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DIPUTACIÓ a l’AIRE! 
 

* Butlletí de la Secció Sindical de la CGT *  
 

3a època | Número 14 | 2on Trimestre de 2017 
 

 
Llegiu-lo, comenteu-ho, difoneu-lo, feu-ne còpies, pengeu-lo als suros... FEU-LO VOSTRE! 

 

 
 

LES CONDUCTES D'ASSETJAMENT PSICOLÒGIC A LA 
FEINA 

 
Definició d'assetjament psicològic segons el 
Protocol de la Generalitat de Catalunya (2009): 
exposició a conductes de violència psicològica 
intensa, adreçades, de manera reiterada i 
prolongada en el temps, a una o més persones, per 
part d’altres persones que actuen des d’una posició 
de poder no necessàriament jeràrquica amb el 
propòsit o l’efecte de crear un entorn intimidador 
que pertorbi la vida laboral de la víctima. En el marc 
laboral, aquestes conductes no responen a les 
necessitats de l’organització del treball i impliquen 
tant un atemptat a la dignitat de la persona com un 
risc per a la seva salut. 
 
Atès que una de les formes de prevenir 
l'assetjament consisteix a informar a la població 
treballadora de les conductes d'assetjament per tal 
de poder-les reconèixer en les fases inicials i així 
evitar o reduir els possibles danys a la salut 
reproduïm a continuació la Llista orientativa i no 
exhaustiva de conductes constitutives de 
possible assetjament i la Llista orientativa i no 
exhaustiva de conductes que no constitueixen 
assetjament que figuren al document Tècniques i instruments per a la investigació d’una sol·licitud 
d’intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en l’àmbit laboral de la 
Generalitat de Catalunya (http://bit.ly/2oGXHms)  
 
LLISTA ORIENTATIVA I NO EXHAUSTIVA DE CONDUCTES CONSTITUTIVES DE POSSIBLE ASSETJAMENT  
 
De tipus organitzacional 
1. Anul·lar o restringir, per part del superior, les possibilitats de parlar a la persona i negar-se a escoltar-
la. 
2. Prohibir als companys/companyes que parlin amb una persona determinada. 
3. Interrompre contínuament, per tal que la persona no es pugui expressar. 

http://bit.ly/2oGXHms
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4. Obligar algú a executar tasques en contra de la seva consciència. 
5. Jutjar la feina d’una persona d’una manera ofensiva. 
6. Avaluar sistemàticament la feina i l’actitud d’una persona de manera negativa i esbiaixada. 
7. Qüestionar de manera discriminatòria i irrespectuosa les decisions d’una persona. 
8. Modificar les responsabilitats o funcions sense comunicar-ho. 
9. Assignar una quantitat de tasques molt per sobre de les que s’assignen a les altres persones, amb 
terminis d’execució poc raonables o sense temps per fer-les. 
10. Privar de la informació necessària per fer la feina. 
11. Denegar de manera discriminatòria i injusta les sol·licituds de formació relacionada amb les funcions 
professionals que la persona té assignades. 
12. Infravalorar l’esforç i el mèrit professional, restant-li valor o atribuint-lo a altres factors. 
13. No assignar tasques a una persona. 
14. Assignar tasques sense sentit, absurdes o inútils. 
15. Assignar a les persones tasques molt per sota de les seves capacitats, no inherents al seu lloc de 
treball. 
16. Assignar tasques degradants. 
17. Assignar, a propòsit, tasques que posen en perill la integritat física o la salut de la persona. 
18. Impedir que s’adoptin les mesures de seguretat necessàries que cal aplicar per fer el treball amb la 
deguda seguretat. 
19. Canviar la ubicació d’una persona per separar-la dels seus companys/companyes. 
20. Ocasionar despeses amb la finalitat de perjudicar la persona econòmicament. 
 
Dirigides a les relacions socials de les persones 
1. Restringir als companys/companyes la possibilitat de parlar amb una persona. 
2. Refusar la comunicació amb una persona a través de mirades i gestos. 
3. Refusar la comunicació amb una persona negant-li la salutació o no dirigir-li la paraula. 
4. Adreçar-se a una persona de manera indirecta o a través de terceres persones. 
5. Humiliar, menystenir o infravalorar una persona en públic. 
6. Tractar una persona com si fos invisible o no existís. 
 
Dirigides a la vida personal i privada de les persones 
1. Crítiques insistents o permanents a la vida privada d’una persona. 
2. Trucades telefòniques, escrits o correus electrònics amenaçadors, irònics o sarcàstics. 
3. Fer semblar estúpida una persona. 
4. Fer entendre que una persona té problemes mentals o psicològics. 
5. Mofar-se de les discapacitats o limitacions d’una persona. 
6. Imitar i escarnir la imatge, els gestos, la veu, els comportaments, etc. d’una persona. 
7. Fer mofa de la vida privada d’una persona. 
8. Parlar malament de la persona a la seva esquena. 
9. Inventar i difondre rumors de manera jocosa o malintencionada. 
 
Dirigides a les actituds de les persones 
1. Atacar les actituds, creences, sistemes de valors o qualsevol altra circumstància personal i/o social. 
2. Mofar-se de la nacionalitat de la persona. 
3. Provocar una persona per descompensar-la emocionalment i fer-la explotar. 
4. Ridiculitzar l’orientació sexual i/o l’estil de vida de la persona. 
5. Fer mofa o ridiculitzar en general la manera de ser o comportar-se de la persona. 
 
De violència física i verbal 
1. Fer maltractaments físics. 
2. Fer amenaces amb violència física. 
3. Ridiculitzar la poca fortalesa física d’una persona per defensar-se d’una agressió. 
4. Fer ostentació de força muscular com a provocació. 
5. Usar la violència menor, com per exemple, envair la distància física de relació personal. 
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6. Cridar, insultar o menystenir. 
7. Fer ofertes i/o insinuacions sexuals refusades per la persona afectada. 
8. Demanar favors sexuals sota amenaça de perdre possibilitats de mantenir o millorar les condicions de 
treball. 
9. Fer amenaces verbals o per mitjà de gestos intimidadors. 
 
LLISTA ORIENTATIVA I NO EXHAUSTIVA DE CONDUCTES QUE NO CONSTITUEIXEN ASSETJAMENT  
 
1. Excessiva exigència amb el treball. 
2. Sobrecàrrega o infracàrrega de treball a causa d’una mala organització. 
3. Aïllament derivat de l’activitat mateixa o del lloc on es desenvolupa la feina. 
4. Crítiques constructives i supervisió de la feina. 
5. Un fet col·lectiu de tipus organitzatiu: eliminació d’hores extres, canvis d’horari, etc. 
6. Un acte singular: canvi justificat de lloc, sanció concreta, discussió puntual, etc. 
7. Conflictes interpersonals a causa de l’existència de grups i/o persones amb interessos i objectius 
diferents i, molts cops, contraposats. 
8. Manca de comunicació atribuïble a la ubicació del lloc de treball. 
9. Tensions i conflictes generats per la feina mateixa. 
10. Rumors, xafarderies i comunicacions informals que circulen per l’organització. 
11. Incompetència o manca de voluntat per realitzar una feina determinada. 
12. Estancament professional per manca de mèrits professionals o per impossibilitat d’accés a 
determinats sistemes de promoció. 
 
Si reconeixeu, patiu o teniu coneixement d'aquestes conductes es recomana posar-ho en coneixement de 
les delegades de prevenció de riscos laborals (https://intradiba2.diba.cat/web/prevencio-de-riscos-
laborals/delegats-de-prevencio) i/o de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
(o.prevencioriscos@diba.cat) per tal de valorar i decidir l'actuació més adequada. 
 
