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Portem uns quants anys que la plantilla 

de l’ACA s’ha anat reduint. Hem passat 

de més de 700 treballadors propis i més 

de 300 treballadors   externs, als actu-

als poc més de 500 treballadors i la 

mínima contractació externa. És evi-

dent que tots els extrems són dolents. 

En un moment determinat, l’empresa 

va fer “mànega ampla” en la contrac-

tació de treballadors, tant interns com 

externs, que òbviament va significar un 

benefici per a totes aquelles persones 

que van aconseguir un lloc de treball, 

però també va significar, en alguns casos, excessos (contractacions externes a 

“dojo”) que van contribuir a augmentar el deute de l’ACA. 

Actualment, i des de fa ja cinc anys aproximadament, hem passat, mitjançant els  

decretazos, a no poder contractar absolutament a ningú i amb l’obligatorietat        

d’amortitzar gairebé totes les places que han anat quedant vacants, amb l’única    

excepció significativa de la contractació de l’Adjunt a Direcció. 

És cert que es poden fer, excepcionalment, contractacions que s’han de motivar   

davant de la COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS ( òrgan de la Generalitat que ha de donar 

el vistiplau per tal de poder realitzar qualsevol contractació) i s’han de justificar com a 

necessàries i imprescindibles per al  bon funcionalment de l’empresa. 

Aquesta reducció del nombre de treballadors  i treballadores està afectant,           

principalment, a tasques essencials per al  bon desenvolupament de  l’ACA com són: 

- La Inspecció a tot el territori, que tot i la bona voluntat de tots els treballadors i 

treballadores, no es pot complir amb allò que marca la Directiva Marc de 

l’Aigua.  

- Ens estem quedant sense treballadors als embassament (llocs estratègics i  

bàsics), fins el punt que s’ha tingut que reorganitzar i fer un nou replanteja-

ment que ha implicat un esforç més ampli per a  tots els treballadors i treballa-

dores. 

- Les demarcacions es van quedant buides i, cada cop, les mancances són 

més importants, fins el punt d’haver de donar suport des de Serveis centrals, 

en algunes ocasions. 

- Manteniment, s’ha reduït de tal manera que amb el personal actual no es  

poden atendre les mínimes necessitats de tots els edificis. 

Per què en aquests casos la nostra empresa, davant d’unes necessitats tant evidents i 

tant factibles de justificar, no dóna el pas de fer la petició a la comissió de retribu-   

cions? 
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La reducció del 
nombre de treballa-
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està afectant  princi-
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Aquests sí que són llocs necessaris per al  

bon funcionament de l’ACA. Com         

s’explica que es pugui justificar el càrrec              

d’Adjunt a Direcció i no es puguin justificar 

llocs de treballs totalment necessaris? 

Aquesta pregunta la hem fet arribar a RH, 

i la resposta ha estat “no és el moment 

oportú per a realitzar la petició, estem  

esperant el moment estratègic”.  

Per què tanta celeritat en fer la petició de 

l’Adjunt a Direcció i tant poques ganes 

mostrades en cobrir llocs de treball que 

són importantíssims en la nostra empresa? 

Fa mesos que esperem el moment estratègic per cobrir la plaça de manteniment, i 

cada dia que passa van sortint més necessitats, que ja les hem comentat. Aquesta és 

la manera d’organitzar l’empresa per part de la Direcció? 

Actualment, la direcció de l’empresa té un mal de cap important: encabir els treballa-

dors de fora de Conveni a l’actual conveni, amb el que fa referència a les seves     

retribucions  que han de passar per la comissió de retribucions. Estan tenint dificultats a 

l’hora de com fer la petició i d’estructurar els salaris (tenen una mala experiència amb 

la injustícia que han patit els treballadors del laboratori d’Abrera, que han vist reduïts 

els seus salaris injustament, un cop van passar per la comissió de retribucions). 

Així arribem a la situació real: el moment estratègic per fer les peticions a la maleïda 

comissió de retribucions, només respon a un tema de prioritats de la nostra empresa. 

Entenem que la necessitat de cobrir vacants de personal de l’ACA està en segon o 

tercer pla, per darrere de la resolució de la situació dels actuals fora de conveni. 

