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DIPUTACIÓ a l’AIRE! 
 

* Butlletí de la Secció Sindical de la CGT *  
 

3a època | Número 16 | Abril-Novembre de 2018 
 

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

 

 
 

10 ANYS DE PRESÓ PER AJUDAR A UN REFUGIAT? LA 
SOLIDARITAT NO POT SER DELICTE! 

 
La nostra companya Lola Gutiérrez, 
Delegada Sindical de la Confederació 
General del Treball (CGT) a la Diputació de 
Barcelona, i activista en pro dels drets de 
les persones migrants, serà jutjada a 
Grècia a finals del proper mes de 
novembre (a menys que hi hagi algun tipus 
d’aplaçament en la data actualment 
prevista). La Lola està encausada en dos 
delictes penals que podrien suposar una 
condemna de fins a 10 anys de presó, 
segons la legislació del país hel·lènic. Per a 
nosaltres, la Lola no ha comès cap delicte, 
perquè en cap cas creiem que s’hagi de 
considerar un delicte la solidaritat amb les 
persones refugiades, i és per això que 
reclamem la seva lliure absolució. Volem 
que la Lola torni a casa després del judici, 
absolta i lliure. Que torni amb la seva 
família, amb la seva gent i amb nosaltres, 
els seus companys i companyes de 
militància, per a poder seguir 
desenvolupant la seva activitat en l’àmbit 
sindical i social amb la mateixa força, 
dedicació i compromís. Una activitat que 
per a nosaltres és imprescindible. Fem una 
crida a la nostra organització, la CGT, i a 
totes les persones solidàries que lluiten 
per un món més just, a unir la seva veu a la 
nostra en l’exigència de llibertat per a la nostra companya. Si ens toquen a una ens toquen a totes. 
 
LOLA ABSOLUCIÓ! 
 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 



 2 

DECLARACIÓ PÚBLICA DE LA JUNTA DE PERSONAL EN 
SUPORT A LA COMPANYA LOLA GUTIÉRREZ 

 
Text de la declaració aprovada el 7 de novembre, en sessió ordinària de la Junta de Personal. Adoptada 
per unanimitat de totes les persones presents, a proposta dels delegats i delegades de la CGT en aquest 
òrgan unitari: 
 
La Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, òrgan de representació del personal funcionari de la 
mateixa, fem la següent declaració pública: 
 
Aquesta Junta manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb la companya Lola Gutiérrez, treballadora de 
la Diputació i delegada d’aquest òrgan durant l’anterior mandat, davant del procés judicial que haurà 
d’enfrontar properament a Grècia. Considerem que qualsevol actuació que hagi dut a terme en aquest país 
la nostra companya Lola només ha pogut ser motivada per raons solidàries i humanitàries, i demanem la 
seva lliure absolució. 
 
A Barcelona, 7 de novembre del 2018 
 
Junta de Personal de la Diputació de Barcelona 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE ELS PAMO 2016-2017 I EL PAMO 
2018 

Companyes, companys, 
 
El proppassat 30 d’octubre vam participar en una reunió monogràfica de la Mesa General de Negociació 
de la Diputació sobre els PAMO (Pla d’actuació en matèria d’ocupació) 2016-2017, en la qual se’ns va 
detallar l’actual previsió pel que fa a l’execució dels mateixos. Us enviem aquesta nota informativa per a 
fer-vos cinc cèntims del que sabem al respecte, conscients que molts de vosaltres esteu pendents de 
quan sortiran les vostres places i de quins seran els tempos de tot el procés. Sobre l’aprovació d’aquests 
PAMO ja us vam informar i vam fer una valoració en els comunicats que vam fer públics el 22 de 
desembre del 2017 (https://bit.ly/2GOa4GW) i el 6 de febrer del 2018 (https://bit.ly/2ET19G6). Així mateix, 
també vam difondre els anuncis d’aprovació dels mateixos, quan aquests es van publicar al DOGC, el 
gener del 2017 (https://bit.ly/2SV68dx). 
 
Hores d’ara la informació addicional que us podem traslladar és la següent: 
 

1. Places Promoció interna PAMO 2016-2017 (Torn restringit) i Reclassificacions 

Convocatòria  Pl. Denominació de la plaça 

P-01/16 Pl 2 Tècnic/a superior documentació 

P-02/16 Pl 1 Tècnic/a superior especialista -comunicació- 

P-03/16 Pl 2 Tècnic/a superior especialista  - polítiques públiques- 

P-04/16 Pl 1 Tècnic/a superior especialista - arxivística 

P-05/16 Pl 1 Tècnic/a superior especialista  -gestió turística- 

P-06/16 Pl 2 Tècnic/a especialista  -polítiques socials- 

P-07/16 Pl 1 T.S.E. Institut del Teatre -àmbit econòmic, gestió comptable...- 

P-08/16 Pl 1 T.S.E. Institut del Teatre -àmbit jurídic i gestió de recursos humans...- 

P-09/16 Pl 1 Tècnic/a mitjà especialista  -esports- 

P-10/16 Pl 1 Tècnic/a mitjà especialista  -arxivística- 

P-11/16 Pl 2 Tècnic/a mitjà especialista a -joventut- 

P-12/16 Pl 1 Tècnic/a mitjà especialista  -salut publica- 

P-13/16 Pl 2 Tècnic/a mitjà especialista  -consum- 

P-14/16 Pl 1 Tècnic/a auxiliar especialista -sala de control- 

https://bit.ly/2GOa4GW
https://bit.ly/2ET19G6
https://bit.ly/2SV68dx
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P-15/16 Pl 2 Tècnic/a auxiliar especialista -publicacions- 

P-16/16 Pl 2 Tècnic/a auxiliar especialista I. Teatre – gestió de recursos humans- 

P-17/16 Pl 2 Tècnic/a auxiliar especialista I. Teatre – gestió acadèmica- 

P-18/16 R 2 Oficia/al especial instal·lacions 

P-19/16 Pl 1 Oficia/al especial reproducció gràfica i imatge 

P-20/16 Pl 1 Oficia/al especial mecànic i construccions metàl·liques 

P-21/16 Pl 1 Guarda forestal 

P-01/17 R 72 Administratiu/a 

P-02/17 Pl 2 Tècnic/a superior economia 

P-03/17 Pl 2 Tècnic/a superior dret 

P-04/17 Pl 1 Tècnic/a superior educació 

P-05/17 Pl 4 Tècnic/a superior informàtica 

P-06/17 Pl 1 Tècnic/a superior especialista –organització i processos gestió- 

P-07/17 Pl 6 Tècnic/a superior especialista – contractació- 

P-08/17 Pl 1 Tècnic/a superior cultura 

P-09/17 Pl 3 Tècnic/a superior recursos humans 

P-10/17 Pl 2 Tècnic/a mitjà educació –docent- 

P-11/17 Pl 4 Tècnic/a mitjà informàtica 

P-12/17 Pl 1 Tècnic/a mitja especialista – multimèdia- 

P-13/17 Pl 1 Tècnic/a mitjà educador 

P-14/17 R 2 Oficia/al especial manteniment forestal 

P-15/17 Pl 2 Oficial/a especial paleta 

 
El calendari previst estableix com a obertura del termini el mes de novembre del 2018, com a data per a 
determinar les persones admeses i excloses, tribunals i primeres proves el gener del 2019, i com a inici 
d’execució el febrer-març del 2019. 
 

2. Places de consolidació d’ocupació. Són places de caràcter estructural dotades 

pressupostàriament i ocupades interinament o temporalment amb anterioritat a l’1 de gener 

del 2005 

Convocatòria  Pl. Denominació de la plaça 

01C/17 CO 18 Auxiliar administratiu 

02C/17 CO 2 Subaltern/a 

03C/17 CO 1 Tècnic/a mitjà sanitat 

04C/17 CO 17 Tècnic/a mitjà bibliologia 

05C/17 CO 1 Tècnic/a mitja especialista  -publicacions- 

06C/17 CO 1 Tècnic mitjà gestió (Patronat d’Apostes) 

07C/17 CO 1 Tècnic/a auxiliar especialista -audiovisuals- 

08C/17 CO 1 Tècnic/a auxiliar bibliologia 

09C/17 CO 4 Tècnic/a auxiliar atenció a la dependència 

10C/17 CO 2 Oficial/a conductor vehicles – conductor serveis logístics- 

11C/17 CO 1 Oficial/a jardiners 

12C/17 CO 5 Operaris/as de serveis 

 
En aquest cas, el calendari previst estableix l’aprovació de bases al novembre del 2018, l’obertura de 
termini al gener del 2019 i la data per a determinar les persones admeses i excloses, tribunals i primeres 
proves al març del 2019.  
 