Alguns links d'interès: 
 
http://bit.ly/2puVSNK  
http://bit.ly/2q9Gfra  
http://bit.ly/2oZWzgC  
http://bit.ly/2pZrBDT  
 
*MAR ARCE DÍAZ, VÍCTOR GARCIA BECHER I JAUME GARGANTÉ QUERALT 
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
LA DIPUTACIÓ HA TANCAT EN FALS EL TEMA DE LES 

BOSSES DE TREBALL. NO ENS RESIGNEM A QUÈ ES 
QUEDI AIXÍ 

 
La Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació ha tancat unilateralment la negociació del 
nou Reglament de bosses de treball sense acord amb cap de les seccions sindicals representades a la 
Mesa General de Negociació (MGN). A canvi, ens ha lliurat un “informe” que han confegit sobre com 
s'ha dut el procés, segons ells, per a justificar davant dels polítics la seva manca de voluntat i de 
capacitat negociadora en aquest tema. Aquest vergonyós informe, fet per a justificar la ruptura de les 
negociacions i la seva intenció d’imposar de forma unilateral un nou Reglament de bosses, suposa, si 
aquest s'acaba materialitzant, un precedent molt greu. A la pràctica, vol dir que la Diputació dóna 
cobertura a la vulneració de la negociació col·lectiva i que s'atorga a sí mateixa la prerrogativa de 
regular pel seu compte, sense el concurs de la representació sindical, qualsevol de les matèries que 

https://intradiba2.diba.cat/web/prevencio-de-riscos-laborals/delegats-de-prevencio
https://intradiba2.diba.cat/web/prevencio-de-riscos-laborals/delegats-de-prevencio
mailto:o.prevencioriscos@diba.cat
http://bit.ly/2puVSNK
http://bit.ly/2q9Gfra
http://bit.ly/2oZWzgC
http://bit.ly/2pZrBDT
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l'EBEP estableix que han de ser regulades mitjançant acord entre les parts en una Mesa General d 
Negociació. Tot plegat apel·lant a una "manca de bona fe negocial" que si ha existit en el decurs de les 
reunions d'aquests mesos ha estat únicament i exclusivament a la banda dels RRHH de la Diputació. Es 
tracta d'un cop d'estat patronal en tota regla i des de la Secció Sindical de la CGT considerem que és 
inadmissible. 
 

Per part nostra, insistim en la posició que ja vam fer pública en el nostre comunicat del 14 de març1 
referent a aquesta qüestió: 

L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que és la norma que estableix el marc general de les nostres relacions 
laborals, obliga la Diputació a negociar “les normes que fixin els criteris generals en matèria d’accés, carrera, 
provisió, sistema de classificació del lloc de treball, plans i instruments de planificació de recursos humans”. 
Per tant, com a instrument d’accés, el Reglament de bosses obligatòriament és objecte de negociació 
col·lectiva, i la seva revisió ha de ser fruit de l’acord entre les parts. Però negociar requereix, precisament, 
d’una voluntat real d’arribar a acords i no de bloquejar la negociació i dilatar constantment la mateixa en el 
temps, per a evitar modificar realment l’actual sistema, que és l’actitud que hem constatat en la Direcció de 
RRHH a l’hora d’abordar aquesta qüestió. 

Les contrapropostes de l’empresa han estat decebedores, i la seva estratègia negociadora ha consistit en fer 
algunes mínimes modificacions, les quals considerem insuficients i molt lluny dels mínims que ens vam 
establir, ja que no fan sinó garantir la perpetuació de l’actual i nefast sistema de gestió de les bosses a la 

Diputació. 

Hem constatat, doncs, que no hi ha 
una voluntat política real de 
modificar l’actual model de gestió 
de les bosses, ni de democratitzar 
radicalment el mateix, com 
nosaltres exigim, ni de garantir-ne la 
transparència. Paral·lelament, som 
coneixedores que altres 
administracions públiques, com ara 
l’Ajuntament de Barcelona, acaben 
d’aprovar amb el consens de la 
representació social un nou 
Reglament que avança en la línia 
que nosaltres proposem a la Diba. 
Aquí, en canvi, sembla evident que 
ens trobem davant d’un bloqueig 
polític, fonamentat en raons 
purament ideològiques, orientat a 

perpetuar un sistema de relacions classista entre la Corporació i la part més feble i vulnerable del seu 
personal, el personal temporal, precari. Tot això, mentre se sosté una plantilla sobredimensionada per la 
cúspide de la piràmide, és a dir, per la dels càrrecs de designació política, blindats i ben retribuïts. 

A continuació, us detallem, sense ànim d’exhaustivitat, alguns dels aspectes que RRHH es nega a modificar 
en un nou Reglament de les bosses de treball: 

 Pretenen mantenir la gestió descentralitzada (en orgànics diferents de la pròpia Direcció dels Serveis 
de RRHH) de determinades bosses de treball, amb l’excusa que són serveis en els quals es produeixen 
moltes necessitats de cobertura d’urgència. Es dóna la circumstància, si més no peculiar, que 
d’aquesta manera dins d’un mateix servei hi ha (i hi continuarà havent) bosses que es gestionen des 
de Minerva i d’altres des del propi servei. Des de la CGT exigim que la gestió de totes les bosses 
estiguin centralitzades a Minerva, a la Direcció dels Serveis de RRHH, i considerem que és l’única 
manera d’evitar l’arbitrarietat reiterada que hem constatat en molts serveis que gestionen 
directament les seves pròpies bosses.  

 Pel que fa a la composició de l’òrgan de selecció es vol perpetuar el fet que continuï sempre presidit 
pel gerent/a o director/a del servei afectat. Nosaltres considerem que als tribunals de selecció no hi 

                                                 
1 https://cgtdiba.files.wordpress.com/2017/03/comunicatbosses.pdf  

https://cgtdiba.files.wordpress.com/2017/03/comunicatbosses.pdf
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ha d’haver persones que tinguin relació directa amb els llocs de treball a proveir, tal com disposa 
l’EBEP, i així ho hem exposat a les reunions de la MGN.  

 Pel que fa a la valoració de mèrits es vol mantenir la mateixa puntuació per a l’experiència 
professional a qualsevol administració pública o empresa privada amb funcions anàlogues i per a la 
formació. Nosaltres considerem que l’experiència professional hauria d’estar més valorada que la 
formació. Discrepem també del manteniment de l’apartat “altres mèrits”, utilitzat habitualment de 
forma absolutament discrecional per l’òrgan seleccionador.  

 Crida: Un altre dels aspectes amb els quals no estem d’acord és que es tingui en compte la proximitat 
o no del domicili de l’aspirant a la ubicació del lloc de treball que s’ofereix. RRHH ha declarat a les 
reunions que això mai no serà determinant per al nomenament, però no hi ha res en el nou 
Reglament que ho impedeixi de forma explícita.  

 Expulsions de la bossa: Algunes causes que es preveuen, i amb les quals nosaltres no estem d’acord, 
són la no realització de la revisió mèdica, o bé no superar-la quan la “capacitat funcional” sigui un 
requisit per al manteniment de l’aspirant a la bossa; haver renunciat de forma injustificada (a parer 
de l’empresa), o per una avaluació de l’acompliment negativa (avaluació que realitza el 
comandament immediat i que considerem que empara un ampli espai per a la discrecionalitat).  

