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    Núm. 19 març 2015 
 Un bolletí que surt quan pot 

 
LA PAGA EXTRA QUE ENS VAN ARREBASSAR EL 2012  
 
Arrel de moltes preguntes que ens esteu fent arribar, us resumim l'estat en què ens 
trobem en aquest tema: 
 
El govern del PP, amb la Llei de Pressupostos Generals del 2015 obre la possibilitat de 
tornar a tots els treballadors i treballadores de les administracions públiques una part de 
la paga extraordinària de Nadal del 2012 que el mateix govern del PP ens va treure en 
el seu moment. El que diu ara és que cada administració és lliure d'acordar aquest 
reemborsament (un 24,04%). 
 
Amb aquesta disposició cínica i oportunista, fins i tot el govern de les retallades instal·lat 
a la Generalitat ha posat en marxa el reemborsament del 24,04% com també ho fan la 
gran majoria de les administracions de tot l'Estat... però, pel què sembla, el nostre cas és 
diferent: 
 
Adscrits als acords DIBA: 
Per un acord de 2013, el ple de la Diputació de Barcelona ja va fer efectiu als seus 
treballadors i treballadores aquest 24,04%. 
Això vol dir que els funcionaris de DIBA que treballen al CBB ja van cobrar aquest 
import al seu moment. 
Què passa amb la resta de treballadors/es del CBB adscrits a aquests acords? 
Tot i que en aquell moment ja es va reclamar aquest pagament, el cap de RRHH ens diu 
que falta el vist i plau de la intervenció de l'Ajuntament; estem encallats en aquest punt, 
cosa que tampoc acabem d'entendre... 
Des d'aquí seguim insistint en que aquest pagament es faci JA, i es faci del 100%.  
No més discriminacions amb la resta de treballadors dependents d'un mateix conveni. 
 
Adscrits al conveni Ajuntament: 
L’Ajuntament proposa retornar l’import al 4% de la plantilla que no va voler entrar al 
mecanisme pactat de bestreta sistemàtica de les pagues. Pel que fa al 96% restant de la 
plantilla, volen esperar a setembre per discutir si es paga o si es continua esperant a 
veure què passa amb la Llei de Pressupostos Generals del 2016. 
 
Des de la CGT vàrem manifestar amb contundència que el que haurien de tornar a 
hores d'ara és el 100% d'aquella paga, i que si alguna força política no està d'acord, que 
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ho impugni. També, que si la voluntat de l'Ajuntament és només tornar el 24,04%, que 
ja triga a incloure aquesta part a la propera nòmina. 
 
Aquí, al CBB, els que depenem del conveni Ajuntament estem a l’espera del què 
finalment es decideixi a nivell d’Ajuntament. 
 
 
REUNIÓ SOBRE RRHH 
 
El passat 24 de febrer hi va haver una reunió plenària de direccions per tractar 
exclusivament de temes relacionats amb RRHH. 
Com a Comitè, i donat que pensem que la temàtica ens afecta de manera directa a 
nivell de gestió de personal, vam demanar d'assistir a la reunió. 
La resposta que ens va donar el cap de RRHH, és que, com que hi ha directores que 
formen part del Comitè, doncs no calia que hi anés cap representació més; nosaltres, 
però, entenem que el paper que hi fan allà és com a directores i no com a membres del 
Comitè. 
Una vegada més, el CBB perd la oportunitat de mostrar una mica de transparència en 
la seva gestió. 
 
 
SALUT LABORAL A LES BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 
 
Des de finals de gener les treballadores i treballadors de la biblioteca Sagrada Família - 
Josep Ma Ainaud de Lasarte, pateixen problemes amb els nivells d’humitat, que estan 
molt per sota del que marca la normativa. 
 
A saber: segons el RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la temperatura ha d’estar entre 17 i 27 °C, i la 
humitat entre 30 i 70%; i segons el RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, la 
temperatura ha d’estar entre 23 i 26 °C a l’estiu i 20 i 24 °C a l’hivern, i la humitat entre 45 i 65%. 
 
Com que segurament els problemes amb els índex de temperatura i humitat són força 
comuns als nostres llocs de treball (instal·lacions de clima antigues, manteniment precari, 
etc.), tenint en compte els problemes que es poden derivar si aquests són permanents 
(per ex., lipoatròfia semicircular), i degut a que l’empresa no ens informa 
convenientment sobre aquestes incidències, us animem a que si detecteu problemes 
continuats a les vostres biblioteques (com han fet en aquest cas les companyes i 
companys de Sagrada Família i d’alguna altre centre) ens ho comuniqueu directament 
als delegats i delegada de salut laboral del CBB. 
 