3. PAMO 16/17 (torn lliure) 

S’iniciaran un cop acabades les convocatòries anteriors, per tant, cap al 2020. 
 
Com hem dit, aquest calendari és aproximatiu, ja que aquestes dates s’han anat modificant en les 
diferents informacions que ens han anat traslladant fins ara des dels Recursos Humans de la Diputació. 
L’ordre d’execució s’iniciarà pels grups de classificació més baixos per a acabar posteriorment amb els 
superiors. 
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Pel que fa al PAMO 2018, de moment se’ns ha convocat a  reunir-nos en seu de Mesa General de 
Negociació els propers dies 20 i 23 de novembre per a tractar específicament aquesta matèria i, 
eventualment, aprovar aquest nou PAMO, si així ho considerem. Us informarem puntualment de tot allò 
que es derivi d’aquestes reunions, i de qualsevol altra posterior en la qual es pugui tractar d’això. 
Com bé sabeu, pels acords generals de la nostra organització, i perquè entenem que aquesta activitat 
no forma part de la nostra acció sindical, la CGT no oferim temaris ni impartim cursos per a preparar 
processos selectius. Pel que fa als cursos que estan oferint alguns altres sindicats a la Diputació, us 
recomanem als qui us plantegeu fer-los (més tenint en compte que aquests es fan pagant) que us 
assegureu abans, per a evitar-vos sorpreses, que els temaris de les diferents convocatòries s’ajusten 
als temaris impartits en els mateixos.  
 
Respecte al personal major de 55 anys  i els PAMO  2016-2017, que és una consulta recurrent que ens feu 
força sovint, us informem que hi ha un acord de Mesa del mes de maig passat, subscrit pels tres 
sindicats representatius, que aclareix l’aplicació dels criteris continguts en una acta-resum d’una reunió 
del 4 de març de 2004 pel que fa a la gestió de les borses de treball, als PAMO 2016-2017 i als successius 
processos selectius. En aquest acord (el text sencer del qual el podeu consultar en aquest enllaç: 
https://bit.ly/2JKR6D7) s’estableix que “es facilitarà la continuïtat de la prestació de serveis de les 
persones --nomenades interinament fins a provisió reglamentària-- majors de 55 anys que es trobin en la 
borsa corresponent a la seva categoria i acumuli un mínim de 8 anys de serveis efectius prestats a la 
Diputació i un mínim de 3 anys de desenvolupament de llocs de treball corresponents a la categoria”. El 
personal que compleixi aquests requisits podrà presentar-se a les convocatòries pertinents. En cas de 
no superar-les o no obtenir la plaça es facilitarà la seva continuïtat i es garanteix la seva permanència 
pel que fa a les borses que es puguin constituir per l’execució dels processos selectius del PAMO 2016-
2017. 
 
Us seguirem informant. Salut! 
 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
ALGUNES  PUNTUALITZACIONS SOBRE LA  VIA DE RESERVA 

PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER ACCEDIR  A 
L’OCUPACIÓ PÚBLICA 

 

D’acord amb el context normatiu vigent, els PAMO han de tenir 
reservades un mínim del 7% de les places per a persones amb 
discapacitat i, almenys, el 2% d’aquestes places ho ha de ser per a 
persones amb discapacitat intel·lectual (5% + 2%). 
 
Això vol dir que l’increment d’oferta dels dos darrers PAMO ha de 
permetre reservar desenes de places per a persones amb alguna 
discapacitat degudament acreditada, igual o superior al 33%. 
 
Atès que hi ha persones amb discapacitat que no opten per la via 
de reserva volem contribuir amb aquest article a què, almenys, no 
sigui per falta d’informació. 
 
El fet de presentar-se per la via de reserva comporta tenir 
preferència per escollir plaça una vegada superat el procés selectiu, 
abans que la resta de persones aspirants que han participat en la 
via general, independentment de la puntuació que hagin obtingut 
(només cal superar el procés selectiu reservat). 

https://bit.ly/2JKR6D7
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Les persones que no hagin obtingut plaça per la via de reserva passen al llistat de la via general amb la 
puntuació que hagin obtingut. De manera que no suposa greuge, atès que en funció de la puntuació 
obtinguda per la via de reserva (i malgrat que no s’hagi obtingut plaça per aquesta via) poden obtenir 
plaça per la via general (sempre en funció de la puntuació obtinguda a la via de reserva).  
 
Els formularis de sol·licitud han de tenir un apartat de places reservades si així ho recull la convocatòria, 
ja que no totes convoquen places reservades. També es pot demanar l’adaptació de les proves, si 
s’escau, i l’exempció de la taxa d’inscripció. 
 
Podeu trobar informació més completa a:    
https://bit.ly/2OiqLwY 
https://bit.ly/2OckjHF  
 
* DELEGADES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT 

 

L’INCENDI DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 

 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals (OTPMIF) tenia la seva 
dependència orgànica, fins fa poc, de la Gerència 
d’Espais Naturals, dins de la Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.  
 
A la Gerència d’Espais Naturals es va fer una 
reorganització al febrer de l’any 2016, que 
afectava a dues Oficines de la mateixa gerència , 
amb un canvi  en profunditat  de l’ OTPMIF. 
Aquesta reorganització per part de la Gerència va 
rebre l’informe negatiu de la Junta de Personal 
(com molts altres informes de reorganització), 
malgrat tot va ser aprovat pel ple de la Diputació. Unes setmanes després  hi ha una marxa enrere en 
quan  a la reorganització de l’ OTPMIF, feta a instàncies del vicepresident primer de la Diputació de 
Barcelona, el senyor Dionís Guiteras. Per tant els canvis del organigrama, en el que fa referència a 
l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals varen quedar sense efecte.  
 
L’Oficina està dividida en dues seccions: la Secció de Prevenció d’Incendis Forestals i la Secció de 
Restauració i Millora. És sabut que el cap de Secció de Restauració de Millora Forestal va denunciar unes 
irregularitats, presumptament comeses per part de un treballador de la mateixa Oficina, i que coincidint 
amb aquests fets el cap de Secció hi va renunciar al càrrec. Posteriorment el mateix cap de l’Oficina 
renunciava al seu càrrec també. A mitjans del any 2017, després de l’avaluació dels riscos psicosocials 
feta a l’Oficina i com a conseqüència d’un informe del gerent del Servei d’Espais Naturals i de un 
expedient d’informació reservada es treu del càrrec, mitjançant un expedient de remoció, al cap de 
Secció de Prevenció d’Incendis Forestals. Per part de Gerència es nomena un nou cap d’Oficina, després 
d’estar uns mesos sense cobrir. 
 
El 2 de gener d’aquest any es fa una nova modificació orgànica en que, la mateixa Oficina, passa a 
dependre directament del vicepresident primer de la Diputació, Dionís Guiteras. A finals de febrer la 
persona eventual adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la senyora Helena Ollastres, fa un informe 
sobre un treballador de l’OTPMIF denunciant unes irregularitats atribuïdes al mateix treballador. Aquest 
fet fa que s’obri un expedient disciplinari que a requeriment del vicepresident Dionís Guiteras, es porta 

https://bit.ly/2OiqLwY
https://bit.ly/2OckjHF
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des de Presidència de la Diputació directament i no des de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona, que es qui té la competència per a fer-ho. Aquí hi podríem trobar una 
doble irregularitat: el personal eventual no pot fer tasques de comandament (veure requadre adjunt) i 
els expedients disciplinaris a la Diputació son competència de Recursos Humans i no de Presidència. 
Aquest expedient obert, injustament  a un treballador, va servir per a treure del seu lloc el recent 
nomenat cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals al·legant, sembla ser, la manca de 
“control” pel cap de l’Oficina del seu treballador. A dia d’avui s’ha arxivat l’expedient obert al 
treballador sense cap sanció. No obstant això, el cap d’oficina no ha recuperat el seu lloc. 
 
A proposta del vicepresident primer de la Diputació, el Senyor Guiteras, es nomena com a nou cap 
d’Oficina a un funcionari que fins feia poc estava fent de gerent de BOSCAT, federació d’associacions de 
propietaris forestals, que rep subvencions de la Diputació de Barcelona, exercint al mateix temps com a 
funcionari de la Diputació i com a gerent d’una entitat privada subvencionada per la Diputació. 
Esmentar que al ser designat cap d’Oficina deixa la gerència de BOSCAT, sent ocupada aquesta per un 
altre treballador interí de la mateixa Oficina, que voluntàriament abandona la Diputació després que 
s’obrís un expedient disciplinari, en aquest cas per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona, contra ell per unes irregularitats que havien estat denunciades pel cap de 
Secció que havia dimitit del seu càrrec. Aquest expedient es suspèn i es dona trasllat dels fets a la 
fiscalia anticorrupció.  
 