 Comissió de seguiment: RRHH pretén atribuir-li com a competències les de rebre informació sobre els 
processos de la gestió de les bosses, i la de proposar mesures conduents a la millora d’aquesta gestió. 
A nosaltres ens sembla més aviat una presa de pèl que es pretengui constituir una comissió de 
seguiment que no estigui dotada de competències per fer un seguiment i control real tant de la 
constitució de les diferents bosses, com del seu funcionament efectiu.  

(Als punts anteriors, volem afegir també dos més, que no vam incloure aleshores en el comunicat: 
L’avaluació de la capacitat funcional, en virtut de la qual l'aspirant haurà de demostrar a l'inici de la 
relació laboral una declaració responsable que es posseeix la capacitat funcional necessària per 
desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball. Per a algunes bosses es demanarà una avaluació 
periòdica i la no realització d'aquesta o la negativa a efectuar la revisió mèdica comportarà l'expulsió de 
la bossa.  I l’avaluació de l'acompliment i els resultats específics (MARE), mitjançant la qual es vol 
avaluar l'actuació professional de personal interí.) 

També hi ha alguns altres aspectes que apareixen al llarg de tot el Reglament que pretén fer aprovar RRHH amb 
els quals no estem d’acord, especialment: 

 “Funcions anàlogues”: Pretenen continuar fent ús d’aquest criteri per a poder seguir agafant per a una 
bossa gent d’altres bosses quan ho considerin necessari, de manera absolutament discrecional.  

 “Perfil Professional”: És un mecanisme que permet l’empresa cridar a un candidat sense seguir l’ordre 
de la bossa, segons el currículum del candidat. Aquesta crida discrecional queda fora del procés selectiu 
i del control del tribunal. En el decurs de la negociació vam aconseguir que RRHH accedís a què aquest 
criteri (que és el que empara la majoria de les decisions arbitràries que es donen en la gestió de les 
bosses) se suprimís en alguns casos, en concret, en el cas del personal d’oficis, del personal de serveis 
assistencials del subgrup de classificació C2 i de les agrupacions professionals (AP). Ara bé, pretenen 
mantenir-lo per a la resta, tot justificant-se, com sempre, en les necessitats del lloc a cobrir i afegint, a 
més, que en el moment de la necessitat es poden saltar l’ordre de puntuació. I que per a garantir la 
millor adequació del perfil professional al lloc de treball es podran 
realitzar entrevistes als aspirants o, excepcionalment, actualitzar 
l’aptitud requerida per a desenvolupar aquell lloc de treball.  

Des de la CGT ens reiterem en aquest posicionament. Entenem que no 
hi ha hagut bona fe i sí, en canvi, una evident manca de voluntat 
negociadora per part de les representants de la Corporació a la MGN. 
Aquesta no es pot justificar ni substituir amb un informe en el qual es 
fa un relat parcial i tendenciós del procés negociador d’aquests 
mesos, tot cercant de forma maldestra escletxes legals per a vulnerar 
el dret a la negociació col·lectiva. 

RRHH es justifica apel·lant els principis rectors del Reglament i 
afirmant que volen “un sistema àgil de selecció que garanteixi l'accés a 
la funció pública en igualtat d’oportunitats per tots els ciutadans”. Bé, 
doncs, aquesta és justament la nostra voluntat i, per tant, la Diputació 
hauria d’admetre que hi ha força marge per arribar a un acord (si és 
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que desitja arribar-hi, i no perpetuar les arbitràries pràctiques actuals). Precisament perquè volem un 
mecanisme d’accés que garanteixi el principi d’igualtat, entenem que l'accés ha de ser dins del procés 
selectiu per ordre de puntuació. Precisament perquè ens guia el respecte al compliment del principi 
d’igualtat ens preguntem de què serveix en aquesta casa preparar-se una oposició mentre es manté en 
el Reglament de bosses el mecanisme discriminador del “perfil professional”. Ens preguntem per què 
hi ha d’haver entrevistes realitzades fora del propi procés de selecció. Ens preguntem per què els 
tribunals han de continuar estant formats per definició pels caps immediats dels o les aspirants, que 
poden tenir interessos en la seva continuïtat o no continuïtat (per motius d’enemistat o els que siguin), 
un fet que entenem que hauria de ser causa de recusació immediata. 

Considerem que tot aquest tema s’ha tancat en fals, i no pas per voluntat nostra. No ens resignem a 
què es quedi així. Continuarem informant. Salut! 
 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
COMUNICAT DIFÓS EL 27 D’ABRIL (http://bit.ly/2qpaYV7) 

 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PERSISTEIX EN LA 
PRIVATITZACIÓ DE SERVEIS 

 
Ara que hi ha una remunicipalització de serveis, 
internalitzant-los per millorar-ne l'eficiència i el control, la 
Diputació de Barcelona segueix la política 
d'externalitzacions (privatització) de serveis, traient-se a 
concurs per a començar concessionar-los a empreses 
privades. La Diputació de Barcelona enlloc de propiciar un 
debat obert, és nega a negociar el canvi de les condicions 
de treball.  
 
Les 124 persones del Pla de Informació de parcs naturals i 
85  punts de informació, no saben quin futur els hi espera, 
la majoria del personal té contractes temporals reiterats, 
l'encadenament de contractes que superen la durada 
màxima de 3 anys, haurien d'adquirir la condició de 
treballadors/treballadores fixes discontinues, hi ha 
sentències clares en aquesta qüestió que també és 
d’aplicació a l'administració pública, que està cometen un 
frau de llei al no fer-ho, tampoc s'estan duent a terme les 
mínimes normes de protecció de la seguretat i salut dels 
treballadors, perquè no es realitza l'obligada coordinació 
d'activitat empresarial establerta en el RD 171/2004. 

 
Passar aquest servei del Pla de Informació a empreses concessionàries, amb ànim de lucre, pot 
representar una pèrdua salarial pel personal, una pèrdua de condicions i drets  laborals, una pèrdua de 
transparència, una pèrdua en el coneixement, en definitiva més precarietat i en general una pèrdua en 
la prestació del servei. La privatització no abarateix el servei i comporta pèrdua d'eficiència i eficàcia 
tant cacarejada pels càrrecs directius.  
 
Els beneficis que es queden les mans privades podrien anar dirigits a millorar la qualitat del servei i en 
benefici de tota la comunitat. La gestió directa dels serveis pot arribar a estalviar, és més propera i pot 
ocupar a més persones. El servei públic no és una mercaderia és un bé comú.  
  
*FELIU MADAULA CANADELL I MAR ARCE DÍAZ 

http://bit.ly/2qpaYV7
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EVAPORACIÓ DEL ROMANENT DE MILLORES SOCIALS 

 
A la Comissió de Millores socials i també per part de la Junta de Personal es va sol·licitar a la Diputació 
de Barcelona que es redistribuís el romanent  de 90.620,77€ de la partida pressupostària del 2016 
corresponent a millores socials de 710.000€, que com a salari diferit és pel conjunt del personal. 
Segons consta en la instància de sol·licitud d’abonament d’ajut del sistema de millores socials, aquesta 
ajuda es distribueix en el següents conceptes: 
 

 Despesa sanitària 

 Despesa cultural 

 Despesa esportiva 

 Despesa conciliació 

 Ajut per fill menor de 18 anys 
 
Remuntant-se en la documentació facilitada per la Diputació de 
Barcelona des de l’any 2001, sempre s’havia comptabilitzat en la 
partida pressupostària de millores socials, des peses socials i 
sanitàries, a més de l’ajut per fills. 
 
