  
 
És sota les sigles de la IAC que estem 
presents a la Mesa General de l'Empleat 
Públic, que afecta a tots els col·lectius 
de la Generalitat. 

És sota les sigles de la IAC que partici-
pem activament en els moviments soci-
als.  
 
 
La IAC està treballant en la Coordinado-
ra Laboral del 15M, està en la Platoforma 
per la Defensa dels Serveis Públics, entre 
d'altres i també treballa en projectes de 
cooperació amb sindicats de l'Amèrica 
Llatina i de Palestina.  

 

INFORMATIU DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CATAC-IAC 

AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003.  Tel 93 317 31 51 e-mail sindicat@catac.cat 
GIRONA: Joan Maragall, 35, 5è. 17002. Tn. 972 22 15 88 e-mail .girona@catac.cat 
LLEIDA: Av. Catalunya, 2 25002. Tn. 973 26 79 83 e-mail lleida@catac.cat 
TARRAGONA: Av. Ramon i Cajal, 52, 1r 43005 e-mail tarragona@catac.cat 

Intersindical Alternativa de 
Catalunya 

PTOP@CATAC .CAT 
 
 WWW .CATAC .CAT 

Càrrecs 2012 Per nivells 

President de la Generalitat  
Consellers/Conselleres   
Secret Gral. Presidència i alts càrrecs 
Secretari/ària Gral. i assimilats   
Director Generalitat de Catalunya 

136.834,74€ 
103.176,36€ 
102.907,19€ 
79.651,63€ 
76.270,35€ 

A30  66.103,78€ 
B26  47.124,34€ 
C22  25.184,88€ 
D18  20.638,10€ 
E14  18.094,44€ 

A20  27.550,88€ 
B16  24.201,86€ 
C12  19.516,70€ 
D10  17.159,66€ 
E8    16.051,00€ 
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Digues no a les retallades. Digues si a 
l’austeritat   començant   pels   que   més  
guanyen   i   baixa   a   l’entrada   els   diven-
dres.  

Tots estem indignats i ho hem de de-
mostrar !! 

Us volem recordar que seguim sortint a 
protestar cada divendres a les 10h. del 
matí,  desde  fa  més  d’un  any. 

Alguns creureu que no cal, però fer so-
roll,   “molestar”   si   que   serveix,   perquè  
els recorda que no estem conformes amb 
la situació, que tindran la llei de la seva 
part (se la fan a la seva mida), però no-

saltres no estem conformes. 

Pels que sortim cada setmana és impor-
tant sentir-nos recolzats pels nostres 
companys, tots estem  retallats, a tots ens 
fa mal el poc respecte que ens tenen, però 
ho hem de demostrar, els hi hem de re-
cordar. 

DIVENDRES NEGRES 

Un   exemple   d’aquesta   reducció,   és   el  
nombre   d’informàtics   que   treballen   al  
Centre   d’Atenció   a   l’Usuari  (CAU), 
abans del canvi de conveni hi havia 8 
informàtics per torn, en aquests moments 
només  n’hi  ha  2.  CATAC-IAC DENUN-
CIA AQUESTA SITUACIÓ. Segura-
ment, la Generalitat ha demanat de reduir 
la despesa i, com no, el personal és el 
primer que cal retallar. És impossible, 
que 2 persones cobreixin les incidències 
que intentaven cobrir  8, en 
un departament o be en departaments de 
les dimensions del nostre.  
 
CATAC-IAC proposa que hi hagi perso-
nal informàtic fix del departament en 
cada centre de treball, no itinerant, per 
poder resoldre les incidències que hi hagi 
de manera ràpida i eficaç. Les retallades 
ens poden costar molt cares i pel bé del 
ciutadà no volem que es corrin riscos. 
 

També proposem que el control del grau 
d’acompliment   dels   diferents   contractes  
informàtics el faci el personal del DTES, 
no pas que el control el facin persones 
que potser dins de uns quants mesos esta-
ran treballant a algunes de les empreses 
que ara han guanyat els contractes dels 
paquets informàtics: T-System, Indra, 
etc.    

Des de finals de 2012, més de 30 infor-
màtics, que treballaven per a una empre-
sa alemanya,  a   l’edifici  de  Tarradellas,  
han deixat el seu lloc de treball al De-
partament i no sabem si per desgràcia 
han estat acomiadats de l'empresa.  
 
CATAC-IAC va demanar en una Mesa 
que en el cas de concursos de serveis 
s'introdueixi   la   clàusula   d’obligatorietat  
de mantenir al personal. Estem parlant 
de professionals que en alguns casos ja 
portaven molts anys treballant al Depar-
tament i que la seva marxa podrà deixar-
nos, potser, amb serveis aturats i amb 
moltes dificultats per donar solucions als 
problemes que es plantegin.  
 
Tota  la  història  ja  va  arrencar  amb  l’ext-
ternalització de les tasques relacionades 
amb la informàtica del Departament, les 
tasques de recollida de requeriments i 
d’anàlisi   en  molts   casos   ja   es   feien   per  
personal extern al Departament.  
 
Per tant, poc a poc el coneixement anava 
sortint del Departament.  Aquesta situa-
ció ja va ser denunciada des de la CA-
TAC. Tot i així, el suport local, pels 
problemes del dia a dia relacionats amb 
el  maquinari  i  el  programari  d’ofimàtica,  
s’anava  mantenint  amb  l’equip  que  s’ha  
descrit al començament. 

Ara també toca  treure  fora  del Departa-
ment aquest suport. Passar a que el funci-
onament del dia a dia es faci de vegades 
difícil   d’assolir   amb   dignitat,   perquè   si  
un ordinador es penja reiteradament, ja 
no poden acudir directament a veure què 
passa, i arreglar-lo si cal, perquè substi-
tuir un ratolí o un teclat, ja és difícil, i en 
concret el suport ja no està local. 

 

L’excusa  per  reduir  el  personal  de  l’Àrea  
de Tecnologies de la Informació  i Co-
municacions (ATIC) ha estat que ha gua-
nyat l'adjudicació una altra empresa. Ai-
xò vol dir que les nostres dades van 
d'empresa a empresa i tiro quan em toca. 
Per més protocol de protecció de dades 
que hi hagi, la realitat és que en aquests 
moments no sabem quantes persones 
poden estar jugant amb els nostres fitxers 
de dades.  

UNA NOVA RETALLADA AFECTA AL DEPARTAMENT  