 
EL PERSONAL EVENTUAL 
 
El personal eventual de les administracions públiques, coneguts també com a “assessors”, es aquell personal que es nomenat 
directament (a dit) pels polítics a les administracions públiques i cessat quan cessa el polític al que “assessoren”. Al portal de 
transparència de la Diputació de Barcelona (https://www.diba.cat/web/ladiputacio/personal-eventual) es pot consultar qui son 
i a on estan adscrits i quines son les retribucions que perceben , a tota la Diputació de Barcelona poden arribar a ser 92 
persones. A l’EBEP queda recollit que les seves funcions son exclusivament de confiança o assessorament especial dels polítics 
que els han nomenat. No poden fer les tasques pròpies de l’administració: exercir feines de personal directiu, gestió de 
personal, formar part de tribunals de selecció, organitzar la feina de les funcionàries, etc., totes aquestes funcions 
corresponen als funcionaris/es, es a dir els que han estat triats sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 

 
* LLIBERT CATALÀ 

 
SOBRE TRIBUNALS I ÒRGANS DE SELECCIÓ 

 
La Secció Sindical de CGT a la Diputació de 
Barcelona va demanar informació sobre les 
persones que formen part dels tribunals o 
òrgans de selecció, vàrem haver de recórrer a 
la comissió de Garanties d’Accés a la 
Informació Pública GAIP per a que arribés la 
resposta tres mesos i mig després d’entrar per 
registre la instància, sobrepassant els terminis 
establerts de 30 dies més 30 que fixa la llei de 
Transparència i el termini que la pròpia 
Diputació de Barcelona es va fixar per la 
resolució d’un mes de pròrroga. 
 
Tot i la resposta hi ha punt que resten per 
aclarir  i informar sobre algunes de les qüestions que  vàrem plantejar: 
 
Se’ns afirma que en les convocatòries de selecció, la composició de l’òrgan de selecció s’adequa a: 

https://www.diba.cat/web/ladiputacio/personal-eventual
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Per a oferta pública: 
Presidència gerent/a o director de serveis 
1 vocal designat a proposta del superior jeràrquic l’àmbit d’adscripció 
 
Per nomenament de personal funcionari interí: 
Presidència gerent/a o director/a de serveis 
2 vocals a proposta del superior jeràrquic de l’àmbit d’adscripció 
 
Entenem que hi ha relació de servei i que podria ser causa d’abstenció de les persones proposades o 
de recusació. Seria més adequat persones no relacionades jeràrquica i directament del lloc de treball. 
Les persones superiors jeràrquicament no té perquè tenir la mateixa especialitat de la plaça 
convocada i existeix a vegades amistat o animadversió manifesta entre superior jeràrquic i persona 
candidata. 
 
També hem observat que no sempre es contacta amb els diferents membres del tribunal per tal de fixar 
data de reunió per a la constitució de l’òrgan de selecció. 
 
Per les convocatòries de provisió, el criteri  segons Reglament de Provisió, (que fa temps està pendent 
de revisió) per a : 
 
Concurs de mèrits: 
1 membre provinent de la gerència de serveis, designat/a a proposta del superior jeràrquic de l’àmbit 
d’adscripció. 
 
Concurs específic: 
2 membres provinent de la gerència de serveis, designat/a a proposta del superior jeràrquic de l’àmbit 
d’adscripció. 
 
Aquí també entenem que hi ha relació de servei i que seria més adequat persones no relacionades 
jeràrquica i directament del lloc de treball, per tal de garantir la imparcialitat i la professionalitat,  a 
més les persones superiors jeràrquicament no tenen perquè tenir la mateixa especialitat de la plaça 
convocada i existeix a vegades amistat o animadversió manifesta entre superior jeràrquic i persona 
candidata. L’especialitat i idoneïtat tècnica que es demana es pot assegurar proposant persones 
d’altres serveis que fan similars funcions o d’altres administracions. 
 
En relació a com es determinen les proves a realitzar i com es custodien, no està ben determinat, ni 
regulat, ni controlat. No es garanteix la igualtat d’oportunitats, no totes les persones que ostenten 
responsabilitats es comporten amb igual diligència i objectivitat.  
 
Se’ns respon que la determinació dels òrgans de selecció en la seva capacitat tècnica, imparcialitat i 
absència de subjectivisme en la seva actuació són essencials per garantir l’objectivitat. Però ja hem 
posat de manifest que això no es pot garantir quan hi ha membres jeràrquics de les persones 
candidates,  en el tribunal. 
 
Pel que fa a minimitzar la discrecionalitat se’ns remet al reglament de provisió i aquest en el redactat 
actual permet la discrecionalitat. Quan es procedirà a revisar el reglament de provisió? 
 
Preguntat sobre qui i com es confeccionen les bases de les diferents convocatòries? 
 
Ens responen que “El disseny de la proposta de bases reguladores l’elabora el personal tècnic de la 
Subsecció de Selecció i correspon al/a director/a o gerent/a de l’àmbit d’adscripció del lloc convocat la 
seva revisió i validació.”. Es torna a establir una relació de servei i subjectivitat. Igual que es negociaven 
les bases de les borses de treball, considerem que es objecte de negociació entre la corporació i la part 
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social la definició de les bases de les convocatòries, tal com es preveu fer-ho en les fitxes descriptives 
del lloc de treball, que s’acaben consensuant i acordant en el sí de la MGNmc. Les bases de les 
convocatòries formen part dels criteris generals de l’oferta pública i de les condicions de treball, que el 
TREBEP fixa objecte de negociació.  
 
Sobre la celeritat en els procediments de selecció i provisió, (quan el manual de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya preveu que no superi els 8 mesos) no ens responen per què a vegades s’aturen 
convocatòries ni per què es sobrepassa el termini de 8 mesos. 
 
Preguntant sobre quin és l’òrgan competent per resoldre un recurs a la Diputació de Barcelona? Es 
respon que és la presidència, “les bases diu davant la presidència de la Diputació de Barcelona”, això no 
és cert ja que la realitat és que el recurs torna al mateix tribunal, entenem que el mateix tribunal no 
pot tractar el recurs al ser part.  
 
Queda doncs camí a recórrer per evitar filtracions, relacions de dependència, fidelitats degudes, per 
garantir el control de les actuacions, la transparència i la igualtat d’oportunitats. 
 
* FELIU MADAULA CANADELL 
(Darrer article del Feliu escrit el mes de febrer per al nostre butlletí, abans de la seva jubilació) 

 

8M-2018: VAGA GENERAL FEMINISTA O ATURADA? 
QUE NO ENS ENGANYIN!! 

 
 

“(...). Y nos plantamos y luchamos como hacemos las mujeres en todos lados 
donde el hambre de ganancia 
pone en riesgo la posibilidad de todo tipo de vida. (...)”. 
 
Clarisa Ercolano, 2009 
La voz de la tierra1 
 
El 22 de febrer de 2018 en la sessió ordinària plenària de la Diputació de Barcelona2 es van presentar 
dues mocions directament relacionades amb la Vaga General Feminista del 8 de març del 2018. Una 
primera fou presentada en solitari per Candidatura d'Unitat Popular (CUP-PA) i una segona presentada 
conjuntament entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), el Partit Socialista de Catalunya (PSC-
CP) i ENTESA3. En concret, en el minut 23:21 de l'esmentada sessió es presentaren les mocions de la 
següent manera, per part de la Presidenta de la Corporació, Mercè Conesa i Pagès: 
 

Presidenta Mercè Conesa i Pagès [CiU]: Passem tot seguit a 
l'apartat de seguiment i control de la gestió Corporativa amb les 
mocions que han presentat els diferents grups polítics del plenari. 
 
En primer lloc discutirem, de manera conjunta, la moció que ha 
presentat el grup polític CUP en suport i adhesió a la Vaga Feminista 
convocada pel 8 de març i també la que presenten els grups 
d'Esquerra, Partit Socialista i ENTESA de suport a la Vaga Feminista 

de mobilitzacions per al dia 8 de març. 
 
Pot donar lectura a les dues mocions o dels dos acords de les diferents mocions. 

                                                 
1 https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4774-2009-03-06.html [Darrera consulta: 22 d'octubre de 2018] 
2 https://www.youtube.com/watch?v=360NaHONkEE [Darrera consulta: 22 d’octubre de 2018] 
3 https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/actes/fitxers/plens/ple180222_acta.pdf [Darrera consulta: 22 d’octubre 2018] 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4774-2009-03-06.html
https://www.youtube.com/watch?v=360NaHONkEE
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/actes/fitxers/plens/ple180222_acta.pdf
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En què se sustenten les dues mocions? 
 
