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DEIxEM DE MIRAR! 
PARTICIPEM

Durant molts anys, les persones que 

qüestionàvem el “sistema” hem estat en 

“fora de joc”, reunides en organitzacions 

antiquades, que tant sols serveixen per 

reclamar el “sotmetiment” de la llibertat 

individual a interessos col·lectius obso-

lets, com la igualtat, amb anàlisis anco-

rades en “arqueologia històrica”, com la 

lluita de classes, i que solament conclo-

íem malastrugueses, com que l’època de 

l’abundància i el consumisme són un mi-

ratge de la història.

Les conquestes socials no estan assegurades

Que quedi clar: les  nostres  crítiques  no  estaven -ni estan- dirigides contra les fites acon-

seguides en la millora de les condicions socials, ans al contrari, ens considerem promotors i 

responsables de moltes d’elles. La diferència amb altres organitzacions no estava -ni està- en 

la lluita per les millores, sinó en considerar que els nostres drets i les conquestes socials mai 

estaven -ni estaran- assegurats sota els principis d’un sistema que, en el fons, es basa en la 

lluita de classes, i que, simplement, estàvem —i estem, per poc temps ja— en un  període  de  

treva,  anomenat com l’etapa socialdemòcrata de la història. Altres pensaven que aquesta si-

tuació era definitiva —i participaven en el seu joc, acceptant plans de pensions i altres “cavalls 

de Troia”—, i nosaltres discorríem que la situació podia canviar, com així, malauradament, ha 

passat.

Desistiment de responsabilitat i descobriment 
de la veritable cara de l’estat.

Aquesta etapa s’ha caracteritzat, a més, per la substitució de la consciència social per 

l’individualisme i, sobretot, pel desistiment de responsabilitats (“que m’ho facin”), amb un 

resultat: una desmobilització creixent de tothom. Estem en una situació paradoxal: contra 

més drets ens treuen, més ens “encomanem” a un déu laic que ens resolgui els problemes. 

Mirem a altres que s’enfonsen, mirem..., esperem..., però no fem res, a l’espera de... caure 

nosaltres, quan llavors ja serà tard!

E   D   I   T   O   R   I   A   L
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I ha canviat tant que fins els estats (les estructures socials que, teòricament, garantien els 

drets socials i en les que confiàvem allò de que m’ho facin) s’han mirat al mirall i aquest els 

ha retornat la seva veritable imatge: heu de tornar a fer de “dolents” que per això esteu al 

servei del capital. Que a ningú se li acudeixi eliminar els abocadors 
fiscals ni imposar taxes a l’exuberància financera, etc.
Assistim, doncs, a uns temps d’encreuament històric. Tenim la informació suficient: llegim els 

diaris, veiem la tele i naveguem per Internet. I sabem de sobres quins són els bàndols 
enfrontats, un dels quals compta amb els ressorts del poder i, principalment, amb la 
resignació de la majoria, que s’empassa el discurs que no hi 
ha més que una sortida. 

Resistència i consciència social

Nosaltres estem a l’altra banda. Si hem resistit durant molts anys, si hem mantingut les es-

pases aixecades és perquè estàvem convençuts que arribaria aquest moment. Hem intentat 

fer una tasca principal: preservar la consciència social que, com hem dit abans, han se-
grestat massivament  mitjançant el foment del consumisme 
i l’individualisme.
Ara ens toca demanar, cridar a la lluita. Sabem que hi ha una altra sortida, encarnada en la 

lluita social, en primer lloc, per exigir el manteniment de l’estat del benestar i, seguidament, 

per enviar als veritables culpables de la crisi, que tenen nom i cognoms, a la garjola, per 

considerar que l’economia financera basada en l’especulació és un delicte contra la humanitat 

igual que d´altres que deixen un alt nombre de víctimes.

