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NO SOM NÚMEROS, SOM PERSONES  
Aquest matí, mentre esmorzàvem al bar 
del TES, parlàvem, amb els companys i 
les companyes, de la crisi, no la macroe-
conòmica, ni la del deute, ni la del Bar-
ça, parlàvem de la nostra, la personal, la 
que estem patint moltes persones d'a-
quest Departament, el TES (Territori i 
Sostenibilitat...¿ quina?)  
 
Ens preguntàvem si el Servei de Recur-
sos Humans, a part de comunicar-nos 
les retallades de sou, d'horari, és a dir de 

DRETS, no sap res de les situacions difí-
cils, quasi insostenibles que estem traves-
sant moltes i molts de nosaltres...  
 
Constatàvem la necessitat de que el Ser-
vei de Recursos Humans tingués, donada 
la situació social actual, la funció de pre-
ocupar-se per les persones d'aquest De-
partament, i no només de les imposi-
cions que la macroeconomia dels podero-
sos, ha implantat per salvar els interessos 
dels rics i el cul dels polítics.  

Ens preguntàvem si els grans caps, i 
els no tan grossos, saben res de la si-
tuació de les persones que treballem 
amb ells i elles i que vivim quasi de 
“xiripa”   amb   700,   800,   900   o   1000  
euros, o potser quasi totes i tots son 
sords...Ens preguntàvem si els nostres 
companys i companyes, en saben res 
de la SEVA situació...o potser la por, 
la mandra i la perplexitat ens ha tornat 
a tots insensibles. 
 
Una funcionària flauta 
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d’oficina,  a  diferents  seus  que  tenen  apar-
caments adients. 
 
Per a ser conseqüents amb la situació 
econòmica que patim i per evitar el possi-
ble malbaratament dels diners públics 
 

Demanem la retirada  
d’aquesta  campanya!! 

La Secretaria de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, vol posar a disposició dels em-
pleats, i en condicions de cessió tempo-
ral, bicicletes per anar a la feina des de 
casa, amb la intenció, en cas de tenir 
èxit, de fer-ho extensiu a tot el Departa-
ment i als organismes de la Generalitat. 
 
El preu de les noves bicicletes plegables 
podria   suposar   uns   200€   c/u,      sense  
comptar amb les assegurances que hau-
rien de portar associades.   
En aquest temps de retallades, acomia-
daments i supressió de pagues extres,  
 

considerem aquest fet una frivolitat i una 
manca de respecte vers els treballadors 
“retallats”   que  pateixen  greus  problemes  
per arribar a final de mes.  
 
 
Fa anys es va realitzar una campanya 
similar per desplaçar-se en bici a reuni-
ons entre els diferents edificis del que era 
aleshores Departament de Medi Ambient, 
aquesta iniciativa va tenir un seguiment 
molt limitat.  com a Territori i Sostenibi-
litat,  aprofitant que quedaven algunes 
bicicletes al Departament es va endegar 
un servei de bicicletes per anar, en hores 

NOVA CAMPANYA PER ANAR A LA FEINA EN BICI 

del dia a dia. Fins a finals de desembre 
del 2012, el dia a dia es resolia amb un 
personal  informàtic,  la  major  part  d’emp-
preses externes al DTES, però que hi 
estaven i que tenien un cert coneixement 
del tema. Ara amb el canvi de model, poc 
a poc, aquestes persones aniran acabant la 
seva vida laboral al DTES, i amb ells, el 
nostre suport directe a les incidències. 
Encara   no   s’ha   fet   efectiu   tot   el   canvi,  
però   hem   d’estar   molt   atents   a   tenir   un  
servei  d’atenció  a  les  incidències  COM  A  
MÍNIM com el que hem tingut fins ara, 
així com la gestió curosa de les nostres 
dades,   que   en   cap   cas   s’ha   de   deixar   en  
mans  alienes al DTES. 

Cada vegada més la tec-
nologia està en el nostre 
dia a dia per ajudar-nos, 
no pas per plantejar-nos 
més RepTes. 

La informàtica i el tractament de la in-
formació al DTES ja no està en les mans 
de personal del Departament, poc a poc 
s’ha   anat   perdent,   no   és   pas   un   procés  
que hagi vingut amb les retallades, més 
aviat   va   començar   com   a   negoci   en   l’-
etapa de vaques grasses i ara amb les 
magres el mal ja està fet i senzillament 
ja  s’acaba  d’explotar  el  suport  del  dia  a  
dia. 
 
Fa anys, amb la creació del CTITI, su-
posem que, es pretenia que algunes de 
les aplicacions tinguessin caràcter genè-
ric per a tots els departaments de la Ge-
neralitat. Mai no hem trobat entre aques-
tes aplicacions algunes tant necessàries 
com: 

Gestor documental genèric. 
Arxiu de projectes únic. 
Gestor de tràmits integrat. 

 
Algunes   potser   s’estan   encetant   ara,  
però  quants  anys  d’endarreriment  tenim,  

i a quin cost ens hauran sortit. Molts pro-
gramaris genèrics, tenen un funciona-
ment  tant  poc  “user  friendly”  que  fa  pen-
sar que el temps transcorregut entre que 
es fa la recollida de necessitats fins a la 
seva  implementació,  ha  passat  més  d’una  
dècada. Per no dir les actualitzacions, 
algunes es fan eternes. 
 
Amb   la   creació   del   CTITI   l’ex   –
ternalització  i subcontractació dels pro-
jectes informàtics va ser immediata, la 
recollida de requeriments la feien, en el 
millor dels casos, personal del CTITI que 
estaven al DTES. Poc a poc el coneixe-
ment, i les dades associades al nostre 
àmbit de treball van anar sortint del 
DTES, potser eren les primeres RETA-
LLADES, en temps de vaques grasses, 
perquè era un negoci, encara hi havia 
moltes empreses que podien bufar culle-
ra. 
 
Tenint això afora, què queda? El suport a 
l’usuari,   la   resolució   de   les   incidències  

CATACRACK INFORMÀTIC 

Aquest és el nou 
model de llevaneus 
que té previst adqui-
rir la Generalitat 
 

Rectificicació Catacrack Febrer: 
A part de T-Systems també contracten 
informàtics les empreses Microsistemas i 
El Corte Inglés. 

En  el  Centre  d’Atenció  a  l’Usuari  (CAU) 
en aquests moments hi treballen 6 perso-
nes. 