Aquestes dues mocions no van néixer del no res, no van néixer de la classe política ni dels partits 
polítics... Si no que van néixer i s'apropien d'algunes de les reivindicacions històriques dels moviments 
feministes, i se sustenten en les veus i propostes de grans pensadores que han fet immenses 
aportacions per configurar el corpus de la teoria feminista. 
 
Així, doncs, la Vaga General Feminista del 8 de març de 2018 de 24 hores, va néixer i suposà una gran 
onada promoguda pels moviments feministes internacionals autoorganitzats, a la qual van donat 
suport i cobertura compromesa alguns sindicats (com la CGT, la CNT i IAC-CATAC) i que va ser 
secundada en més de 170 països. Per a aprofundir, us animem a fer un cop d'ull al següent vídeo: 
https://bit.ly/2F1Ju0a4. 
 
Ara bé, aquesta Vaga General Feminista del 8M-2018 compta també amb un llegat... és hereva d'altres 
propostes i iniciatives, i idees i marcs conceptuals claus: 
 

 En aquesta línia, i només per esmentar una part d'aquesta herència, cal dir que ja l'any 2017 va 
haver un impuls per desplegar una Vaga Feminista internacional promoguda per les companyes 
argentines i que, el mateix any, van haver fortes i intenses mobilitzacions per part de les 
companyes poloneses davant del greu atac sobre els seus drets sexuals i reproductius, per 
l'intent de modificació de la llei de l'avortament polonesa. 
 

 Igualment, cal esmentar que a Catalunya des de 
l'any 2014 el moviment de #Vaga de Totes ha 
anant desplegant múltiples iniciatives i 
actuacions que van cristal·litzar en les 
reivindicacions del 8M-2018. Us encoratgem a 
llegir l'article publicat al núm. 13 (2017) de la 
Secció Sindical de la CGT de la Diputació de 
Barcelona, en la qual s'expliquen les 
interessants activitats desplegades per aquest 
potent, agosarat i energètic grup de dones: 
https://bit.ly/2zurVjq5. 
 

 I, no podem deixar de visibilitzar el gran deute 
que tenim amb les pensadores marxistes 
feministes i les economistes feministes, que des 
de la dècada dels anys 70 del segle XX, van 
començar a fer-nos veure que els treballs 
domèstics, reproductius, de cura, de suport 
emocional, sexuals..., que majoritàriament 
despleguem les dones arreu del món, també són 
TREBALLS,... i que aquesta dedicació desigual 
dels usos del temps per part de dones i homes -a 
més d'un greuge- genera profundes inequitats en el mercat de treball remunerat i en els drets 
de ciutadania, sempre, en detriment de les dones. 
 

 Algunes d'aquestes dones il·luminadores -històriques i més recents- són la Nancy Fraser6 (EUA), 

                                                 
4 Darrera consulta: 8 d'abril de 2018. 
5 Darrera consulta: 22 d’octubre de 2018. 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Nancy_Fraser  

https://bit.ly/2F1Ju0a
https://bit.ly/2zurVjq
https://es.wikipedia.org/wiki/Nancy_Fraser
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la Christine Delphy7 (França), la Silvia Federici (Itàlia), la Cristina Carrasco Bengoa8 (Xile i 
Catalunya), l'Amaia Pérez-Orozco9 (Espanya), només per citar algunes. Aquestes intel·lectuals, 
pensadores i activismes compromeses han posar sobre la taula el conflicte entre capital-treball i 
el conflicte entre capital-vida, és a dir, el sistema capitalista MATA, el sistema capitalista és 
BIOCIDA, el sistema capitalista és INSOSTENIBLE perquè aniquila la vida humana i no-humana. 

 
#Si les nostres vides no compten, que produeixin altres 
#Adaptar el treball al cicle de vida. No el cicle de vida al treball 
 
Quines van ser les reivindicacions de la Vaga General Feminista del 8M-2018?  
 
La jornada de Vaga General Feminista del 8M-2018, de 24 hores, s'estava coent i parint des de feina 
mesos, els moviments feministes internacionals impulsors portaven des del 2017 escalfant motors, i fruit 
d'un treball transversal i horitzontal i coordinat: 
 

 es van plantejar diferents tipologies de vagues: Vaga de treballs DOMÈSTICS, Vaga de treballs de 
CURA, Vaga de CONSUM, Vaga de treball ASSALARIAT, Vaga EDUCATIVA, i Vaga de treballs 
SEXUALS; 
 

 van definir diferents eixos vertebradors: treball assalariat, treballs de cura, defensa del cos de 
les dones i erradicació de les violències de gènere; 
 

 es van marcar diversos objectius: visibilitzar els treballs de les dones que sostenen la vida (i no 
es reconeixen), erradicació de les desigualtats de gènere en tots els àmbits i manifestacions; 
erradicació de les violències vers les dones; i 
 

 van plantejar una gran ventalls de reivindicacions: trencar amb les desigualtats laborals (bretxa 
salarial, infravaloració dels “treballs femenins”, equiparació de les treballadores de la llar al 
règim general, erradicació de l'assetjament sexual i per raó de sexe en el llocs de feina, igualtat 
material de dones migrades i refugiades, drets de les treballadores sexuals, entre d'altres); 
reconèixer com a treballs les tasques domèstiques, de cura, emocionals, organitzatives, 
reproductives, sexuals...; visibilitzar com les retallades sanitàries i serveis socials suposen una 
sobrecàrrega que recau en les dones; aconseguir una educació lliure de valors patriarcals 
(pública, laica, feminista...); dret a decidir sobre el propi cos (reproducció/mètodes 
anticonceptius/dret a l'avortament, com vestir, pressió estètica, diversitats sexuals); no a les 
guerres com a control dels territoris i de les persones (noies i dones refugiades, noies i dones 
migrades forçoses, noies i dones victimitzades, noies i dones violades...); llibertat per circular 
pels territoris i els espais sense por i sense ser violades; sostenibilitat de la vida i del planeta 
(espais habitables, biodiversitat, sobirania alimentària dels pobles); prou assassinats de dones!! 
Si voleu, podeu consultar el Número ESPECIAL del Butlletí de la Secció Sindical de la CGT, amb 
motiu de la VAGA FEMINISTA del 8m de Febrer del 2018: https://bit.ly/2Da9JiH10. 
 

#Ens volem vives!! Prou feminicidis 
 
Les reivindicacions dels moviments feministes mereixien una Vaga de 24 hores? 
 
Tenint en compte el divers, ampli i profund abast de les reivindicacions de lxs donxs en moviment, la 
CGT no va dubtar en comprometre't i crear aliances amb els moviments feministes autoorganitzats 
donant suport a aquesta, a través de la convocatòria de la Vaga General Feminista de 24 hores per al 8 

                                                 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Christine_Delphy  
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Silvia_Federici  
9 https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map40_subversion_feminista.pdf  
10 Darrera consulta: 22 d’octubre de 2018. 

https://bit.ly/2Da9JiH
https://es.wikipedia.org/wiki/Christine_Delphy
https://es.wikipedia.org/wiki/Silvia_Federici
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map40_subversion_feminista.pdf
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de març de 2018. Us animen a què feu una ullada a l'entrevista que se li va fer a la llavors Secretaria de 
Gènere del Secretariat Permanent de la CGT, la Marta Padrós Castells (https://bit.ly/2JKTBFs11). Cal dir 
que, poc després, altres sindicats combatius com la CNT i IAC-CATAC també van veure la necessitat de 
donar una cobertura de 24 hores a aquesta onada imparable lila.  
 

Ara bé, i els altres sindicats, què? Doncs, algunes organitzacions sindicals 
fossilitzades van reaccionar tard i malament -superades per l'esclat i la tossuda 
realitat- convocant aturades parcials de 2 hores, de matí i de tarda. Aquest va 
ser el cas de la UGT i de les CCOO. No van estar a l'alçada de les 
circumstàncies!! 
 
I que es pot dir dels partits polítics? Centrem-nos en aquells que tenien 
representació a la Diputació de Barcelona en el moment d'escriure aquest 
article i fixem-nos en les dues mocions presentades el dia 22 de febrer a la 
sessió plenària de la Corporació: la CUP-PA presenta una que dona suport a les 
reivindicació feministes d'una jornada sencera de Vaga; mentre que ERC-AM, 

PSC-CP i ENTESA presenten una altra, afegint-se a les aturades parcials de 2 hores. CiU s'adhereix -a 
remolc i tímidament- a aquesta segona moció parcial i descafeïnada. I el PP i C's ni estan ni se'ls espera!! 
 