Deixem de mirar

E   D   I   T   O   R   I   A   L
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Ja quasi bé fa un any de la primera gran 

tisorada als nostres sous: la rebaixa de les 

nostres retribucions mensuals, la posterior 

mossegada de la paga extraordinària del 

desembre del 2010 i la continuïtat de tot 

plegat l’any 2011. La retribució total de 

2011 serà, a més, sensiblement més baixa 

que la del 2010 la qual cosa representarà 

una pèrdua de poder adquisitiu important 

en uns sous, els de l’administració pública, 

que són en la major part dels casos prou 

ajustats i que ja venien patint pèrdues 

acumulades importants.

En aquest panorama salarial, molts tre-

balladors i treballadores gaudien d’un 

dret aconseguit mitjançant la ne-

gociació i sol·licitaven els ajuts 

corresponents al fons 

d’acció social, el FAS. 

Les quanties co-

rresponents als dife-

rents ajuts s’incorporaven 

a la nòmina del personal perquè, 

no cal obli-

dar-ho, sortien de la 

massa salarial del conjunt dels 

treballadors i treballadores 

de la Generalitat de 

Catalunya.

AIxÒ QUE FAN TÉ UN NOM
FAS, Complement de productivitat, 
Pla de Pensions...

El FAS són diners nostres que 
repartim entre nosaltres, no 
són cap regal concedit gra-
ciosament per la nostra em-
presa.

D’altra banda, el tan polèmic complement 

de productivitat, i deixant ara de banda la 

discussió que arrosseguem sobre els cri-

teris de la seva distribució, és un segon 

exemple de com una part de la massa 

s a - larial dels treballadors i treballa-

dores de la Generalitat de Ca-

talunya retornava a la nòmina 

del personal.

El COMPLEMENT 
DE PRODUCTI-
VITAT són di-
ners nostres 
que repartim 

entre nosal-
tres, tampoc no 

s ó n u n 
regal 

c o n c e -
dit graciosament 

per la nostra empresa.

I finalment, el no menys controvertit Pla de 

Pensions -al que CATAC-IAC s’hi ha oposat 

radicalment i contra el que hem proposat 

que les aportacions anuals vagin a parar a 
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la nostra nòmina individual...- és el tercer 

exemple de com els nostres diners, els de 

la nostra massa salarial, retornaven (tot 

i que d’una manera que no compartim) a 

estar en mans del personal. 

Les APORTACIONS AL PLA DE 
PENSIONS corporatiu són di-
ners nostres que tornen a no-
saltres i tampoc no són cap 
regal concedit graciosament 
per la nostra empresa.

Ja fa setmanes que corre un rumor: des-

apareix el FAS, desapareix el complement 

de productivitat, no hi haurà aportacions 

al pla de pensions... Us adoneu del que re-

presentaria això? Representaria, ni més ni 

menys, que per estalviar diners ens torna-

rien a prendre els nostres, ELS NOSTRES 

DINERS i això no hi ha rosa de Sant Jordi 

multimèdia que ho faci oblidar.

I mentre corren els rumors, preguntem ofi-

cialment pel tema i se’ns contesta que ho 

estan valorant, que no hi ha cap decisió..., 

però ens consta que han demanat als 

departaments que facin una previsió 

pressupostària sense tenir en compte 

el FAS ni el complement de productivi-

tat. I pel que fa al pla de pensions, només 

l’amor incondicional que aquesta casa té 

per La Caixa pot fer que es mantingui, en 

el seu benefici, l’aportació d’enguany.

I si finalment ens detreuen de les nostres 

nòmines aquests diners, això que fan no-

més té un nom: 
QUE ENS PRENEN ELS NOSTRES 
DINERS.
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TREBALLAR MÉS-GUANYAR 
MENYS Retallada de les pensions

Treballar més mentre estem en actiu i treballar més temps, sempre cobrant menys..., ara per 

les retallades salarials i per l’increment de rendes baixes i en precari, després per les reta-

llades de les pensions. Tot això mentre, a l’altre extrem, l’índex d’aturats segueix creixent i 

també el ritme de destrucció de l’ocupació.