Resulta que enguany i com a resposta a la insistència de com 
s’aplicava el romanent de millores socials de 90.620,77€ del 
2016, la directora de serveis Fiscals i Coordinació de la Diputació,  
afirma “tot i que la partida de 710.000€ no s’hagi pogut exhaurir, 
el crèdit disponible en l’aplicació pressupostària indicada és de -
208.508,44€ , i per tant, no existeix romanent susceptible 
d’incorporació. Aquesta situació de crèdit negatiu deriva 
d’haver aplicat altres despeses, entre altres, la dels premis per 
anys de servei”. 
 
Aquestes “altres despeses” i “premis per anys de servei” no 
s’havien comptabilitzat mai en aquesta partida. Entenem que 
com a partida del Capítol 1, la distribució de la partida 
pressupostària de millores socials, s’ha de negociar i per això 
l’existència de la Comissió de Millores Socials. Fins ara sempre 
havia estat així, aquesta ruptura unilateral per part de la 
Diputació de Barcelona, posa de manifest una vegada més la 

manca de voluntat negociadora i de mala fe que té la Diputació de Barcelona. És un atac als drets de 
negociació de la representació sindical i als drets de la Junta de Personal. 
 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
PER QUÈ HI HA VAGA AL METRO? 

 
Segurament saps que hi ha vaga al Metro i no en coneixes els motius. Els treballadors i treballadores en 
lluita estan invisibilitzades als mitjans, que només entrevisten i donen veu a una de les parts dels 
conflicte, és a dir, a la patronal de TMB/Ajuntament de Barcelona o bé a tertulians d’estómac agraït. 
 
Les companyes i companys del Metro de Barcelona estan en vaga perquè: 
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 Hi ha 579 directius a TMB, molts d’ells endollats pels mateixos polítics que els protegeixen. 

 Porten anys amb el sou congelat, mentre 
els directius se’l van pujar un 15% 

 Es privatitza personal, es redueix al 
mínim el de TMB, 400 persones amb 
contracte precari. 

 No es canvia de lloc a les dones 
embarassades perquè falta plantilla. 

 L’Ajuntament incompleix la llei no 
publicant els sous dels seus amics 
directius. 

 Volen un servei públic i de qualitat. 
 
Aquestes reivindicacions són justes i des de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona hi 
donem suport. 
 
Demanen, i mereixen, el suport de la classe treballadora. Potser que enlloc de blasmar aquells i aquelles 
que lluiten pels seus drets, com fan alguns i algunes, comencem a prendre’n exemple. Ens anirà molt 
millor a totes. 
 
Mercedes Vidal, Marc Grau, Ajuntament de Barcelona: CULPABLES! 
 
Enllaç al vídeo de la campanya: https://youtu.be/izJPHUeRigw  
 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
AUTOORGANITZACIÓ I SUPORT MUTU PER APODERAR-

SE DAVANT DE LA PRECARIETAT 
 
LES KELLYS DEL HILTON EN LLUITA 
 
Des de ja fa uns anys, el Turisme s’ha convertit en un dels temes que més preocupen al veïnat de la 
ciutat de Barcelona:  
 
 
Contrarellotge per rescatar Barcelona del turisme depredador 
 
Divendres 27 de gener està previst que s'aprovi a l'Ajuntament el 
Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) per 
intentar regular un model de ciutat que està expulsant el veïnat de 
molts barris  
 
“El 90% de l'estructura productiva de la ciutat està dedicada als 
serveis, del qual el 42,3% recau sobre el comerç, el transport, 
l'hostaleria i les activitats immobiliàries, relacionades al negoci 
turístic” 
 
“Entitats com el Gremi d'Hotels de Barcelona, l'Associació 
d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) i la Plataforma Pro Vivendes Turístiques actuen de lobby per 
mantenir els seus beneficis i privilegis” 
 

https://youtu.be/izJPHUeRigw
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Directa2 
Dimarts 24 de gener de 2017 
 

 
 
La preocupació per l’atur perd força i en guanya el turisme, segons el Baròmetre 
 
L’atur i les condicions de treball cau set punts com a problema més mencionat i n’augmenta cinc el turisme, que se 
situa, per primera vegada, com la segona preocupació.  
 
Ajuntament de Barcelona, Baròmetre semestral3, Desembre 2016 
 

 
I, mentre la ciutat reclama un debat obert i ampli sobre un sector depredador que expulsa el veïnat dels 
seus barris, augmenta els preus dels lloguers de la ciutat, i ens usa com a força de treball en condicions 
cada cop més precaritzades; les polítiques públiques es sotmeten al lobby turístic. El sector hoteler està 
batent xifres record de beneficis amb un augment anual de facturacions i pernoctacions de turistes, 
mentre cauen els costos laborals i salarials del sector. 

Hi ha però, resistències a aquest model de ciutat i a la precarització de les condicions de feina. 

 
A finals del 2016 i principis de 2017 es van llençar en diferents publicacions i diaris d’orientacions molt 
diverses, i fins i tot antagòniques, les següents notícies: 
 
 
Las limpiadoras denuncian a una internacional hotelera 
 
Las camareras de piso creen que la cadena Hilton las "esclaviza" por las condiciones en que trabajan como 
externalizadas 
 
“Las limpiadoras, contra una multinacional. Las camareras de piso se rebelan contra Hilton y acusan a la cadena de 
"esclavizarlas". El conflicto ha estallado en el hotel Diagonal Mar de Barcelona, donde hay una pugna entre una 
treintena de empleadas y la hotelera con sede en Texas (Estados Unidos). El personal ha entrado una denuncia en 
Inspección de Trabajo y prepara movilizaciones”. 
 
Crónica Global4  
26 de desembre de 2016 
 

 
 
Gran apoyo a Las Kellys en la concentración frente al hotel Hilton  
 
Este lunes Las Kellys Barcelona se han concentrado en las puertas del lujoso Hotel Hilton de Barcelona, por la 
readmisión de sus compañeras despedidas 

 
“Han recibido el apoyo y la solidaridad de decenas de colectivos 
sociales, sindicatos alternativos y organizaciones feministas como 
Pan y Rosas. Publicamos esta breve crónica con videos de la 
concentración de este lunes 27 de febrero en Barcelona, cuando 
está comenzando el Mobile World Congress y la ocupación 
hotelera llega a su pico máximo”. 
 
“El motivo de esta lucha está en que la compañía HILTON OF 
SPAIN, S.L. ha sido demandada por varias camareras de pisos con 

                                                 
2 Notícia publicada a la Directa, 24 de gener de 2017: https://directa.cat/contrarellotge-rescatar-barcelona-del-turisme-depredador 
3 Dades del Baròmetre semestral de Barcelona, Desembre 2016: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-
content/uploads/2017/01/r16037_Bar%C3%B2metre_Desembre_Resum.pdf 
4 Notícia publicada a Crónica Global, el 26 de desembre de 2016: http://bit.ly/2qA9i7y  [Darrera consulta: 24.04.2017] 

https://directa.cat/contrarellotge-rescatar-barcelona-del-turisme-depredador
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/01/r16037_Bar%C3%B2metre_Desembre_Resum.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/01/r16037_Bar%C3%B2metre_Desembre_Resum.pdf
http://bit.ly/2qA9i7y
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motivo de la cesión ilegal de trabajadoras que viene advirtiéndose en el imponente HILTON DIAGONAL MAR 
BARCELONA, dotado de unas 20 plantas y 433 habitaciones”. 
 