 

 

 

El 30 de setembre de 2011, l’empresa va denunciar la vigència de l’actual conveni de 

l’Agència Catalana de l'Aigua. Conseqüentment, el 28 d’octubre de 2011, es va cons-

tituir la comissió negociadora del IV Conveni Laboral de l’Agència Catalana de      

l’Aigua. Immediatament després de la constitució, l’empresa va presentar l’inici d’un 

procediment d’acomiadament col·lectiu, que podia afectar a 120 treballadors i       

treballadores. Automàticament, la part social va exigir la paralització de la negocia-

ció del Conveni i , afortunadament,  gràcies a la lluita de tots els treballadors i treballa-

dores i a unes eleccions autonòmiques avançades, va quedar en no res. 

La negociació real del IV Conveni Laboral de l’Agència Catalana de l’Aigua va      

començar el 5 d’abril de 2013. En aquell moment, l‘argument inicial era la necessitat 

d’adequar-lo a la legislació vigent, i aprofitant la ben entesa, van anar rascant multi-

tud d’articles amb l’objectiu, van dir, de millorar la capacitat organitzativa de l’emp-

resa. Més endavant, en plena negociació, l’empresa va  informar al comitè, que la 

denúncia havia estat per poder incorporar al personal fora de conveni dins de conve-

ni, i que aquest fet era una imposició feta per la intervenció i que no podien obviar. 

(Vés per on que ara ja tornaven a canviar el motiu de la denúncia!!!) 
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ES PUGUI 

JUSTIFICAR EL 

CÀRREC D’ADJUNT A 

DIRECCIÓ I NO ES 
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TOTALMENTS 

NECESSARIS? 
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de IV Conveni  va 
començar el 5 
d’abril de 2013 
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mentar  la necessi-
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Negociació del conveni 

La part social va iniciar la negociació del Conveni, amb un clar objectiu: aconseguir 

una millora de l’horari per a tots els grups professionals (apropant-nos a la flexibilitat 

horària que ja gaudeixen la gran majoria de treballadors de la Generalitat) i afegir 

alguns permisos recollits a l’Estatut bàsic de l’empleat públic: 

- cura de fill menor afectat per càncer o malaltia greu (art. 49.e) de l’EBEP), 

- reducció de jornada fins el 50%, amb caràcter retribuït per raó de malaltia 

molt greu d’un familiar de primer grau, amb termini màxim d’un mes (art. 48.i) 

de l’EBEP), 

La situació de crisi que arrosseguem, amb anys plens de retallades, ens ha situat en 

un marc de negociació molt complicat, en el qual el nostre principal objectiu s’ha 

hagut de mantenir en aconseguir una millor conciliació de la vida laboral amb la   

familiar. 

A 1 d’octubre de 2014, portem 43 reunions de la comissió negociadora de conveni. 

Efectivament, s’han acostat posicions, però cal tenir en compte que els punts de    

partida eren molt llunyans. L’empresa partia pràcticament d’un conveni nou, amb tots 

els articles a la baixa respecte als del III Conveni, mentre que la part social partia del 

Conveni vigent a l’ACA amb els ajustos legals que s’han anat produint últimament i 

amb algunes millores en temes relacionats amb jornada/horaris i permisos. 

El que havia de ser una negociació per aconseguir un nou conveni, modificat per 

obligació legal i per la voluntat per part de l’empresa en incorporar al personal de 

fora de conveni, s’ha transformat en una gesta de la part social per intentar aconse-

guir mantenir els redactats del III conveni i per detectar les modificacions fetes (a la 

baixa) en articles que a priori no havien de ser objecte de nova redacció. 

La nostra valoració, a primer cop d’ull, 

és que la part social ha emprat molta 

energia per no perdre més enllà del que 

ja hem perdut per imposició de decreta-

zos de la  Generalitat i la reforma laboral 

imposada pel Govern estatal (sous, FAS, 

increments salaris, dietes ...) 

Aquest no era l’objectiu inicial quan 

vam començar la negociació. Hem 

d’acceptar la pretensió de l’empresa 

(que ha anat canviant amb el transcurs 

de la negociació), com és:  

1) Obstaculitzar la defensa d’un possible acomiadament col·lectiu,  

2) incorporar els treballadors de fora de conveni i 

3) adequar els articles que havien quedat modificats legalment.  

Però, com en tota negociació i en contrapartida, la idea era millorar aquells aspectes      

socials, que no econòmics, prenent com a referència els convenis d’altres empreses 

públiques i del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 

S’han dedicat moltes hores a rellegir i comparar les plataformes de conveni presenta-

des per l’empresa (en aquests moments anem per la quarta plataforma, la qual     

encara se situa majoritàriament per sota de les millores sociolaborals aconseguides 

en el III Conveni). 