En butlletins anteriors us informàvem del nostre parer respecte de l’acord signat a Madrid, 

hipòcritament anomenat de “reforma de les pensions” quan es tracta d’un acord 
de CCOO i UGT de “retallada de les pensions”. Un acord al que es va arribar després 

d’escenificar un desacord que no es mantingué massa més enllà d’unes jornades de lluita no-

més aparent contra l’increment de l’edat de jubilació. Un resultat: la rebaixa de les pensions 

i l’increment del temps de cotització necessari, la qual cosa representa més dificultat per as-

solir una jubilació digna i adequada a les necessitats de les persones.

Aquest acord és l’obra conjunta dels sindicats insti-

tucionalitzats CCOO i UGT, de la representació de 

l’empresa i de l’Estat espanyol, i s’ha convertit en 

la base del text de l’Avantprojecte de Llei per ser 

debatut al Congrés dels Diputats. 

Aquest acord fa, un cop més, culpable la caixa de 

les pensions públiques d’un dèficit inexistent mentre 

es dilapiden diners i di- ners en altres qüestions i nin-

gú no s’ocupa d’obtenir més ingressos d’allà on real-

ment hi ha els diners.

Mireu què plante- ja l’Avantprojecte, respecte 

l’edat de jubilació:

• Increment gradual de l’edat legal de jubilació fins als 67 anys, amb alguna excepció que 

afecta determinats col·lectius.

• Jubilació a partir dels 65 amb dret al 100% de la pensió quan s’hagin cotitzat 38 anys i mig 

o amb coeficient reductor per trimestre respecte el 100% (1,8% per trimestre).

• Jubilació anticipada a partir dels 63 anys, amb coeficient reductor i un mínim de 33 anys 

cotitzats.

• Jubilació anticipada en situacions de crisi a partir dels 61 anys, amb un mínim de 33 anys 

cotitzats.
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• Jubilació parcial a partir dels 61 anys, amb contracte de relleu.

• S’elimina el supòsit de jubilació especial als 64 anys.

I ara, respecte el càlcul de la pensió: 

1. Càlcul de la base reguladora: s’incrementa progressivament dels 15 als 25 anys a tenir en 

compte pel càlcul de la pensió. 

2. Escala per a la determinació de la pensió: evolució progressiva. En paral·lel a l’increment 

de l’edat de jubilació, exigència de 37 anys cotitzats per arribar al 100% de la pensió. 

La resta del text i les mesu-

res que preveu no incideix en 

aspectes que representin una 

millora del sistema general 

de les pensions. Us recordem 

que la caixa de les pensions 
s’autofinancia de les cotitza-
cions dels treballadors i tre-
balladores. Fins i tot serveix 
per a nodrir prestacions so-
cials que sí que caldria que 
s’assumissin des d’altres ca-
pítols dels pressupostos ge-
nerals de l’estat.

Per mantenir la caixa de les pensions no s’han d’estrènyer els cargols a les persones pensio-

nistes sinó tenir-ne cura, generar més cotització, deixar de perdonar quotes a les empreses i 

establir mesures solidàries i justes de repartiment. 

Serà molt complicat tenir 38 anys i mig de cotització i més encara per a determinats col·lectius, 

i ja s’ha calculat que l’increment dels anys en el període de còmput generen una disminució 

dels imports de les pensions resultants. Per això hem de seguir treballant contra aquestes 

mesures, hem de seguir vinculant la lluita per unes pensions universals i dignes a la resta 

d’aspectes que ara ens preocupen. 

La defensa de la caixa pública de pensions ha de ser una prioritat i hem de saber exigir als 

representats sindicals que tinguem a l’abast que defensin allò que ha costat tant d’aconseguir, 

que no contribueixin a l’extensió de plans privats d’ocupació i que reclamin a les seves cúpu-

les sindicals solucions solidàries i justes, que no facin pagar el dèficit a les persones que més 

protecció necessiten. 

Per això no tots els sindicats som iguals.
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Ara que entre els adolescents estan de moda 

les sagues vampíriques, com “Crepuscle” i 

d’altres, hem descobert que no només els 

escriptors i els cineastes s’han adonat de 

fins a quin punt la sang pot ser un negoci 

rendible. També el Molt Honorable President 

de la Generalitat, senyor Artur Mas i Gava-

rró, s’ha adonat de com és de rendible el 

negoci de la sang. Bé, de fet ara mateix no, 

ja fa anys que es va adonar de com era de 

rendible el negoci de la sang. 

