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La  creació  d’una  Oficina  d’At-
tenció Ciutadana (OAC) està 
provocant una sèrie de proble-
mes que sembla que tardaran a 
resoldre’s   
 
CATAC-IAC davant la posada en 
funcionament de l'OAC al carrer 
Aragó ha detectat alguns proble-
mes i mancances.  
 
Per això, les nostres delegades de 
prevenció han realitzat una visita. 

S'ha tramès l'informe a totes les 
parts implicades.  
 
CATAC-IAC també ha mantingut 
reunió amb la Direcció dels Ser-
veis Territorials que estudiarà les 
nostres propostes i tenim pendent 
una reunió amb la Direcció de 
Serveis.  
 
Us mantindrem informats/ades 
de les respostes que aconse-
guim. 

PROBLEMES  I  MANCANCES  A  L’OAC  DEL  CARRER  ARAGÓ 

POEMA  A  UN  CÀRREC  “INUSUAL”  DEL  DEPARTAMENT 
Tenim al Departament un alt càrrec inu-

sual, podem estar contents que no tots facin 
igual. 

 
Viu al sud de Catalunya i plaça a Barcelo-

na té, mireu quina desgràcia... quants quilòme-
tres ha de fer, però no cal que plorem massa 
perquè cada setmana de dieta una T-10 te. 

 
 
Com està molt lluny de casa i per a la fa-

mília   temps   no   té...   “setmana   caribenya”   de   4  
dies  s’agafa  perquè  cap  divendres  ve. 

 
Si se li gira feina li es igual, perquè la seva 

gent, que si que val, sigui com sigui la feina li va 
realitzant.  

Potser   es   perquè   és   un   geni   a   l’hora   de  
delegar, sempre de males maneres i a desho-
res...que per això és un càrrec ALT. 

 

 
No us penseu que si conforma perquè sempre 

s’està   queixant   i   això   que  mai   li   falten   dies   perso-
nals, ell gaudeix dels ponts i de totes les festes anu-
als.  

 
A tots ens agradaria conèixer la seva fórmula 

magistral per tenir sempre dies disponibles per fer 
vacances de Setmana Santa i Nadal. 

 

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 
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Nosaltres com a treballadors/es 
de   l’Administració   Pública   te-
nim la responsabilitat de lluitar 
per   mantenir   l’estat   del  
“benestar”.  No  defallim! 

Dos milions de persones recla-
men dignitat en un dia històric 
 
Les Marxes de la Dignitat 22M 
han aconseguit superar totes les 
expectatives. Dos milions de per-
sones han abarrotat els carrers de 
Madrid   exigint   “Pa,   treball   i   sos-
tre”  en  una  festa  de  la  democràcia  
i del poble. La representació de 
Catalunya ha estat molt nombrosa 
i hem inundat Madrid amb les 
nostres senyeres. 
 

Aquesta Marxa només és un princi-
pi  d’una  lluita  que  no  s’ha  d’aturar,  
perquè la situació és greu.  
 
El Govern del PP a Madrid, el de 
CIU a Catalunya i la Unió Europea 
amb les seves polítiques neolibe-
rals estan escanyant als treballa-
dors/es i estan desmantellant al 
sector públic.  
 
 
 

22  DE  MARÇ  MARXA  DE  LA  DIGNITAT  A  MADRID 

hi   ha   gent   que   troba   “normal”  
gaudir  d’avantatges  que  no  sur-
ten  de   l’aire,   sinó  d’uns  pressu-
postos que retallen per tot arreu 
i que com es veu tenen poca sen-
sibilitat social.  
 

Els responsables del Departa-
ment  marxen  d’excursió 
 
El passat dia 19 de març, aprofi-
tant que estem tant bé de diners 
però potser no tant de cultura, un 
grup  d’unes  20  persones  
(responsables  i  càrrecs  de  TES)  
varen celebrar una reunió interna 
al Monestir de Poblet, com no ens 
hi varen convidar només us direm 
el que és contrastable i que és 
que,  a  més  de  la  reunió  se’ls  va  
obsequiar amb: 
 

1 Visita guiada al Monestir + 1 
Dinar de germanor (pagat pel De-
partament). 
 
Lamentablement no us podem dir 
on es va fer el dinar, ni el menú i 
si això, cosa que realment ens in-
teressa, ha comportat més despe-
ses al Departament com dietes per 
desplaçaments, hores extres, etc.  
 
El que realment és trist és que 
mentre hi ha companys que amb 
prou feines arriben a final de 
mes,   entre  els  que  ens   “manen”  

UNA MICA DE CULTURA MAI VA MALAMENT.  

“NIVELAZOS”  PER  A  TOTHOM? 
Pel que fa al DTES en dos anys 
han sortit a aquest concurs dos 
RESPONSABLES de nivell 30, 
per a més INRI. En reclamar a 
la Mesa Sectorial si era normal 
fer un concurs de nivell 30 per a 
lloc no estructurals (que evident-
ment considerem EXCESSIU).... 
la resposta fou que el Govern 
busca els millors d'aquesta ma-
nera, que probablement el que 
ens hem de plantejar és si no 
hauria de ser tota la Adminis-
tració així!!!!! 
 

Tal com Funció Pública es va 
comprometre fa més de dos anys, 
estan sortint a concurs aquelles 
places de "especial dedicació" i 
que feia molt més de 6 mesos que 
estaven ocupades sense que s'ha-
gués fet l'adscripció per concurs; 
era un nomenament per raons de 
servei i de manera urgent. 
> 
Tot i que Funció Pública es va 
comprometre a arreglar aquesta 
"disfunció"  al  més  aviat  possible,  
els sindicats a la Mesa Sectorial 
hem demanat dades de com s'està 

duent a terme el procés: EN 
COMPTAGOTES. 
 
D'un total de més de 2.400 que hi 
havia a l'inici del procés, dos anys 
després queden més de 1.900, i 
això que la Directora General de 
la FP no es cansa de repetir que 
porten velocitat de creuer... i que 
nosaltres comentem que potser es 
tracta del Costa Concòrdia -amb 
tots els respectes cap a aquesta 
nau i el seu passatge-. 
 


