Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya

Intersindical Alternativa de
Catalunya

BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003. Tel 93 317 31 51 e-mail sindicat@catac.cat
GIRONA: Gran Via Jaume I, 9, 3r. A, despatx 2 17001. 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, 1r43005 Tn. 977 226511 e-mail tarragona@catac.cat

28-abril-2015
www.catac.cat

CATAC-IAC GIRONA - INFORMA
Reunió de la Junta de Personal dels Serveis Territorials de Girona amb el
delegat del govern a Girona
El Delegat del Govern a Girona Sr. Eudald Casadesús ha convocat una reunió
amb la Junta de Personal dels SSTT de Girona, també hi eren presents per part
de l’administració el Gerent dels Serveis Comuns de la Seu de la Generalitat a
Girona Sr Jaume Torrent, i la cap de servei de règim interior de la delegació
territorial del govern Departament de Presidència Sra. Assumpta Rodeja, ens
convocaven per tal de conèixer els representants dels treballadors escollits en les
últimes eleccions sindicals. A la reunió hem assistit representants de CATAC,
CCOO, COS, CSIF i UGT.
El delegat ens ha demanat la nostra col·laboració en el bon funcionament del
model posat en marxa a Girona a l´edifici de la seu de la Generalitat. Després ens
ha demanat quins temes ens preocupàvem més.
CCOO ha dit que la pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris durant aquest
darrers anys és molt gran i que ja és el moment de començar a recuperar drets
perduts.
CATAC ha manifestat que no ens agraden gens les declaracions que es realitzen
des de diferents òrgans del govern sobre una suposada “necessitat de
professionalització de l’administració” i que cal deixar de desprestigiar-nos,
reconeixent d’una vegada la nostra professionalitat i la bona tasca que realitzem
totes les treballadores i treballadors de la Generalitat.
CATAC i CSIF hem plantejat un tema que preocupa molt: l´ externalització de
serveis que des de fa temps es va produint esglaonadament. Ara toca els serveis
informàtics dels centres penitenciaris, una tasca fins ara realitzada per funcionaris

tècnics especialistes de presons i que ara l’administració diu que farà una
empresa privada. De veritat els serveis gestionats així són més productius? Més
eficaços? Menys costosos per l’administració?
Nosaltres diem No. Els seguiments fets en altres externalitzacions mostren que
no són més barats, en molts casos és just al revés, ens costen més diners, això
si, no són els treballadors qui s’emporten aquests increments de costos, ja que
passen a cobrar bastant menys. Aquestes privatitzacions tampoc són ni més
eficaces, ni donen millor servei.
Externalitzar serveis públics senzillament és facilitar el negoci a alguns.
I que passa amb aquests funcionaris que van guanyar la plaça en una oposició,
en un concurs, que porten anys formant-se en informàtica, que han perdut
oportunitats de promoció per aquesta feina i de cop els diuen que ja els
recolocaran. Exigim que es busqui una sortida negociada amb els perjudicats i se
´ls ofereixi una plaça del mateix nivell i a la mateixa localitat.
Tots els sindicats presents exposen la problemàtica del cos de bombers: fa anys
que no hi ha concurs de trasllats (com a molts altres cossos de funcionaris),
casos de places ocupades pels de l´última convocatòria que no s’han ofert als
més antics. Parcs que no tenen ni el personal ni el material mínims. Falta total de
diàleg amb els dirigents responsables....
CATAC torna a exigir (per n-èssima vegada aquests últims 10 anys) la necessitat
d’una bossa de treball transparent pels interins.
També hem exigit un canvi radical en el sistema de provisió provisional. Perquè
les places que surten a ATRI deixin de donar-se a dit, perquè tots els funcionaris
(de carrera i interins) puguem optar a places d’un altre cos que estiguin vacants i
s’hagin de cobrir provisionalment fins a la provisió definitiva. Reclamem un
sistema objectiu, transparent i àgil on totes i tots tinguem les mateixes
oportunitats.
Perquè això és possible i ho exigim. Només cal voluntat de fer-ho. A aquesta
demanda l’administració, com sempre no s’hi ha compromès, prefereixen
continuar amb l’opacitat actual.
Girona, 28 d’abril de 2015
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