Tenir la sang bona significa gaudir d’una 

bona salut, i per tenir una bona salut s’ha 

de reunir un seguit de condicions, tals com 

la genètica, la sort i… un servei assisten-

cial que et garanteixi una bona salut quan 

aquesta s’espatlla. És a dir, de tant en tant 

necessitem una revisió, una posada a punt 

o una reparació del nostre vehicle, d’aquella 

màquina que ens serveix per transportar el 

cervell amunt i avall.

Per garantir que el cervell serà transpor-

tat correctament, s’han inventat uns grups 

professionals (personal sanitari) que repa-

ren les nostres màquines particulars en uns 

tallers especials, que estan gestionats per 

altres professionals (personal administratiu 

i tècnic) sense els quals els primers profes-

sionals no podrien treballar. Alguna bona 

persona va creure que tots els cer-

vells, malgrat haver-ne de bons 

i de dolents, tenien dret a re-

parar la seva màquina sense 

discussió. Era un DRET de 

tots els cervells. 

ELS MERCADERS DE LA SANG
Però aleshores en Mas i un grup dels seus 

amics es van adonar que la sang, la salut, 

era un negoci fantàstic, ja que tots els cer-

vells estaven disposats a pagar els diners 

que fessin falta per tal de tenir bona sang. 

Per això, amb el seu mestre, ja retirat, en 

el passat, quan van tenir el govern per pri-

mera vegada, van crear tallers privats 

de reparació. Però aquests tallers no 

eren rendibles econòmicament, i això era 

un problema. Llavors van arribar a acords 

amb els tallers públics per ser el seu suport 

i d’aquesta manera fer uns calerons més, 

però no era suficient. Els mercaders de la 

sang volien més diners. I ara volen subs-

tituir els tallers públics pels privats.

Per això, el Molt Honorable, en substituir 

el seu mestre, va posar un Honorable, en 

Boi Ruiz, de cap de tots els tallers pú-

blics de reparació mecànica dels vehicles 

dels cervells, amb l’ordre de fer pagar a 

tots el cervells pel dret a tenir una sang 

neta i bona. I així ho va començar a fer 

l’Honorable.

Aquest Boi no és un cervell qualsevol, no. 

É s un cervell que té una missió en-

comanada: buidar de diners 

les arques dels tallers dels 

cervells públics per donar 

tots els diners a les arques 

dels tallers dels cervells 

privats. I vaja si ho està 

fent!!!

D’aquesta manera, 
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l’Honorable Boi ha atacat dient que no hi 

ha diners i que per això havia de tancar 

part dels tallers i part de les instal·lacions 

dels grans tallers… Però… mentre per una 

part deixa sense taller a la majoria dels 

cervells per manca de recursos, per l’altra 

part -la secreta- va traient en el DOGC 

concursos per valor de milions i milions 

d’euros per gestionar els tallers pú-

blics o per realitzar les feines que hau-

rien de fer els tallers públics, com per 

exemple en el número 5863, pàgina 23640, 

8.000.000€, o bé en el número 5858, pàgi-

na 21889, 69.151.618€.

I com recuperaran les empreses lici-

tadores tots aquests diners…? 

FÀCIL: A COSTA DE DONAR UN 

SERVEI DEFICIENT ALS VEHICLES 

DELS CERVELLS QUE ATENGUIN, 

JA QUE EL SEU OBJECTIU ÉS EL 

NEGOCI, NO LA SALUT!!!

A i x ò 

sí, l’Honorable B o i 

no ha pensat que 

el taller públic ÉS DE TOTS I TOTES 

ELS CIUTADANS I CIUTADANES DE CATA-

LUNYA, i no seu i del mestre Mas.