Sí que s’ha aconseguit, donada la poca seguretat en l’aplicació de convenis que ens 

ha deixat la reforma laboral, que des de Gerència de l’ACA es confirmi que el conve-

ni d’àmbit superior que se’ns aplicaria al personal de l’ACA seria el Conveni Únic del 

Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya, i alguna possible millora d’horaris 

LA PART SOCIAL 

VA INICIAR LA 

NEGOCIACIÓ AMB 

EL CLAR 

OBJECTIU 

D’ACONSEGUIR 

UNA MILLORA DE 

L’HORARI PER A 

TOTS ELS GRUPS 

PROFESSIONALS I 

AFEGIR ALGUNS 

PERMISOS 

RECOLLITS A 

L’ESTATUT BÀSIC 

DE L’EMPLEAT 

PÚBLIC 
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per a alguns grups professionals 

però, sincerament, és un pobre 

resultat atenent les hores inverti-

des, el qual únicament es pot 

valorar positivament si  tenim en 

compte quina era la plataforma 

laboral d’inici presentada per 

l’empresa. 

Estem en el darrer període de 

negociació, segons el que se’ns 

ha suggerit des de Funció Públi-

ca. Hi ha acord en capítols que, a priori, no es destacaven com a conflictius. Però les 

línies vermelles que us vam comentar, continuen sent vermelles (ultraactivitat amb 

garanties salarials, protecció de les incapacitats totals, valoració i promoció interna i 

incorporació de permisos) i la lluita per mantenir el contingut del III Conveni està sent 

més necessària que mai. 

La voluntat de la part social és poder arribar a un acord, per tal de tenir un Conveni 

digne, un conveni que no impliqui més retallades de les que hem tingut fins ara, un 

conveni que ens asseguri les nostres condicions laborals, però no a qualsevol preu, 

volem ser optimistes i insistirem fins que sigui possible. 

A la passada reunió de conveni del 23 d’octubre (núm. 46),  va assistir el Gerent per tal 

d’intentar acostar les posicions d’ambdues parts. La part social va realitzar unes      

darreres propostes, a les quals l’empresa ha de donar una resposta definitiva.               

D’aquesta resposta ha de sortir el nou Conveni que quedarà pendent de la consulta 

a tots els treballadors i treballadores.  

Un cop rebuda la plataforma definitiva, realitzarem una assemblea per tal d’informar 

tal i com ha quedat definitivament el Conveni (us detallarem tots els punts) 

i posteriorment haurem de decidir si l’acceptem o no mitjançant referèndum. 

Han estat unes negociacions complicades, pel context de retallades que estem     

patint, però sobre tot perquè l’interlocutor que hem tingut al davant ha posat les coses 

molt complicades, i només les poques vegades que han assistit els dos Gerents a la 

negociadora ha estat quan hem donat passes significatives per acostar les posicions. 

 

El 8 de juny de 2014, va 

sortir al diari la primera no-

tícia en la que s’anunciava 

que el govern de la Gene-

ralitat ultimava un Acord 

amb   l’ Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB) que 

permetria obtenir uns in-

gressos de 800 M€, segons 

el qual la corporació me-

tropolitana, s’adjudicaria la 

major part de les infraes-

tructures hidràuliques de titularitat autonòmica —incloses depuradores— , que passari-

en a gestionar durant un període de fins a 30 anys. A canvi, es quedaria la major part 

de la recaptació del cànon de l’aigua que s’ingressava en els municipis de l’AMB. 

Negociació del conveni 

 Estem en el darrer 
període de negocia-
ció però les línies 
vermelles             
segueixen sent       
vermelles 

 

 La voluntat de la 
part social és arri-
bar a un acord però 
no a qualsevol preu 

 

 Un cop rebuda la 
plataforma definiti-
va realitzarem una 
assemblea 

 

 Posteriorment  
haurem de decidir 
mitjançant referèn-
dum 

 

  

  

  

 

 

EL 8 DE JUNY 

S’ANUNCIAVA QUE 

EL GOVERN DE LA 
GENERALITAT UL-

TIMAVA UN ACORD 

AMB L’AMB QUE 

PERMETRIA OBTE-
NIR UNS INGRES-

SOS DE 800 M€ 
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Aquest acord entre Genera-

litat i AMB s’havia de forma-

litzar per fases (i sense massa 

publicitat, sigui dit de passa-

da). 