 
 
 

 

 



4F: NI OBLIT NI PERDÓ 

Us fem arribar aquesta informació de la Secció CGT Ajuntament en referència a aquest tema: 

I EL QUE REPARTEIX L'AJUNTAMENT: COBERTURA A LES 
IRREGULARITATS COMESES EN LA INVESTIGACIÓ I ELS JUDICIS 
RELACIONATS AMB ELS FETS DEL 4F I TRACTE BENEVOLENT ALS 
AGENTS DE LA GUÀRDIA URBANA CONDEMNATS EN FERM PER 
TORTURES I FALS TESTIMONI 

Dimarts 24 de febrer l'Ajuntament va fer públic el resultat de la seva «investigació» 
interna relativa als fets denunciats pel documental Ciutat Morta. Ja vàrem fer un 
comunicat en relació amb aquest tema amb el títol Investigació Morta que per 
problemes tècnics no va poder arribar a la totalitat de la plantilla, i en aquest sentit el 
títol va ser premonitori. La pretesa investigació no és més que una anàlisi documental 
realitzada per la Direcció de Serveis Jurídics que en definitiva no fa més que donar per 
bons sense més reflexió el que ja diuen els informes judicials i policials. Aquest 
dictamen contrasta vivament amb el que va fer públic el Síndic de Greuges el dia 
abans i que assenyala inconsistències en els informes de la GUB, desaparició no 
explicada del llibre de detencions, evidències mèdiques de noves lesions mentre els 
detinguts estaven en custòdia i absència de cap investigació de les denúncies de 
tortures que els detinguts van referir en seu judicial. 

Altrament, l'informe de l'Ajuntament desvincula les condemnes per tortures de dos 
dels agents que van testimoniar al judici del 4F i justifica el fet de no haver obert cap 
expedient disciplinari als condemnats primer per estar els fets sota judici i després per 
estar de baixa. El cas és que un cop acabin la condemna, pel fet de no haver estat 
expulsats disciplinàriament de la Guàrdia Urbana, l'Ajuntament estaria obligat a tornar-
los-hi la placa i la pistola i deixar-los anar altre cop als carrers. 

No volem tancar aquest ja llarg comunicat sense expressar la nostra solidaritat amb 
José Martínez, sergent jubilat de la Guàrdia Urbana que ha tingut el coratge de 
denunciar públicament el seu coneixement d'indicis de tortures a les dependències de 
la Guàrdia Urbana. El govern municipal ha reaccionat a aquesta denúncia en la seva 
línia: querellar-se contra el denunciant. 

Insistim en el que demanàvem al nostre anterior comunicat públic: 

EL BON NOM DE LA GUÀRDIA URBANA I DE L'AJUNTAMENT NO 
ES PROTEGEIX AMAGANT POSSIBLES DELICTES SINÓ DEPURANT 
RESPONSABILITATS POLÍTIQUES, CIVILS I PENALS 

DEMANEM LA DISSOLUCIÓ DELS ANTIAVALOTS DE LA GUÀRDIA 
URBANA (UPAS I UNOC), QUE NO TENEN CABUDA EN UN MODEL 
DE GUÀRDIA URBANA EN EL QUAL NO S'HAN D'EXERCIR 
FUNCIONS REPRESSIVES 

 



Enllaços relacionats amb els fets del 4F: 

Comunicat de la Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona 

Informe de l'Ajuntament 

Informe del Síndic de Greuges 

Article de La Directa sobre la petició d'indult dels agents condemnats per tortures 

Denúncia pública feta pel sergent jubilat de la Guàrdia Urbana, José Martínez 

Article de La Directa sobre la situació de la Guàrdia Urbana 

 

AQUÍ TENIM EL NOU BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ CGT DE DIPUTACIÓ DE 
BCN 

https://cgtdiba.files.wordpress.com/2015/03/dalanum71t2015_def.pdf 

 

8 DE MARÇ DIA DE LA DONA TREBALLADORA 

 

Fes clic a la imatge per més informació 

 

 

 

 

https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/


MI RELACIÓN CON LA COMIDA 

Una obra contundente, directa y necesaria.  

‘Si la paz todavía no ha comenzado habrá que defender el principio de la Vida frente al 
principio del Estado' 

 

        

 

 

 

 

 

Clicka l''imatge per més informació 

 

SOLIDARITAT AMB LES COMPANYES I COMPANYS 

 

 

http://www.culturaca.com/almaradas-poetica-y-compromiso/