Per això, els i les que volem cuidar el ta-

ller públic i el volem defensar, com és el 

cas de la CATAC-IAC, pensem que el mes-

tre Mas hauria d’anar cada dia a menys i 

l’Honorable Boi, pensar en dedicar-se als 

seus negocis, que, per cert, tots ells estan 

relacionats amb els tallers privats de repa-

ració de vehicles de cervells, ja que fins fa 

poc era el mestre dels tallers privats.

Quan el mestre de l’Honorable Boi va dir 

que posaria els millors de cada matèria a 

dirigir els assumptes del govern, se li va 

oblidar dir que per a ell LA SANG BONA I 

NETA DELS CATALANS I CATALANES ÉS UN 

NEGOCI QUANTIFICABLE EN RESULTATS 

ACCIONARIALS.

No és d’estranyar que empreses de capital 

risc, autèntics taurons i depredadors 

causants de l’actual crisi econòmica, 

vegin amb molts bons ulls el gran 

negoci que comporta la sang neta i 

bona, i així ho diuen en el diari “EX-

PANSIÓN” del dia 21/04/2011, se-

gons el qual aquestes empreses 

estan ja preparades per entrar 

amb molta força en el sector fi-

nancer sanitari i invertir.

Per aquest motiu, quan anem totes i tots a 

un taller de vehicles del nostre cervell, hem 

de mirar, primer de tot, si és un taller públic 

o privat. Si és de la xarxa pública podem 

respirar tranquils, ja que vetllaran per la 

nostra mecànica sense cap dubte ni proble-

ma, però si és privat o de gestió priva-

da, ATENCIÓ!!! Perquè el que prima és 

el negoci i no la salut! Per això no està 

de més dur a la butxaca la targeta amb el 

número del nostre advocat…, mai se sap si 

s’ha de denunciar al mecànic, al taller i als 

que ens han posat en aquesta situació. 
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MANIFEST IAC
                                               La intersindical Alternativa de Cata-

lunya, la nostra confede-

ració, en el manifest que 

ha previst per a la con-

vocatòria del 14 de 

maig, defensa un cop 

més uns serveis públics 

de qualitat així com el 

necessàri manteniment 

d´una atenció adequada 

a la ciutadania. Per a aconseguir-ho cal estar en contra de determinades retallades, també de les del 

personal necessari per poder tirar endavant projectes tan necessaris per a tothom. 

La manifestació del 14 de maig, a les 11 hores ha de servir per exigir-ho, i la IAC també hi serà.

La Intersindical Alternativa de Catalunya IAC ( CATAC, USTEC-STES, CATAC-CTS, CAU, CTA BANESTO 

i FTC ) fa una crida als empleats i empleades públics i a la ciutadania en general a mobilitzar-se, a fer 

conèixer i a  participar en la manifestació del 14 de maig a Barcelona per expressar amb fermesa el nos-

tre rebuig  a les retallades  que està portant a terme el govern català i aconseguir aturar-ne l’aplicació.

  

Unes retallades que es concreten en restriccions pressupostàries, reduccions salarials, acomiadaments 

d’empleats i empleades públics i externalitzacions  de serveis públics, sense descartar la possibilitat de 

la implantació futura del copagament  en determinats serveis. Una política que degrada els serveis 

públics per fer-los permeables a una futura gestió privada.

Aquestes retallades, a més, deterioren la qualitat del servei que es presta a la ciutadania, que veurà 

com queden afectats els seus drets socials a la igualtat d’oportunitats, a l’educació, a la 

salut, a l’equitat social, i a la justícia; cosa que contribuirà a incrementar l’exclusió social de sec-

tors de treballadors i treballadores cada cop més greument afectats per polítiques laborals i socials, 

consensuades amb les dues centrals sindicals institucionalitzades, que estan suposant un 

increment de l’atur, la rotació i la precarietat laboral i, a partir del 2013, provocaran l’enduriment de 

les condicions d’accés i de vida de les persones que es jubilin.