Així les coses, si teniu previst sindicar-vos i si sou de les persones que encara voteu -perquè teniu 
esperances en la classe política i el poder reformista del partits polítics-, trieu molt bé el sindicat i vigileu 
a qui voteu, ja que VAGA i ATURADA no són el mateix. Què no ens enganyin!! 
 
#Les dones movem el món, ara l'aturarem 
 
* SECRETARIA DE GÈNERE DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA 
 

Finalment ha arribat el gran moment que esperava tant la Gerència de Respir, RRHH i alguns sindicats, la 
creació de  la nova categoria única de Tècnic/a auxiliar d’atenció a la dependència (EV), Acord subscrit 
entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT  al juliol d’aquest any. La qual comportarà la 
creació del lloc de treball de tècnic/a auxiliar d’atenció a la dependència, afectant les vigents categories 
de tècnic/a auxiliar sanitat (EC –classificada en el subgrup C2), auxiliar tècnic/a esp. Sanitat (EK –
classificada en el subgrup C1) i de tècnic/a auxiliar educador (EP –classificada en el subgrup C1);  
unificant, d’aquesta manera, categories que treballen amb col·lectius molt diferents, tant per la seva 
edat com per les seves característiques (Gent Gran – persones a partir de 65 anys- i persones amb 
discapacitat intel·lectual – de 6 a 65 anys-). 
 
La negociació per la creació i implementació d’aquesta nova categoria va començar al febrer d’aquest 
any i ha sigut dura i llarga; hem tingut vàries Meses Generals de Negociació en les quals la posició de la 
secció sindical de la CGT, com sempre, ha estat per la millora dels treballadors i treballadores afectades i 
per mantenir la qualitat de dos serveis especificats (Gent Gran i Persones amb discapacitat intel·lectual). 
Com hem dit en totes i cada una de les Meses Generals de Negociació són dos serveis que atenen a dos 
col·lectius diferents i que, actualment, tenen professionals molt formats i especialitzats en cadascun 
d’aquests.  
 

                                                 
11 Darrera consulta: 22 d’octubre de 2018. 

https://bit.ly/2JKTBFs
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Al principi RRHH presentava propostes de la fitxa 
descriptiva del lloc de treball d’aquesta nova 
categoria, fins i tot, va arribar a presentar fitxes 
descriptives separades de les categories d’auxiliar 
de geriatria i d’auxiliar educador/a perquè la part 
social fes les seves propostes i així vam fer però 
RRHH acceptava només les que l’interessaven, tot i 
així, la nostra secció sindical continuava 
argumentant la seva posició una i altra vegada, 
fent només esmenes quan RRHH presentava fitxes 
separades. 
 
Tant RRHH com la Gerència de Respir volen, des de 
el principi, unificar dues categories que sempre han 
sigut diferents tant per les seves característiques 
com per les seves funcions tenint sempre fitxes 
descriptives del lloc de treball diferents. 
 

Totes les parts que formen la Mesa General de Negociació a excepció de la Secció Sindical de la CGT 
estan totalment d’acord en la creació d’aquesta categoria única, tot i que, a l’inici de les negociacions la 
secció sindical de CCOO no creia en aquesta categoria única però a mesura que anava avançant la 
negociació van anar canviant la seva postura. 
 
L’aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència,  regula els processos d’acreditació professional del personal que 
realitza funcions en l’àmbit social. La Diputació de Barcelona va dur a terme un procés d’acreditació del 
personal que prestava servei al Respir Gent Gran i Respir per persones amb discapacitats, a través d’un 
conveni amb l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, durant els anys 2014 i 2015. Aquest 
procés la Diputació només el va facilitar a funcionaris/àries i interins fins a provisió de plaça, tenint la 
resta de personal, la majoria d’aquest amb una mitja de 10 anys de servei a la corporació, que buscar-se 
la vida i els diners per pagar-se aquest procés, fins i tot, en un procés obligatori per poder realitzar la 
seva feina, alguns treballadors i treballadores van tenir molts problemes per poder assistir a aquest ja 
que no podien ni disposar de les hores per poder portar-ho a terme. 
 
Per altra banda, han fet una interpretació sobre la unificació, ja que l’esmentada llei no diu 
absolutament res sobre unificar categories que treballen amb col·lectius tant diferents, és més, a cap 
administració pública ni entitat privada s’ha produït aquesta unificació; han fet el procés d’acreditació 
però no ha hagut unificació de categories. 
 
Fins i tot en els plans d’estudi del Mòdul de Tècnic en Atenció a la Dependència diferencien els 
col·lectius de persones amb discapacitats, gent gran i salut mental. 
 
Perquè aquest interès de la Diputació per la unificació?  
 
Ha aprofitat la Diputació la unificació per fer el procés de reclassificació del col·lectiu d’auxiliars de 
geriatria? 
 
Respecte al tema de la Reclassificació del col·lectiu d’auxiliars de Geriatria del subgrup C2 al subgrup C1, 
que ho han anat retardant en el temps perquè deien que primer es tenia que crear aquesta categoria 
única, no sabem el perquè ni la relació que li volen donar; RRHH diu que aquesta categoria única es fa 
per fer aquesta reclassificació; hem preguntat el perquè, ja que en cap moment aquesta Llei diu que la 
reclassificació del col·lectiu d’auxiliars de geriatria (C2) depengui d’aquesta unificació sinó que, aquesta, 
s’havia de realitzar com qualsevol altra reclassificació i en el moment que es van realitzar, ja que és l’únic 
grup C2 que encara no s’ha reclassificat. 
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Totes les parts que formen la Mesa General de 
Negociació estan d’acord en aquesta reclassificació ja 
que és un acord anterior que s’ha de complir i, com 
s’ha comentat, és l’únic col·lectiu C2 que falta per 
reclassificar. Tot i que, aquesta reclassificació s’ha de 
fer igual que la resta de col·lectius i no de diferent 
manera ni a costa d’un altre col·lectiu de professionals, 
el d’auxiliars educadors/ es. Aquest col·lectiu és el més 
afectat per aquesta categoria única. Format per  
professionals que porten molts anys treballant, una 
mitja de 10 anys, amb el col·lectiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual, que tenen una gran formació 
específica en aquest àmbit i un gran reconeixement en 
l’àmbit de la discapacitat fora de la Diputació de 
Barcelona i, que, ara, poden ser desplaçats del seu lloc 
de treball, del seu ordre a la borsa de treball 
corresponent, degut a la valoració dels mèrits, com ja 
va passar a la última borsa de treball del 2015, que 
aquest col·lectiu va impugnar i es va tenir que fer una 
nova valoració; i,  també, desplaçats del seu àmbit de 
treball, la discapacitat. 
 
Tant el col·lectiu d’auxiliars educadors i educadores com la Secció Sindical de la CGT no han fet cap 
esmena a aquesta fitxa de funcions única ja que no estem d’acord en aquesta nova categoria que unifica 
dos col·lectius que treballen amb persones molt diferents, tant en edats com en trastorns; tot i que sí 
s’han presentat per les fitxes separades, i, així, poder demostrar que els i les auxiliars educadors/es i els i 
les auxiliars de geriatria no fan les mateixes funcions, està més que demostrat, tot i que la Corporació, la 
Gerència de Respir i altres sindicats no veuen o no la volen veure aquesta diferència, són dues 
categories diferents i específiques amb funcions clarament diferenciades, només caldria un dia de 
treball en cada servei per veure que Respir Gent Gran i Respir Discapacitats són dos serveis diferents, 
cadascú especialitzat en una població, gent gran i persones amb discapacitat intel·lectual 
respectivament. 
 
I, per una altra banda,  la última versió de la fitxa tècnica d’aquesta nova categoria fins i tot hi ha algunes 
funcions que són de la categoria immediatament superior, tècnic/a mig educador/a, per tant, tornen a 
reconèixer que a Respir Discapacitats es fan funcions de tècnic/a mig per part dels professionals 
auxiliars educadors/es; aspecte que aquest col·lectiu de professionals i la secció sindical de la CGT porta 
denunciant des de fa anys, fins i tot, fins no fa més d’un mes, estaven contractant personal de la borsa 
d’auxiliar educador/a per cobrir les suplències de la categoria de tècnic/a mig educador/a. Des de l’inici 
de les negociacions la CGT va demanar que ens fessin arribar les diferències entre les tasques d’auxiliar 
educador/a i tècnic/a mig educador/a  i, aquestes, amb el percentatge de temps de realització; de nou, 
mai vam obtenir aquesta informació i ens preguntem el perquè. La CGT demana la reclassificació de la 
categoria auxiliar educador/a a tècnic/a mig educador/a. 
 
