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CATAC-IAC DIU NO AL
PLA D’ESPAIS NATURALS
CATAC‐IAC té clar que el Pla d’Espais Naturals aprovat pel Govern representa un futur negre per als parcs
naturals, per al seu personal i per a la gestió del medi natural. No és veritat que el medi ja no necessiti ser
preservat, no ha passat el perill com ens volen fer creure. L’entorn segueix estant amenaçat de mort i
aquest model de gestió és una venda al millor postor.
El que el personal de parcs està vivint aquests dies amb la proposta de modificació de llocs de treball dels
directors és totalment denigrant.
Com es pot proposar un augment salarial d’aquesta magnitud per a uns llocs de treball,
* quan no hi ha diners ni per cobrir les vacants que es produeixen?
* quan no hi ha diners ni per tenir brigades de manteniment permanents?
* quan no hi ha diners ni per obrir els centres d’informació de forma permanent?
* quan no hi ha diners per a l’educació ambiental?
* quan hi ha auxiliars administratius fent tasques de gestió?
* quan hi ha gent contractada per qualsevol via?
...
Els llocs de treball de director han de ser llocs de comandament, així ho hem demanat sempre que hem
tingut ocasió, i de provisió per concurs específic. El fet que siguin llocs singulars, o molt pitjor, de lliure
designació, dóna una gran discrecionalitat per a la seva cobertura i permet un control polític del territori.
CATAC‐IAC, juntament amb CCOO i UGT, tindrem reunió amb el director de serveis aquest dijous. Hem
promogut aquesta reunió per tal d’evitar aquesta modificació de llocs de treball, lluitar per una estructura
homogènia als parcs i pressionar per a la retirada d’aquest Pla. Us informarem del resultat d’aquesta
reunió.