El govern català i la coalició que li dóna suport, que han estat còmplices del saqueig a l’activitat econò-

mica de l’Estat i a la seva capacitat recaptatòria, que mitjançant privatitzacions d’empreses públiques 

rendibles i de polítiques fiscals regressives  han dut a terme els diferents governs estatals, pretenen  

ara, amb l’excusa de la crisi i del “ no hi ha diners  a les arques públiques” omplir-les a costa  dels 

empleats i empleades públics i de la prestació social a la ciutadania.
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En aquest sentit se’ns plantegen aquestes retallades inacceptables com  a ” única solució” en un marc 

econòmic en el qual s’està cobrint amb diners públics, 50.000 milions, el dèficit provocat per  la mala 

gestió de la banca  (2007), alhora que es rebaixen  les cotitzacions socials i els impostos al capital.

Contrasten amb la crisi que patim els sectors assalariats els beneficis nets obtinguts el 2010, 

per sobre dels del 2009, per empreses com Abengoa  (207 milions- 22% més), Amadeus (427 

milions- 24,3% més), Abertis (662 milions- 6,1% més) ACS (1.313 milions-32% més), Endesa  4.129 

milions- 20,4% més), Ferrovial (2.163 milions), Iberdrola (2.870 milions- 1,6% més), Repsol (4.693 

milions- 200%més) i Telefònica (10.167 milions-30% més); com també la banca espanyola (Santander, 

BBVA, Caja Madrid, La Caixa, i el Po-

pular), que va guanyar més de 14.000 

milions nets l’any passat.

 

Cal recordar que aquestes empre-

ses paguen un impost de societats, 

que ja el govern central al seu mo-

ment va rebaixar del 45 al 30%, 

que en la pràctica real es queda en 

una mitjana del 18%.

 

Per tot això, a la IAC creiem que hi 

ha altres solucions més justes i 

més efectives com  una política fiscal 

progressiva que apliqui amb garanties 

l’impost de societats, la nacionalitza-

ció de sectors bàsics per a l’economia 

(banca, telefonia... ), la reducció de la jornada laboral a 35 hores sense reduccions salarials que faci 

possible un efectiu repartiment del treball, una dràstica reducció d’alts cà-

rrecs i de les hores extraordinàries, la recuperació de serveis externalit-

zats, reduccions retributives als alts càrrecs, reduccions de despeses de 

representació i de dietes desmesurades per conceptes com l’assistència a 

consells de direcció...

No obstant, la supressió de l’impost de successions i donacions i 

la imposició de les retallades indiquen que les polítiques governa-

mentals continuaran augmentant encara més el transvasament de 

les rendes públiques i del treball al capital.

Sense un pla de millora dels ingressos de la Generalitat i de l’Estat a curt 

termini, amb un creixement continu del deute públic i davant d’una aposta 

política, ideològica i econòmica dels diferents governs per la gestió privada 

dels serveis públics, aquesta situació encara s’agreujarà als propers 
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anys, amb més retallades i acomiadaments en el sector públic, si tots i totes no ho evitem 

sortint al carrer.

La mobilització és l’única alternativa. Només amb l’expressió pública del rebuig social,  aquestes 

polítiques es podran aturar. La manifestació del 14 de maig ha de constituir un pas més al qual han 

de seguir, des de la unitat sindical i dels treballadors i treballadores del sector públic i de sectors de la 

ciutadania, altres mobilitzacions i manifestacions, sense descartar la vaga, fins a obligar el govern a 

abandonar aquesta política antilaboral i antisocial.

I A SOBRE... ESPERAR PER COBRAR.
carta d’una companya, conte real sobre les trifulques pel cobrament de la pensió:

Vet aquí que una vegada... que una vella malcarada volia cobrar, oh sí! els estalvis que li varen 

confiscar amb el pla de pensions de la Generalitat de Catalunya. Havia fet 65 anys i els volia fer 

servir per donar un caprici al seu nebot preferit perquè no vollia pensar més en el poc servei que 

li faria aquell meravellòs pla que li havia de solucionar la jubilació.