La primera fase en el Consell 

E x e c u t i u ,  m i t j a n ç a n t          

l’aprovació del Decret Llei, 

de 10 de juny, de modifica-

ció de la Llei 31/2010, de 3 

d’agost, de l’Àrea Metropoli-

tana de Barcelona. 

Aquest decret, sota una  

falsa aparença d’un nou      

model de sanejament d’aig-

ües residuals a l’AMB, en realitat encobria la privatització d’una part important del    

cànon de l’aigua, el principal ingrés de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Alguns grups parlamentaris van presentar un recurs al Consell de Garanties Estatutàries 

contra aquest decret llei. Però el Consell de garanties estatutàries va avalar el decret 

llei del Govern sobre el nou model de gestió de sanejament de l'aigua. 

Com a comitè de l’Agència Catalana de l'Aigua hem exposat als grups parlamentaris, 

mitjançant reunions i preguntes parlamentàries, els dubtes que ens genera el nou    

model de sanejament que s’està plantejant, per tal de defensar el paper d’autoritat 

pública de l’aigua a tot Catalunya, els imprescindibles serveis que realitza l'Agència 

per a l'acompliment de la Llei d'Aigües i la Directiva Marc de l'Aigua i defensar els 

llocs de treball. 

Des d’organitzacions externes, amb les quals com a comitè mantenim contactes 

constants, han realitzat una campanya contra la privatització del servei a nivell dels 

ajuntaments de l’AMB, mitjançant l’aprovació de mocions contra el Decret-llei. (Alguns    

Ajuntaments com Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei, Mataró, El Prat del     

Llobregat… han donat suport a la moció presentada contra el decret llei, altres, com 

és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, ho tenen pendent de votar) 

En aquests moments, ens trobem a l’espera 

que se signi (o no) el conveni entre l’Agència 

Catalana de l'Aigua i l’AMB. Aquest conveni 

s’ha d’aprovar pel Consell d’administració i, 

curiosament, tot i haver convocat un consell 

d’administració el passat 29 de setembre, 

an convocat dos consells d’administració 

més, durant aquest mes d’octubre (els dies 13 

i 22). No estem segurs que això sigui molt posi-

tiu per al futur de l’Agència Catalana de    

l'Aigua i per als seus treballadors i treballado-

res. 

Estem a sobre del tema i fem tot el que està 

dins les nostres possibilitats, tenint en compte 

que no ens informen des de Direcció o Gerèn-

cia. Des de CATAC defensarem els nostres llocs de treball i el model públic de la ges-

tió de l’aigua. 
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 Alguns grups    
parlamentaris van 
presentar un recurs 
contra aquest     
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AQUEST DECRET, 

SOTA UNA FALSA 

APARENÇA D’UN 
NOU MODEL DE 

SANEJAMENT,   

ENCOBRIA LA 

PRIVATITZACIÓ 
D’UNA PART      

IMPORTANT DEL 

CÀNON DE 

L’AIGUA, PRINCI-
PAL INGRÈS DE 

L’ACA 



  

 

 

 

          Representants sindicals de catac 

 

 
BARCELONA 

 
Alfons Barceló             Comissió Paritària  Ext-12026  abarcelo@gencat.cat   P-204 ALTELL  

Àfrica O’Callaghan    Negociadora de conveni Ext-12284     afocallaghan@gencat.cat   P-204 P-4ª  

Rosa Mª Sánchez        Salut Laboral/Conveni  Ext-12154    rosam.sanchez@gencat.cat    P-204 P-1ª  

Roger Moreno             Comissió Teletreball  Ext-12019       rgmoreno@gencat.cat   P-204 P-1ª  

 

 

 

 

TARRAGONA / TORTOSA 

 
Salvador Fabregat Comissió D’Igualtat  Ext-17002       sfabregat@gencat.cat  TORTOSA  PB 
 

 

 

 

GIRONA  

 
Oriol Arias   Comissió FAS    Ext-14026  orarias@gencat.cat  Altell  

Josep Martínez  Comissió Formació   Ext-14003      jsmartinez@gencat.cat  Altell  

Carles Baserba Comissió de Valoració Ext-14016       cbaserba@gencat.cat PB 

 

 

 

 

DELEGAT  LOLS  

 
Jordi Erra  Comissió de Concursos Ext-12018          jerra@gencat.cat P-204 ALTELL  

  Borsa de Treball 

 
 

 

 

 

 

       Per a qualsevol consulta o problema que tingueu us podeu  

        adreçar a qualsevol dels nostres representants sindicals 
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