El present Acord diu que la creació d’aquesta categoria i el seu corresponent nou lloc de treball, ha d’anar 
acompanyat de les mesures necessàries quant a l’afectació  que dita creació pot tenir en el personal que 
actualment presta serveis a la Diputació de Barcelona, ocupant algun dels dos llocs afectats (auxiliar de 
geriatria i auxiliar educador). Encara, a dia d’avui, no sabem quines seran aquestes mesures ja que ni la 
gerència de Respir ni RRHH han parlat amb el personal afectat per explicar la nova situació, les mesures 
i les conseqüències. 
 
A part dels arguments explicats anteriorment encara trobem que alguns aspectes d’aquest Acord són 
discrecionals i pels quals la Secció Sindical de la CGT no l’ha signat: 
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 Borsa única: Si la Diputació de Barcelona convoca una borsa de treball corresponent a la 

categoria de tècnic/a auxiliar d’atenció a la dependència serà única i permetrà ocupar llocs de 

treball d’aquesta categoria tant per atendre gent gran com per atendre persones amb 

discapacitat. Tot i això, el procés selectiu i la gestió de la borsa resultant, es farà en funció de 

l’àmbit temàtic corresponent al lloc de treball a cobrir. Qui hagi de formar part de la borsa podrà 

seleccionar o assenyalar un del àmbits que preferentment vol rebre ofertes de treball. Tot i així, 

el nomenament del personal de la borsa es farà per ordre de puntuació i atenent a la seva 

preferència i  disponibilitat. No tindrà cap repercussió en la posició ocupada a la borsa el fet de 

no acceptar la proposta d’un nomenament interí per no correspondre’s amb l’àmbit de 

preferència de la persona cridada. Com es farà l’ordre de prelació? Com serà la valoració dels 

mèrits? Serà una gestió bastant complicada i poc transparent. 

 

Per tant, es convocarà procés selectiu a l’efecte d’establir borsa de treball de la nova categoria, 

la qual es pretén compleixi una doble finalitat; d’una banda, la de facilitar la reclassificació del 

personal funcionari de carrera i interí del subgrup de classificació C2, que actualment presta 

serveis com a auxiliar de geriatria, de manera més immediata i, d’altra, la de poder comptar amb 

efectius suficients per a la cobertura de les necessitats del personal en relació al nou lloc de 

treball. 

Una reclassificació es fa mitjançant una borsa de treball? 
 

 PAMO: Les places d’auxiliar de geriatria i auxiliar educador/a del PAMO 2016/2017  s’inclouran al 

pla d’actuació en matèria d’ocupació  corresponent a l’any 2018 (PAMO 2018), tot i sortir 

separades al PAMO 2016/2017, van dir que seria conjunt degut a aquesta nova categoria i que les 

places seran unificades al PAMO 2018. 

Aquest Acord el fan, com ja hem comentat al principi del present comunicat, per fer la reclassificació de 
els i les auxiliars de geriatria (C2) a la categoria C1, a la qual cosa la secció sindical de la CGT està 
totalment d’acord i així s’ha dit a cada Mesa General de Negociació on s’ha tractat el tema tot i que 
algun sindicat intenta dir lo contrari. Però tota aquesta reclassificació no es pot fer a costa d’un altre 
col·lectiu de professionals, els i les auxiliars educadors/es, el qual té molt a perdre, ni dels usuaris i 
usuàries  de Respir, Gent Gran i Discapacitats i les seves famílies; passaran de dos serveis especialitzats a 
un Servei Respir Polivalent amb professionals formats en un dels dos àmbits treballant en un altre pel 
qual no estan formats però que, degut, a aquesta nova situació, no queda altra opció si no vols quedar-
te sense feina i, en els temps que estem, pot ser una situació complicada. 
 
El futur va cap a administracions especialitzades i centrades en la persona però, la Diputació de 
Barcelona, ha fet un pas enrere en la qualitat d’aquests serveis, en la direcció cap a la polivalència; 
invertint més en aparença que en realitat, i, utilitzant una política basada en les dades i no en les 
persones. 
 
Recordem que discapacitat no implica sempre dependència. Treballem amb persones i per les 
persones, tot i que, sembla que  a la Gerència de Respir, a RRHH i a determinats sindicats només els 
importen els números i fer la seva. 
 
Defensem les persones!!! 
 
* SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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EL RECURS PREVENTIU 
 
Aquesta figura es troba mal definida a la normativa legal que la crea i genera confusió a la negociació 
col·lectiva. De forma genèrica, es podria dir que la figura fa referència a aquelles persones que són 
nomenades per vigilar que es compleixen les activitats preventives quan els riscos es puguin veure 
agreujats o modificats durant l'activitat, quan reglamentàriament així s'estableixi i quan ho requereixi 
l'Autoritat laboral. 
 
La vigilància demana comprovar l’eficàcia de les activitats preventives previstes i l’adequació d’aquestes 
als riscos previstos i als no previstos de nova aparició. Si observen un compliment deficient de les 
activitats preventives, hauran de fer 
indicacions per corregir les deficiències per 
tal que es respectin les activitats preventives, 
i comunicar-ho a qui correspongui de la 
Corporació si no es poden solucionar. 
 
Un aspecte que ha motivat moltes consultes 
de persones treballadores i sindicats a 
l'Autoritat laboral és el que es refereix a 
l'obligació d'acceptar la designació o 
l'assignació. Prenem com a referència allò que recull el criteri tècnic 83/2010 de la ITSS. Si la designació 
recau sobre un membre del servei de prevenció propi, l'obligació existeix (ha de tenir formació, 
capacitat, recursos,...). 
 
En el cas de tractar-se de treballadores assignades (no membres del servei de prevenció propi), a banda 
de formació, capacitat, etc., la situació conflictiva sobre l'obligació es trobaria en els límits del "ius 
variandi" de l'ocupador (la facultat de variar condicions de la relació de treball). Si la categoria o grup 
professional de la treballadora no inclou funcions de comandament i supervisió, l'assignació de recurs 
preventiu podria comportar la modificació substancial de les condicions de treball afectant funcions, 
responsabilitats i retribucions, cosa que hauria de ser objecte de negociació col·lectiva. 
 
El model d'organització i gestió de la prevenció de riscos és matèria de negociació col·lectiva, i, per tant, 
cal entendre que la modalitat de recurs preventiu també ho és. Això no obstant, la Corporació ha fet 
formació en recurs preventiu a llocs base no singulars sense participació ni consulta prèvia ni 
negociació. Perplexitat, si més no. 
 
Algunes treballadores que ocupen aquests llocs han manifestat la seva disconformitat en acceptar 
nomenaments de recurs preventiu. Amb tot, no tenim coneixement que s'hagin efectuat nomenaments 
- els quals haurien d'anar acompanyats d'instruccions precises i concretes sobre allò que s'ha de vigilar-. 
 
Considerem raonable demanar a la Corporació que no faci servir la figura de recurs preventiu en la 
modalitat de treballador assignat fins que no s'arribi a acords amb la representació del personal. 
 
* JAUME GARGANTÉ QUERALT 

 
MENORS NO ACOMPANYATS I JOVES SENSE SOSTRE 

 
Els mitjans de comunicació durant uns dies van parlar de la situació dels menors no acompanyats que 
arriben a Catalunya. Totes ho heu llegit i sentit. Van parlar-ne, com sempre, uns dies, per després i ben 
aviat deixar el tema en l'oblit. Van fer-ho amb força incorreccions, amb manca de coneixement dels 
professionals que hi treballen, i amb certa velada voluntat de justificar la manca de planificació de les 
administracions competents al respecte  
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Les administracions tenen obligació legal d'acollida dels menors en desemparament, de tots els menors. 
 
I que haurien de tenir també obligació ètica d'entendre el que suposa la trajectòria vital dels menors no 

acompanyats, del que han viscut i patit, de les dificultats, de la 
realitat migrant, de les seves expectatives. 
 
Ben aviat arribarien a veure com no hi ha prou amb tirar pilotes 
fora. 
 
Algú amb una estona per fer-ho hauria  de pensar en serveis de 
transició a la vida autònoma, independentment de la seva edat; 
encara més tenint en compte la realitat i el ritme, tan 
criminalment administratiu, de la tramitació de qualsevol permís 
que els permeti buscar-se la vida, que és el que persegueixen, 
quan són menors i quan deixen de ser-ho. 
 
Algú amb una estona i capacitat hauria de valorar si resultarà de 
molta utilitat tenir als menors a centres massificats fins al dia en 
que compleixin 18 anys, per deixar-los al carrer de manera 
immediata, que és el que sovint i per desgràcia esdevé. 
 