Entrà a l’entitat bancària de la que obligatòriament l’havien fet clienta  amb l’esperança de liquidar 

el tema, sense pressa, però durant el matí per no haver de tornar un altre dia: 

Funcionària: Bon dia, vull els meus diners (va dir més o menys això, a més de donar dades com 

ara nom, NIF, etc. etc.). No duia la llibreta, de fet, mai l’havia anat a recollir.

Entitat bancària: No tingui pressa, senyora, aquests diners són el seu futur i aquí estan molt ben 

guardats, no sigui que els perdi...

F.: Miri, no m’expliqui històries, donim els meus diners i no cal que perdem més el temps.

E.: Ho sento molt però no pot ser avui, cal fer uns tràmits, cal l’autorització, cal fer càlculs, cal.... 

F.: Dema? No tinc ganes d’emprenyar-me més. Si me’l prepareu en billets de 50 passo i ho recullo 

de camí cap al centre. 

E.: No senyora, no pot ser demà i tampoc no podem donar-vos els diners en efectiu. Cal ingressar-

los en un compte bancari i retirar-los posteriorment, però no abans de tres dies més o menys. Ho 

sento, són les normes. Ja ens agradaria fer-ho d’una altra manera però no és possible. A més, no 

volem que aneu amb diners pel carrer i que us els prengui algun malfactor. També pot obrir, aquí 

mateix, un dipòsit “guanyomés” i no se’n penedirà.

La nostra companya, dona de caràcter, forjada en mil batalles administratives, emprenyada com 

una mona, no va tenir més remei que transigir... Després d’ingressar els diners en un compte co-

rrent els va poder recuperar al tercer dia ... mentre, el nebot esperava el seu ninot.

Quan va anar a la botiga a buscar-ho, oh! Ja l’havien venut... i amb la cua entre cames i encara 

més enfadada, se’n va tornar cap a casa. El seu nebot la va rebre amb una abraçada immensa.

I això li va fer pensar en tants i tants anys de feina al servei públic, en tantes feines fetes a canvi 

de res, en tants incendis apagats gràcies a la seva experiència, en tantes lluites per millorar les 

coses per a tothom... i va decidir patejar-se els diners del pla de pensions en qualsevol altra cosa 

que fes feliç a la gent del seu voltant.

Nota de la redacció: “Gràcies per TOT”.

m   A   n   i   f   e   s   t      i   A   c



e   m   p   r   e   s   e   s      p   u   b   L   i   q   u   e   s

ACOMIADAMENTS A L´INCASÒL

           C
ATA

C
C

R
A

C
  m

aig 2011 - 13

Fa ja alguns mesos que s´està 

produïnt una reducció de la 

plantilla de treballadors i tre-

balladores de la Generalitat 

de Catalunya. No es renoven 

els nomenaments de personal 

interí ni es cobreixen, llevat 

d´alguna petita excepció, les 

vacants que generen les jubi-

lacions, les excedències o les 

que es produeixin per qualse-

vol altra causa. Això està pro-

vocant en moltes unitats 

administratives un deterio-

rament important de les condicions de 

treball i una pèrdua de les condicions 

idònies de prestació del servei.

En les darreres setmanes el govern d´Artur 

Mas fa un pas endavant amb l´acomiadament 

de més de 50 persones que treballaven a 

l´INCASÒL, l´Institut Cartogràfic i ADIGSA. 

Contrariament a algunes de les informa-

cions inicial respecte del criteri del govern 

pel que fa a les retallades de personal, en 

aquest cas la major part dels treballadors 

tenen contracte laboral fix i en alguns casos, 

antiguitats que superen els 24 anys. 

Aquests acomiadaments es justifiquen en 

motius econòmics, la qual cosa suposa 

que el personal marxa amb indemnitza-

cions de només 20 dies per any treballat, 

en considerar que els acomiadament són de 

caràcter objectiu. Nosaltres entenem que 

l´argument que aquests organismes 

tenen pèrdues econòmiques és absolu-

tament fraudulent ja que, des del seu ini-

ci, es financien majoritàriament amb pres-

supostos de la Generalitat de Catalunya.