Izquierda Diario.es5  
Dilluns, 27 de febrer de 2017 
 

 
LES KELLYS? DE QUÈ ESTEM PARLANT?6  
  
Les Kellys? Quines són aquestes persones? D’on venen? Qui són? 
 
Per saber quines i què són Las Kellys el millor és sentir-les a elles mateixes, sentir les seves pròpies 
paraules7. Són dones amb molta força de voluntat, amb molt constància, valentes, apoderades. Que 
troben la seva força en el grup. En la manada. 
 
Si volem saber qui són, què són Les Kellys, a la seva pàgina web ens expliquen que ... 
 

Les Kellys és una Associació d’àmbit estatal de cambreres de pisos. 
 
El nom de “Les Kellys” prové d’un popular 
joc de paraules: “La Kelly, la que limpia”. 
En el seu cas netegen hotels. 
 
Es van començar a ajuntar a través de les 
xarxes socials en 2014. A les primeres 
cambreres de pisos es van connectar 
altres companyes de diferents llocs 
donant testimoni de la seva situació 
laboral. Unes quantes van començar a 
quedar per donar-se suport i de mica en 
mica van passar de desfogar-se a internet a l’autoorganització: van formar una sèrie de grups de 
treball en diferents destinacions turístiques de l’Estat espanyol. 
 
Les seves reivindicacions8  estan en constant revisió, cada grup de treball les adapta a la realitat del 
seu territori, això fa que, entre d’altres, les vagin millorant successivament. 
 
Les reivindicacions abasten des del dret a la jubilació anticipada, el dret a la conciliació familiar, la 
protecció dels drets laborals de les embarassades, el reconeixement de les malalties professionals 
(hernies de disc, lumbàlgia, ciàtica, etc.)  fins a la vinculació de la categoria dels hotels a la qualitat 
del treball que generen, passant per la finalització de les externalitzacions o l’augment de les 
inspeccions de treball. 
 
Són una Associació autònoma, sense més recursos que el temps que hi dediquen, constituïda per 
gent que treballa i viu precàriament. 
 
A través d’internet segueixen connectant amb més cambreres de pisos. Ara bé, coincidir en les 
xarxes socials només és el pas previ per organitzar-se. 
 

                                                 
5 Notícia publicada a Izquierda Diario, el 27 de febrer de 2017: http://bit.ly/2qoIjiT  [Darrera consulta: 24.04.2017]. 
6 La informació ha estat extreta de l’apartat “Quienes somos” de la pàgina web de Las Kellys: http://bit.ly/2qAqIkw  [Darrera consulta: 
24.04.2017]. 
7 En aquest vídeo es pot veure cóm s’organitzen Las Kellys, quines són les seves principals reivindicacions, les seves mobilitzacions i sobretot la 
seva fortalesa: http://bit.ly/2pTvugz  [Darrera consulta: 24.04.2017]. 
8 Per aprofundir i saber-ne més sobre les reivindicacions de Las Kellys es pot consultar el seu manifest: http://bit.ly/2p1SIMC  [Darrera consulta: 
24.04.2017]. 

http://bit.ly/2qoIjiT
http://bit.ly/2qAqIkw
http://bit.ly/2pTvugz
http://bit.ly/2p1SIMC
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Parteixen d’un manifest al qual els grups de treball s’adhereixen. 
 
EN QUINES CONDICIONS TREBALLEN LES CAMBRERES DE PISOS?9  
QUINES SÓN ELS ACCIDENTS I LES MALALTIES LABORALS QUE PATEIXEN LES KELLYS? 
 
Les condicions de treball de les cambreres de pisos són molt dures i provoquen tot un seguit de greus i 
doloroses malalties tant físiques/orgàniques com psicològiques i emocionals, que per les seves 
característiques i cronicitat és molt difícil convèncer a un tribunal mèdic per a què a aquestes 
professionals se les reconegui una merescuda incapacitat parcial o total. 
 
Pel que fa a les condicions laborals: 
 

 La precarització de les condicions de treball de les cambreres de pis és un procés planificat que 
inclou: l’empitjorament de les condicions de feina degut a l’externalització, la pèrdua de 
categoria laboral, etc.; l’increment de les càrregues de treball; l’organització de les tasques en 
funció de l’augment d’aquestes càrregues; l’impacte d’aquesta organització en la 
desprofessionalització del sector; l’impacte sobre la salut (tant a nivell físic com psicològic); la 
repressió de l’acció sindical associada a l’extensió d’una clima de por, indefensió i vulnerabilitat 
en reclamar millors condicions, que crea un cercle viciós tan ben provocat per la patronal del 
sector. 

 L’empitjorament de les condicions de feina ve donat principalment per: un excessiu ritme de 
treball de forma permanent i quotidiana, la monotonia de la feina, la falta de mesures 
preventives en la salut derivades de l’elevat ritme de treball i la pressió a la que estan sotmeses 
(postures físiques forçades, manipulació de càrregues, organització de la feina, falta de 
modernització de les condicions de feina que alleugereixin aquests aspectes –muntacàrregues, 
carros, etc). 

 El seu treball s’associa a les tasques domèstiques i de cura que les dones han realitzat 
tradicionalment a casa seva (àmbit privat), i que una vegada es traspassa a l’àmbit públic (treball 
assalariat) dóna lloc a un treball manual, brut, mal remunerat i 
pràcticament invisibilitzat. Allò femení no es valoritzat ni a casa 
ni a la feina. 

 El sector està integrat majoritàriament per dones migrants , que 
acostumen a tenir una situació personal i laboral més vulnerable, 
per tant, més exposada a la precarització de les condicions, i a 
suportar una major pressió psicològica. 

 Hi ha oscil·lacions en els sous, és evident: hi ha variabilitat. Ara 
bé, es parla que algunes cambreres de pisos estan cobrant uns 
700€ mensuals. Per tant, poden cobrar al voltant de 2,5€ per 
habitació. Els testimonis d’algunes d’aquestes donasses posa de 
manifest que la mitjana per habitació pot estar fins i tot per sota 
d’aquesta quantia. Hi ha variabilitat, sí, però sempre dins de la 
precarietat. 

 La precarització del sector i de l’externalització de la contractació 
de les cambreres per empreses de serveis també suposa a la 
pràctica la pèrdua de categoria laboral, ja sigui per una 
subrogació de part de la plantilla a noves condicions de feina, ja sigui perquè passen de tenir 
contracte ‘cambreres de pis’ a ‘netejadores’, amb un conveni amb pitjors condicions laborals, 
menys drets laborals, salaris més baixos.  

 La precarització del sector també inclou l’augment de l’eventualitat en les contractacions. Cada 
cop més cambreres de pis es contracten de forma eventual i a temps parcial, adaptant els 
horaris a les necessitats de l’empresa. Això es tradueix en inseguretat respecte al lloc de treball i 

                                                 
9 Informació de l’article “Cambreres de pisos, una professió de dones? Les malalties derivades i la medicina, avui, com a pròtesi del capitalisme” 
de Joan López Ferré, publicat a: http://bit.ly/2p4RHV6  [Darrera consulta: 24.04.2017]. 

http://bit.ly/2p4RHV6
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l’extensió del clima de por i la repressió de la solidaritat i l’acció sindical. 

 Tot i que la principal activitat dels hotels és donar serveis d’allotjament a la clientela i la netedat 
de les cambres és primordial, la seva ocupació està classificada com de les darreres dins l’escala 
professional. I fins tot, ocupen una categoria professional inferior, per sota d’homes que fan 
tasques similars com els cambrers del restaurant dels mateixos hotels. Es posa de manifest, 
doncs, que la seva feina (feminitzada) és poc reconeguda i menys valoritzada que les feines 
masculinitzades. 