Algú hauria de veure que tenir joves de 18 anys i més sense sostre només servirà per que les seves 
estadístiques siguin diferents. 
 
La realitat, però, els tornarà a portar a les institucions, a centres d'acollida per a persones sense sostre, 
potser a un CIE, a una presó ben aviat, o potser de retruc a la porta de la vella, trista i demagògica 
Europa.  
 
* RICARDO SORIANO GABARRÓ 

 
CENT ANYS DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES: UNA CRIDA A LA 

REIVINDICACIÓ DELS NOSTRES DRETS LABORALS 
 

Enguany es celebra el centenari de la Xarxa de Biblioteques Populars de Catalunya, una idea promoguda 
per la Mancomunitat i base de les biblioteques públiques actuals, que en aquest temps han passat de 
ser Populars (per al poble) a ser Municipals (propietàries del municipi). 

El personal tècnic de les biblioteques sempre ha estat majoritàriament femení. La incorporació de les 
dones al món laboral no havia de representar una intromissió al món laboral masculí i han estat vinculats 
amb la promoció de la cultura, el benestar social i la cura dels infants i gent gran.  

A l’Anuari de Biblioteques Populars: 1922-1923 es recullen alguns motius d’aquesta decisió: (...) ”La 
primera solució, la del caràcter femení del personal, ens és aconsellada encara que no fos per altres per 
dues raons: la possibilitat d’obtenir així una reducció de la despesa i la seguretat que a igualtat 
d’aquesta, així com sol·licitant personal masculí el que acudiria fóra segurament de segon ordre, 
sol·licitant-lo femení aquest podria ésser de primer ordre i ben triat. A més, cal no oblidar quan es tracta 
d’això, del caràcter de missió, d’obra d’educació social que atribuïm a les Biblioteques Populars de 
Catalunya. En una obra així la dona és, com sabem tots, un instrument excel·lent. I també cal que 
tinguem en compte el caràcter atractívol, amable, de netedat i coqueteria que volem donar a les nostres 
instal·lacions i mantenir en elles”. 
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Es evident que hem millorat força en les condicions laborals de les bibliotecàries des que les pioneres 
van començar a treballar; però hi ha dos constants que ens caracteritzen des de fa cent anys: una és el 
caràcter assistencial i social de la nostra professió i l’altra és que encara treballem sota la pressió directa 
dels poders polítics. Es el que ens fa fortes i vulnerables 
al mateix temps. Fortes perquè, com diu Naomi Klein12, 
els valors que ens mouen com a professionals són tres: 
el coneixement, l’espai públic i compartir; enfront dels 
valors consumistes de la sobreexplotació de la 
informació, espai privat i la mercantilització del serveis.  
Som tres voltes rebels13. 
 
La Diputació de Barcelona sempre ha emfatitzat la 
vessant social de les biblioteques; però sovint ho ha fet 
a costa de les treballadores (a partir d’ara parlaré en 
femení) de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i amb 
l’excusa que són serveis municipals.  
 
No és gens estrany que la Diputació miri a una altra 
banda còmplices de molts ajuntaments que 
incompleixin la normativa que regula els serveis 
bibliotecaris i els convenis de gestió compartida que signen amb la corporació en temes com  dotació i 
categories de personal, equipaments i assignació de pressupost.  
 
Això afecta no només la qualitat dels serveis públics que reben els ciutadans sinó també el personal de 
la corporació que hi treballa, sotmesos a una pressió que els està passant factura amb un increment 
preocupant d’incidències psicosocials i convocatòries de direccions que sovint queden desertes. 
 
Per complicar-ho encara més la Diputació no té una política gaire transparent respecte als llocs de 
comandament. Per exemple el decret 124/1999 obliga que els caps de biblioteques centrals urbanes o 
centrals comarcals de més de 30.000 habitants tinguin la Llicenciatura en Documentació, fet que no 
sempre es compleix.  
  
Actualment existeixen tres titulacions diferents: diplomatura, llicenciatura i grau que, segons el MECES, 
no són equivalents. Aquesta indefinició en la valoració de llocs de treball es veu reflectida en les 
convocatòries de provisió de les places de comandament. En les convocatòries internes de director de 
central urbana, sots direccions i cap de zona un dels requisits és tenir la categoria A1 per poder 
participar-hi. En el cas que no estiguis dintre d’aquesta categoria t’has de presentar a la convocatòria de 
torn lliure. En canvi per ser cap d’unitat, cap de secció o d’oficina no necessites tenir la categoria A1 per 
participar a la convocatòria interna i el cas es recargola molt més en el cas d’una de les convocatòries de 
cap d’oficina on no només no es demana la llicenciatura en documentació sinó tampoc la diplomatura. 
Segurament és legal, però també injust i poc ètic. 
 
I aquí enllaço a un altre tema: les diferències abismals que existeixen entre el personal que treballa a 
Gerència i el personal de la xarxa. No només en temes de conciliació, horaris i condicions de treball. El 
personal de la Gerència de Serveis de Biblioteques s’ha triplicat en aquests últims anys amb la creació 
nous programes, projectes i serveis  i un volum de feina que repercuteix en les diferents biblioteques, 

                                                 
12 Klein, Naomi.  Ser bibliotecario, una profesión radical. http://eprints.rclis.org/18056/1/Klein_Librarians.pdf [Consulta 
18.10.20108] 
13 Divisa  
A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida. 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 
Maria Mercè Marçal 

http://eprints.rclis.org/18056/1/Klein_Librarians.pdf
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que no han vist augmentar el seu personal. Moltes d’aquestes places a la GSB mai han sortit a concurs, 
places que s’han anat cobrint per criteris subjectius i  de forma poc transparent.  
 
Hem de ser conscients que la Diputació de Barcelona ha tractat la plantilla dels treballadors de la 
corporació assignats a la XBM com un col·lectiu de segona. A tall d’exemple, fins al 2018 la Diputació 
desconeixia quin era la jornada i horari del personal de les més de 200 biblioteques. Desconeixem els 
nostres drets laborals i quan els volem reivindicar “per raons del servei” o perquè som “personal cedit 
als ajuntaments” hem de renunciar-hi. Amb la voluntat d’oferir un servei de qualitat ens transformem en 
transportistes, ajudants de serveis, tècnics auxiliars de biblioteques o personal de neteja; sense horari 
fixe, sense remuneració ni recuperació de les hores fetes de més i sense conciliació de la vida familiar i 
laboral.  
 
Un altre tema que afecta les condicions de treball és el deficient manteniments  dels edificis que fan els 
ajuntaments. Moltes biblioteques pateixen any rere any d’una climatització deficient que incompleix la 
normativa d’espais públics, i que a més de repercutir en la comoditat dels usuaris, afecta la salut i 
benestar dels treballadores.  
 
Per sort aquesta situació ja l’ha identificada la Diputació a través de l’enquesta de riscos psicosocials i el 
nostre referent de riscos laborals. Jo no esperaria, però, que això resolgui el problema de fons.  
 
Cal demanar a la Diputació que exigeixi als ajuntaments el compliment dels convenis signats, i que 
assumeixi les seves responsabilitats respecte a les treballadores de la XBM que en cap cas pot delegar 
en una altra administració. Però la solució també passa per la reivindicació dels nostres drets laborals: 
treballar les jornades i les hores que ens toquen per conveni, negar-nos a realitzar tasques que no ens 
corresponen segons el nostre full de funcions i denunciar les pressions polítiques a les que ens veiem 
sotmeses. Deixem de ser les pàries de la cultura. Unim-nos per dir PROU, amb majúscules.  
 
* ALICE HULL 

 

EL LLARG CAMÍ... D’UN INTERÍ 
 
Els, tants i tants, interins que portem anys treballant en la casa (10 anys en el meu cas) i que hem 
treballat durant tot aquest temps amb total professionalitat demostrant-la dia a dia (si no hagués estat 
així realment, amb ¼ part de personal interí a la plantilla, sense menysprear a la resta de treballadors, 
dubto que avui dia la Diputació de Barcelona pogués gaudir d’aquesta excel·lent reputació com a 
administració pública) no només vàrem haver, en el seu dia i com és normal, de presentar-nos i superar 
una convocatòria per accedir a la borsa de feina de la Diputació de Barcelona per poder accedir 
laboralment a l’Administració Pública i després més tard, als 2 o 3 anys, per consolidar l’interinatge 
d’eventual (renovables cada 3 o 6 mesos) a fixe fins a provisió de plaça, presentar-nos de nou i superar 
una altra convocatòria d’interinatge. 
 