El que pensem que és evident és que la cau-

sa dels acomiadament, la decisió política del 

govern convergent de reduir despesa pública 

fent servir per aconseguir-ho els contractes 

del personal al servei de l´administració pú-

blica i també els seus salaris. Aquests aco-

miadaments són, a més, absolutament 

arbitraris i es produeien acompanyats 

de la negativa a tenir en conmpte altres 

alternatives per a reduir la despesa públi-

ca sense que calgui despatxar ningú. 

Mentre, els Consells d´Administració 

d´aquests organismes, presidits pel Conse-

ller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, 

segueixen percebent dietes cada cop que es 

reuneixen (com a mínim un cop al mes). 

Amb aquestes dietes hi hauria prou per pa-

gar el salari del 10% dels treballadors aco-

miadats . Ens assembla una actuació abso-
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lutament mancada 

d´ètica per no dir 

d´una repugnàn-

cia absoluta si te-

nim en compte, a 

més, que la major 

part dels mem-

bres d´aquest 

consells són alts 

càrrecs de la Ge-

neralitat de Cata-

lunya que ja cobren 

uns sous conside-

rables i que, teòri-

cament, comporten la incompatibilitat per 

percebre altres retribucions. 

En el cas de l´INCASÒL s´afegeix alguna 

circumstància que fa especialment sagnant 

l´actuació del director general de la unitat, 

en Joan Grau, qui, sense cap criteri objec-

tiu, ha decidit acomiadar a 22 treballadors 

que, com dèiem abans, són en la seva major 

part treballadors laborals amb contracte fix i 

amb molts anys d´antiguitat. Us explicarem 

quines són algunes d´aquestes circumstàn-

cies:

Paral.lelament a l´acomiadament dels 

nostres companys, s´han contractat 

sis nous directius, amb llurs secretàries 

corresponents, amb un cost econòmic 

molt superior a la del salari dels treballadors 

despatxats.

Entre els acomiadats hi ha dos advocats 

de l´assessoria jurídica mentre es man-

té vigent el contracte mercantil d´una 

assessoria externa, de dos advocats, 

que perceben uns ho-

noraris que tripliquen 

els salaris dels dos 

companys acomiadats 

per causes econòmiques. 

Però cal tenir en compte 

el fet que un d´aquests 

advocats és company de 

despatx d´un director de 

l´INCASOL i que l´altre 

és germà d´un subdirec-

tor i potser això té alguna 

cosa a veure.

Es manté contractada 

una persona, pagada per l´INCASÒL, que 

treballa en els Serveis Territorials del De-

partament a les Terres de l´Ebre. Potser en 

aquest cas es podria explicar pel fet que 

aquesta treballadora sigui fillla d´un càrrec 

polític de la zona. 

A més, estem investigant altres presump-

tes irregularitats en l´actuació de 

l´INCASÒL, com ara la venda d´uns 

terrenys a Cerdanyola del Vallès per 

aproximadament 800.000,-€ i la re-

compra, un any més tard, per 18 mi-

lions d´euros. També investiguem la com-

pra de la seu corporativa a l´Hospitalet del 

Llobregat, per un preu molt superior al real, 

per potser afavorir al Sr. Corbacho, alesho-

res alcalde de la ciutat. Cal que seguim in-

vestigant també les compravendes sospito-

ses, sempre potser per afavorir a terceres 

persones, en alguns llocs com ara la Platja 

de Garbet, a Culera, o a Santa Coloma de 

Gramenet. 

Des del nostre sindicat, CATAC-IAC, estem 

e   m   p   r   e   s   e   s      p   u   b   L   i   q   u   e   s
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disposats a dur als tribunals totes les irregu-

laritats de les que tinguem coneixement i no 

permetrem, sense lluitar tot el que puguem, 

que les conseqüències de la mala gestió dels 

governs la paguem els treballadors i treba-

lladores públics i el conjunt de la ciutadania. 
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Farem tot allò que calgui per frenar aquesta 

i altres agressions del govern i fem una cri-

da al conjunt de treballadors i treballadores 

de l´administiració per participar en les mo-

bilitzacions que es convoquin. 
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