 Actualment algunes companyes del sector han de realitzar la neteja d’unes 25-30 habitacions per 
jornada, en torns continuats. Habitacions amb 3 i 4 llits (80 llits en total), més banys, matalassos 
de làtex o viscoelàstic que pesen molt i que han de manejar soles, ja que s’han reduït els casos 
en els quals fan la feina per parelles. 

 La pressió en el ritme de treball també es deixa veure en que l’empresa defineix els objectius i la 
productivitat de les treballadores, que són objecte de sancions si no els compleixen. Acaben 
sent una forma de coacció, com el no cobrament de les hores extres i la obligatorietat en fer un 
número d’habitacions independentment de l’horari laboral; picaresques com fer una formació 
no pagada abans de la contractació, i un cop s’han treballat quatre dies sense cobrar no es 
contracta a la persona... 

 Sempre caminen en flexió. Han de traginar carros amb la roba i els líquids de neteja. I en el cas 
d’apartaments o bungalows és pitjor perquè han d’anar amunt i avall amb el carro de la neteja i 
patir la calor. 

 Estan sotmeses a contacte continuat amb productes químics altament tòxics que provoquen 
erupcions cutànies i al·lèrgies. 

 En les empreses amb la neteja externalitzada encara estan en pitjors condicions. Es viu amb 
l’amenaça de l’outsourcing (externalització): els hotels contracten empreses externes per a la 
neteja on es treballa amb por... totadon té por que l’acomiadin... a perdre els dies lliures... que 
no les cridin l’any vinent… por a denunciar abusos... 

 L’externalització del sector també provoca que en un mateix hotel convisquin personal propi de 
l’hotel o personal externalitzat a diferents empreses, generant divisió i conflictes entre el 
diferent personal per a dificultar la solidaritat i l’acció sindical per a la defensa d’unes millors 
condicions laborals. 

 Aquesta precarització de les condicions (eventualitat, contractes a temps parcial, horaris 
canviants i irregulars, falta de dies de descans, etc.) també té efectes negatius en aspectes 
personals de les treballadores, davant de la impossibilitat de construir un projecte, no només 
laboral, sinó també vital. 

 També hi ha una qüestió que passa desapercebuda i que empitjora les condicions de feina 
d’aquestes dones, és la modificació del disseny de les habitacions degut a factors estètics: 
instal·lació de mampares als banys en comptes de cortines, banyeres en compte de plats de 
dutxa, proliferació de miralls i altres objectes decoratius que no tenen en compte si són fàcils de 
netejar... 

 L’evolució del propi sector turístic també juga en contra de les treballadores: en els darrers anys 
el temps d’estància de la clientela en els hotels s’ha reduït, per contra augmenten les 
pernoctacions, això fa que hi hagi més sortides el que provoca un augment de feina. 

 Hi ha un sector completament invisibilitzat, és el de la neteja dels pisos turístics. Si el sector dels 
hotels, la confluència de persones dóna possibilitat a la solidaritat i la mobilització, la proliferació 
de pisos turístics il·legals o sense llicència també planteja la qüestió: Qui els està netejant? Hi ha 
contractacions o són en negre? En quines condicions?  

 
El continu exercici de moviments repetitius, la manipulació de càrregues i postures forçades que 
comporten una sèrie de molèsties i danys. Així, trobem tot un seguit d’aspectes tendeixen a 
‘normalitzar’ el perjudici en la salut de les treballadores: la normalització dels accidents laborals (cops, 
luxacions, etc.) que són difícils de demostrar; la normalització de les lesions que es tornen cròniques 
degut a la repetició constant de moviments i l’alt ritme de feina; la normalització de l’automedicació per 
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a poder aguantar les jornades amb la conseqüent aparició d’altres complicacions de salut derivades 
d’aquest fet; la normalització de la utilització de productes tòxics sense cap protecció o proteccions... 
 
Perjudicis a nivell de condicions de salut: 
 

 Les lesions múscul-esquelètiques representen un dels problemes de salut més importants de les 
cambreres de pis. Quasi sempre pateixen malalties derivades de la columna vertebral. Acaben 
amb unes contractures musculars cròniques i amb artrosi pel desgast prematur de les 
articulacions. 

 Després hi ha dones que pateixen hèrnies discals lumbars. Algunes d’aquestes hèrnies 
comprometen la medul·la espinal i fan mal no només al lloc de la compressió sinó també a les 
cames (ciàtica). Tenen també molts problemes amb el túnel carpià (canells). 

 Pateixen sofriment psicològic. Per què?, per l’estrès. Si han de fer 30 habitacions, han de fer 30 
habitacions. Si una d’elles es posa malalta, no la substitueixen i la feina es reparteix entre les que 
queden, de manera que moltes vegades han de fer la feina que tenen establerta a més de la que 
una d’elles ha deixat pendent perquè no ha anat a fer feina. Tot això fa que visquin en un 
permanent estat d’ansietat que pot desembocar en depressions cròniques. Moltes fan feina 
sota amenaces, coaccions i càstigs: dies lliures o vacances. Por, frustració, impotència, 
desequilibri emocional... són altres sofriments emocionals que provoquen les precàries 
condicions laborals d’aquestes dones. 

 La precarització de les condicions contractuals i l’augment de l’eventualitat també fa que les 
treballadores no agafin baixes o no faltin a la feina per qüestions de salut davant la por de no ser 
contractades novament... 

 Per tot això, es fa un ús i abús dels medicaments i d’analgèsics de manera crònica. En prendre’ls 
de manera continuada afecta l’estómac, puja la tensió arterial, afecta també els ronyons… i  
crea addicció. I dones com elles que el prenen durant mesos o anys, com totes les addiccions, 
necessiten cada vegada més dosi que són causa de mort per sobredosi. 

 La precarització de les condicions de salut de les treballadores també fa que la seva vida laboral 
sigui més curta. Quan l’empresa considera que una treballadora ja no és ‘rendible’ (no aguanta 
el ritme imposat, agafa baixes de forma regular,...), la substitueix per una treballadora més jove 
amb pitjors condicions de feina. Això també té una conseqüència en la falta de reconeixement a 
l’experiència professional i respecte a la desprofessionalització del sector. 

 Aquesta precarització de les condicions de salut (tant a nivells físic: fatiga, esgotament, 
lesions...; com a nivell psicològic: frustració, ansietat, estrès, por, ...) també té efectes negatius 
en aspectes personals de les treballadores i la conciliació amb la seva vida familiar i personal.  

 
Donat que les cambreres de pisos són gairebé íntegrament dones -moltes d’elles immigrants o 
pertanyents a minories culturals- treballant en unes condicions tant precàries... i tant penoses... i tant 
estressants..., algunes veus de professionals de la salut estan començant a reconsiderar la idea que el 
treball d’aquestes dones és un clar exemple de masclisme i que és una clara expressió del patriarcal en 
un sistema capitalista, en aquest cas, en “països occidentals”. 
 
COM CONTACTAR AMB LES KELLYS? 
 
Si coneixes alguna cambrera de pis que es plategi lluitar pels seus drets, la millora de les seves 
condicions laborals i la preservació de la seva salut amb el suport d’altres companyes del sector, pots 
comentar-li que poden contactar amb Les Kellys Barcelona: 
 

 Es reuneixen cada dimecres, 

 a les 17 hores, 

 al carrer de Burgos, 59, al barri de Sants. 
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Igualment, Les Kellys s’autoorganitzen en altres municipis i localitats com Benidorm, Cádiz, 
Fuerteventura, La Rioja, Lanzarote, Madrid, Mallorca... i es pot trobar la manera de contactar amb elles 
a través de la seva pàgina web: 
 

 https://laskellys.wordpress.com/  
 
Las Kellys treballen a través del suport mutu, les seves reunions són obertes a tota cambrera de pis de la 
zona. Per tant els grups estan oberts a altres companyes. 
 
En aquest sentit, es considera que són un bon exemple a seguir perquè posen de manifest que 
l’autoorganizació i el suport mutu són instruments de lluita necessaris per apoderar-se davant de la 
precarietat i empènyer per aconseguir un treball digne per a una vida digna de ser viscuda. 
 
*AURORA PULIDO VACAS I SERGI DRAPER MARTÍNEZ 
MEMBRES LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA CONSORCI 
DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 

 
LES SUBCONTRACTES A LA DIPUTACIÓ 

 
GENT QUE NO COBRA EL SOU, GENT AMB CONTRACTE PRECARIS, DONES QUE PATEIXEN 
ASSETJAMENT, TREBALLADORS I TREBALLADORES QUE COBREN MISÈRIA PER SOTA CONVENI DEL 
SEU SECTOR... TOT AIXÒ AMB LA RUBRICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Diàriament convivim amb companyes i companys que realitzen tasques de suport com la neteja, la 

recepció i atenció a l’atenció a la ciutadania que 
s’adreça als centres de la diputació trametre el 
correu que emetem cap als ajuntaments o altres ens, 
etc. No fa gaire temps que les tasques que elles duen 
a terme, estaven ocupades per personal de plantilla 
de la Diputació, amb sous millorables però dignes, 
amb horaris correctes, amb drets laborals. 
 
Però en nom de l’eficiència s’han anat fent 
contractacions externes que, en comptes 
d’aconseguir ser eficients ja que no es gasta menys 
però si que les treballadores cobren menys, el que 
està clar és que l’empresa subcontractada 
s’embutxaca la resta (diner públic, no ho oblidem).  

 
Per una part: 
 

 L’empresa UNIPOST té l’encàrrec de gestionar i trametre el correu de diputació cap a l’exterior. 
Els companys i companyes pateixen continues retallades salarials i de dret laborals des de fa 8 
anys. Encara els deuen el 60% de la paga d’estiu de 2016, el 100% de la de nadal de 2016. Cada 
mes viuen pendents de si cobraran tot el sou, la meitat o res. El conveni de la DIBA amb 
UNIPOST alimenta aquesta empresa amb diners públics sense exigir-li a canvi el compliment dels 
drets dels i les treballadores.  
 

 L’empresa Klüh Linaer (KLE) s’ocupa de la neteja de diversos espais de la Diputació, Can Serra i 
Londres entre d’altres. A les treballadores se’ls deu part dels sous de 20016 i la paga de nadal. 
Això sí, tothom vol ben net el seu espai , suposo que és perquè ens pensem que a aquesta gent 
se’ls està pagant i que es fa amb diners de totes i tots. 

https://laskellys.wordpress.com/
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Per una altra part: 
 
La Diputació , per tal de complir la LISMI, fa algunes contractacions directes a través de borses, de 
persones amb diversitat funcional, però la quantitat de persones contactades sota aquest qualificatiu és 
mínima, així que per acostar-se al que marca la llei, la DIBA subcontracta serveis a Centres Especials de 
Treball (on a la seva volta es contracten persones amb diversitat funcional) per a prestar, entre altres, 
els serveis de recepció i el de neteja del centre SPOTT. 
 
La manca de compromís de la Diputació amb les persones d’aquest col·lectiu es fa palesa per la poca 
contractació directa però també per les condicions contractuals que pateixen les persones de les 
empreses subcontractades. Quan vegeu a Intradiba les fotos “benèfiques” de les polítiques i els alts 
comandaments de la Dipu en un centre especial de treball, recordeu-vos que les persones que donen la 
benvinguda orienten i fan la identificació en el vostre centre de treball, o les persones que fan la neteja 
si treballeu a SPOTT, cobren per sota conveni i tenen unes condicions laborals lamentables. Sort en te la 
diputació de les campanyes “benintencionades “ i sense contingut i de les fotos que maquillen la 
realitat. “Sort” si hi ha gent que s’ho cregui. 
 
Alguns exemples: 
 

 Can CET. Va rebre de diner públic 470.849,79€ per 
realitzar les tasques de recepció durant dos anys. 
Els i les treballadores cobren sota conveni del seu 
sector per ser de Centre Especial de Treball. El sou 
d’un treballador amb antiguitat i per jornada de 8 
hores,  és de 800€ mensuals sense dret a pagues 
extra ja que les tenen prorratejades a la 
mensualitat, a més no tenen dret a temps per 
anar al metge i altres greuges laborals. 
Actualment ha vençut el contracte d’aquesta 
empresa. L’empresa que entra ha guanyat no pas 
perquè millorarà els drets de les treballadores 
(això a l’hora de la veritat no té cap interès per la 
Diputació), ha guanyat perquè presenta uns preus 
encara més baixos, ja ens podem imaginar com 
repercutirà en els i les treballadores (si és que les 
subroguen, que aquesta és una altra!). 
 

 Grup SIFU. Fan, des de fa pocs mesos, la neteja del 
centre SPOTT . L’empresa concessionària d’aquest servei amb anterioritat, no era d’inserció de 
persones amb diversitat funcional, de manera que per poder-se homologar com a CET de cara a 
la Diputació, va acomiadar algunes treballadores de l’anterior empresa per poder mantenir el 
percentatge de persones del col·lectiu que diu representar. Primera agressió als drets laborals 
que a la Diputació ignorar, però conscient o inconscientment la va avalar. La situació actual 
d’aquestes companyes és que hi ha diferències salarials entre les que tenen contracte com a 
diversitat funcional i les que no, tot i fent les mateixes feines, hores extra sense cobrar, 
problemes per obtenir el permís per anar al metge, i per si fos poc, assetjament per raó de 
gènere. (No abundem en aquest punt ja que estem valorant la resposta). 
 

Tot això mentre la Diputació aprova en un Ple que cap de les persones que treballen per a aquesta 
administració o per les seves empreses subcontractades han de cobrar menys de 1000€. Mentre crea un 
pla pel benestar i la plena integració de les persones amb diversitat funcional que treballen a la “casa”, 
el tímid pla “Capacitats diverses”. Mentre presumeix de responsabilitat social corporativa però no 
inclou les condicions laborals de les treballadores de les empreses subcontractades entre les clàusules 
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dels Plecs de contractació. Mentre te els alts càrrecs i els polítics mes ben pagats de totes les 
administracions. 
 
És un tema llarg, des de la CGT hi estem al darrere, així que seguirem treballant-hi i informant-vos-en. 
 
* LOLA GUTIÉRREZ BERENGUERES 
 

BREUS DIVERSOS 
 
SABEU QUE...? 
 
...en Carles Villalante Sirvent, ex Secretari General de la Secció Sindical de la UGT, membre de l'executiva 
de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, i alliberat al qual la Dipu té en nòmina malgrat 
que porta dècades sense treballar, gaudeix d'una plaça de pàrquing “de forma històrica” al garatge de 
l’edifici del carrer Minerva (on hi ha els Recursos Humans de la casa)? 
  
...no s’inclou a dia d’avui encara al Portal de transparència transparencia.diba.cat tota la informació 
relativa a l’activitat de les seccions sindicals amb representativitat a la Diputació (hores, costos, 
alliberaments,...), malgrat que ja ho fan altres administracions públiques? 
 
...un cop més la CGT hem renunciat enguany a la subvenció anual que atorga la Diputació de Barcelona a 
cadascuna de les organitzacions sindicals que hi tenen representació i que som, com cada any, l’única 
secció sindical que ho hem fet? 
 
CONVOCATÒRIES 
 
Quins són els llocs de “treball” que es 
convoquen a la Dipu? Per a què 
serveixen la major part d’ells des del 
punt de vista del servei públic? De 8 
llocs que es mostren a la imatge el 
dia 5 de maig, més de la meitat 
corresponen a alts càrrecs o 
assessors, i si seguim mirant, 
trobareu més del mateix. Cadascú/na 
que tregui les seves conclusions, que 
pensi en el que estan cobrant les 
categories més baixes de la Diputació, la gent de les subcontractes, etc... Cal seguir? 
 
AUXILIARS EDUCADORS 
 
Aquest any 2017 està sent un any molt productiu, al primer trimestre tanquen unilateralment la 
negociació del Reglament de Borses de Treball sense que cap secció sindical signés; després, al segon 
trimestre, van fer un “Decretazo” al Pavelló Nord amb la gestió de les Planilles acusant als sindicats de 
ser els consentidors d’aquest. I, finalment, per començar un nou any 2018 es carregaran el col·lectiu dels 
i les auxiliars educadors/es i, juntament, amb això, una feina que han anat fent des de fa molts anys. 
 
A la Mesa General de Negociació del 27/4/17 la Diputació va informar que al 2018 les categories d’auxiliar 
educador/a i auxiliar de geriatria es fusionaran en una sola categoria anomenada auxiliar d’atenció a la 
dependència, amb el vist i plau de la UGT, passant allò que ja fa dos anys van dir que farien i, gràcies a la 
lluita del col·lectiu d'auxiliars educadors/es i alguns sindicats, es va anar retardant.  
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Sempre han sigut dos col·lectius diferenciats, reconegut per la pròpia Diputació, tant per les seves 
funcions,  com per la formació requerida per accedir-hi.  
 
Si fins ara eren funcions diferents,  perquè d’un dia per l’altre seran les mateixes funcions? On queda 
l'especialització per donar un bon servei? Les persones depenents no són totes iguals, s'ha de donar un 
servei  personalitzat i això requereix una especializació del professionals.  
 
On quedaran les tasques educatives que es fan a Respir discapacitats?  
 
Això és una falta de reconeixement i respecte, infravalorant  i maltractant, al col·lectiu d’auxiliars 
educadors/es, al col·lectiu de persones amb discapacitats i les seves famílies, i a les funcions educatives.   
 
Instem a la Corporació, a la Gerència de Respir i a la UGT a una reflexió sobre la situació d'aquest 
col·lectiu professional donant-los la categoria que es mereixen. 
 
* EL NAN ROIG I NEGRE 
 

PASSAT PRESENT 
 
“Tal com Proudhon i Bakunin han exposant clarament, la idea té tant un origen com un valor pràctic, neix en un 
context d'acció i està orientada a produir efectes pràctics mitjançant l'acció que, alhora, suscita. En aquest sentit, 
l'anarquisme (...) no és principalment un conjunt de textos analítics i programàtics que tenen la finalitat de guiar 
l'acció, sinó un conjunt de pràctiques al si de les quals es manifesten uns determinats principis. Uns principis que es 
constitueixen, per tant, mitjançant l'acció, que neixen d'ella i que, alhora, orienten aquesta. La simbiosi entre la idea i 
l'acció és la que es troba en l'origen constitutivament canviant de l'anarquisme. Això es comprèn fàcilment quan ens 
aturem un instant a examinar allò que caracteritza l'acció. En efecte, resulta evident que, ben lluny de produir-se en el 
buit o en un espai abstracte, tota acció es troba necessàriament inserida en un context històric. (...) 
 
L'anarquisme pot definir-se, entre d'altres maneres, com allò que contradiu la lògica de la dominació, sigui quin sigui el 
plànol en el qual aquesta es desplegui. És, per tant, al si de les pràctiques de lluita contra la dominació allà on aquest és 
engendrat. Aquest fet indica, un cop més, que l'anarquisme és necessàriament evolutiu. En efecte, aquestes 
pràctiques antagonistes no poden sinó transformar-se a mesura que, en el decurs de la història i amb els canvis socials 
que l'acompanyen, les dispositius i les modalitats de dominació es modifiquen i es recomponen. 
 
Si és cert que les lluites no neixen espontàniament del buit, sinó que són sempre suscitades i definides per allò mateix 
contra el qual es constitueixen, es desprèn aleshores que són les noves formes de dominació sorgides a la nostra 
societat les que inspiren les actuals resistències i donen forma a les mateixes. Dit d'una altra manera, els moviments 
antagonistes ni s'inventen a sí mateixos ni tampoc no creen allò al què s'oposen i contra el què es constitueixen; 
només inventen les formes d'oposar-se a aquestes realitats.” 
 
* EXTRET DE: IBÁÑEZ, TOMÁS. ANARQUISMO ES MOVIMIENTO. ANARQUISMO, NEOANARQUISMO Y 
POSTANARQUISMO. BARCELONA: VIRUS EDITORIAL, 2014.  PÀGS. 49-53 (LA TRADUCCIÓ DE L’ORIGINAL 
CASTELLÀ ÉS NOSTRA) 
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S’ha acabat el bròquil... 
 

 
 
 

Afilia’t i contribueix a construir 
l’ALTERNATIVA SINDICAL  

a la Diputació de Barcelona! 
 
 

 

 
VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES? 

 

CGT Diputació de Barcelona 
Carrer Mallorca 244, 2on 1a 

08080 Barcelona 
 

Ens trobareu al local  
tots els dimarts i dijous al matí 

 
Telf: 934049221 

A/e: cgt@diba.cat 
http://cgtdiba.wordpress.com/ 

https://twitter.com/cgtdiba 
 

 

Delegats i delegades: 
 
Eulàlia Ribó Almoyner (Junta): riboae@diba.cat 
Elena Martínez Albarrilla (Junta): martinezamr@diba.cat  
Héctor Villanueva Vidal (Junta): villanuevavh@diba.cat 
Víctor Garcia Becher (Junta i PRL): garciabv@diba.cat 
Aurora Pulido Vacas (Junta): pulidova@diba.cat 
Feliu Madaula Canadell (Junta): madaulacf@diba.cat 
Susana Larrosa Garciandía (LOLS): larrosags@diba.cat 
Lola Gutiérrez Berengueres (LOLS): gutierrezbd@diba.cat 
Ricardo Soriano Gabarró (LOLS): sorianogr@diba.cat 
Jaume Garganté Queralt (PRL): garganteqj@diba.cat 
Mar Arce Díaz (PRL): arcedm@diba.cat 

 

 
 

Aquest butlletí és l'òrgan d'expressió de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona, però està obert també a la col·laboració de 
tothom. Els articles d'autoria personal estan signats, amb nom i cognoms o bé amb pseudònim. La nostra posició col·lectiva es manifesta en els 

articles o comunicats signats com a Secció Sindical. No compartim necessàriament l'opinió expressada en els articles de les nostres 
col·laboradores. 
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