Sinó que ara, com sabeu, hem de presentar-nos tots als PAMO 2016 i 2017 i superar les proves, està clar 
per alguns, per poder mantenir el nostre lloc de feina. Sí, ara desprès de gaire bé 10 anys a la casa i amb 
51 anys d’edat. 
 
I no parlo només del meu cas, sinó de tants companys que deuen estar en la mateixa situació que jo, o 
encara pitjor, que ha sortit la seva plaça a oferta pública i on els caps poden aprofitar i ajudar, de forma 
encoberta (ja que ells mateixos són els que preparen i per tant saben les preguntes dels exàmens i 
també formen part dels tribunals) als seus “interins preferits” i la gent que ja és gran o no els interessa 
pels seus motius, per exemple, perquè encara ser interins, alguns s’han atrevit a denunciar alguna 
injustícia i/o assetjament o perquè simplement no cauen bé al seu cap per no ballar al seu son, podem o 
poden quedar-se al carrer. Ara tenen l’excusa perfecta per fer neteja, la seva neteja, totalment al criteri 
subjectiu de qui té el poder i mirant sempre pels seus interessos particulars.  
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Aquest és l’exemple que dona la Diputació de Barcelona com a Administració Pública? Deixant que tot 
això passi, la que vetlla per la ciutadania i participa en projectes que sonen tan bé, com la de les 
“Capacitats diverses”? La gent gran també tenim capacitats, però és competència del nostre o nostres 
caps saber identificar-les i promocionar-les pel benefici mutu, tant per aquella persona com per a la 
Diputació. Però no tots els caps saben fer be la seva feina doncs molts es preocupen més pels números, 
indicadors i les estadístiques que li donaran bona reputació personal, que pels recursos humans que de 
fet som els que més haurien d’importar per ser el bé més valuós en una organització, segons diuen els 
experts. 
 
Encara que, això si, aquests caps tenen la seva plaça assegurada i algun d’ells estan cobrant el que no es 
mereixen, això també s’ha de dir. 
 

Doncs si, aquesta història encara que pugui semblar 
irreal, és molt real i està passant i passa lamentable i 
veritablement a la Diputació de Barcelona.  
 
I aquesta, o més ben dit, aquestes situacions, no només 
afecten a la nostra butxaca, sinó també ens perjudica o 
han perjudicat ja molt la nostra salut física i mental doncs 
la pressió i angoixa que provoca aquest llarg procés, no 
és gratuït ni per nosaltres ni tampoc per la casa, ja que 
també afecta al nostre rendiment. 
 
És que no Hem superat prou proves ja?, no hem 
demostrat suficientment la nostra valia com a 

treballadors i hem patit prou incertesa laboral durant tots aquests anys? (que no sortien les nostres 
places a oposició però no per voluntat pròpia) per a que ara haguem de passar per la pressió 
d’examinar-te i jugar-te la teva vida laboral ara a uns exàmens? No estem parlant de cobrar més o menys 
sinó de quedar-te al carrer amb una edat avançada. 
 
A més a més, no creieu que a l’Administració Pública se li deuria poder exigir també, de la mateixa 
manera que a l’empresa privada, que si un treballador ocupa una plaça no eventual sinó d’estructura 
per més de 3 anys (mes d’això ja no es pot considerar cap suplència provisional) se l’hagués de 
contractar com a treballador fixe?  
 
A l’Administració Pública qui la controla?, ella si que pot fer fora a treballadors que han estat durant 
tants anys treballant, deixant-se la pell per donar un servei públic de qualitat (tenim algun Certificat de 
qualitat EFQM fins i tot a la casa, alguna cosa també haurem tingut a veure nosaltres, els interins que 
hem treballat durant tots aquests anys no?). 
 
Doncs bé, totes aquestes reflexions os les deixo aquí i, si més no, potser no serviran de gaire perquè 
com una vegada vaig sentir a dir a un cap, (però no saps que poden fer i fan el que volen? referint-se a la 
casa).  
 
Be, podran fer i desfer el que vulguin, però al menys ho denunciarem i ens sentiran, i a més jo al menys 
he tingut l’oportunitat, gràcies a aquest mitjà, de compartir i de poder desfogar-me amb tots vosaltres i 
de pas potser algú es pugui sentir identificat i/ho comprès amb el que aquí explico i fins i tot potser 
puguem unir-nos tots i formar una Comissió d’Interins per lluitar pels nostres drets, intentant aturar o 
minimitzar totes aquestes injustícies. 
 
* UN/A INTERÍ/NA 
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L'ABÚS DE PODER  
 

La meva trajectòria professional a la Diputació de Barcelona m'ha permès transitar per diferents serveis 
on he pogut observar diferents pràctiques discriminatòries. Actituds que tots i totes veiem i per les que 
sovint no fem res, tot i que generen ambients de treball malaltissos a causa de l'abús de poder al que 
estem sotmeses. 
 
He conegut forces caps (secció-subsecció) on la mediocritat està per davant de la competència 
professional. Es valora el personal per l'admiració als seus/seves caps !!! Visca la professionalitat !! 
S'hauria d'analitzar amb profunditat la trajectòria de aquest/es caps, quins criteris s'utilitzen a l'hora 
d'escollir-los, quins interessos hi ha al darrera,...etc. Per ser cap, cal disposar d' habilitats tècniques i 
especifiques en relació al  lloc de treball (resolució conflictes o de presa de decisions), on la manipulació 
o xantatge emocional és una tècnica força utilitzada.  
 
Som l'Administració pública i no 
podem fer un mal ús dels recursos 
econòmics, les caps cobren uns bons 
sous que haurien de ser conseqüents a 
les seves responsabilitats i la seva 
professionalitat. 
 
L'organització ens valora amb el QAD 
unidireccional i sense uns criteris 
consensuats, cada cap pot aplicar els 
criteris que interpreti...  Visca la 
igualtat i la coherència ¡!  
 
L’organització hauria de ser valenta i 
oferir una valoració bidireccional als 
equips de treball, on tothom pogués 
dir tant a nivell de les tasques 
professionals com dels processos que 
desenvolupem per tenir bon feed-back 
entre tota la nostra tasca professional i d’aquesta forma poder redirigir les conductes tòxiques que 
s'estan produint en determinats serveis, ja que l'energia que suposa conviure amb aquestes situacions 
resta a la nostra productivitat i perjudica molt la nostra salut física i mental !!!!! 
 
* NEW ISLÀNDIA 
 

NOTES INTERINES  
 
Com bé coneix i pateix una quarta part de la plantilla de Corporació, la situació dels centenars de 
treballadors i treballadores interins i temporals que es troben en una situació que contradiu la legalitat i 
el sentit comú persisteix. 
 
Malgrat reconèixer que hi ha normes d’obligat compliment que exigeixen la igualtat entre  
treballadores, de facto la Diputació no afronta el problema.  No ha hagut mai voluntat d’afrontar la 
situació de precarietat  i frau existents. 
 
Davant aquesta situació, les interines hem de reflexionar, hem de trobar espais d’opinió, de reivindicació 
si és el cas, de millora i de justícia, de lluita col·lectiva.  
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Hem de decidir com segueix la quotidiana feina diària, que aporta una reconeguda excel·lència a les 
tasques que desenvolupa l’administració, agraïda sempre per part d’aquesta amb d’incertesa i 

precarietat. 
 
Tanmateix hi ha hagut diverses sentències al respecte, 
i paral·lelament hi ha col·lectius actius i en lluita en els 
diversos col·lectius de treballadores de les 
administracions afectades. 
 
Darrerament heu de saber que el Tribunal Suprem ha 
reconegut per una banda la possibilitat de reclamar, en 
aplicació de l’article 7.2 del Codi Civil i en virtut de 
l’abús i la inexistència de voluntat d’esmena, danys i 
prejudicis. 
 
Hi ha també diverses iniciatives de denuncia de la 
situació esdevinguda, al parlament Europeu i en 
diverses qüestions pendents de resposta per part de 
tribunal europeu de justícia (TJUE).  
 

A l’estat espanyol diverses iniciatives, com la creació d’una Confederación Estatal de Interinos y laborales, 
que vol acollir la general exigència d’aplicació de l’article 61.6 del TREBEP. 
 
Els diversos col·lectius en lluita aconseguiran amb el temps que les administracions reconeguin la seva 
responsabilitat. Es tracta de fet d’una mateixa lluita.  
 
* DIVIDED WE FALL 
 

MAI MÉS SILENCIADES. MANIFEST DE LA CGT PER AL 25-N DEL 
2018 

 
El terrorisme masclista, que s’acarnissa especialment amb 
dones, infància, trans i totes aquelles persones que no entren 
en els esquemes patriarcals de gènere, suposa una pesada 
xacra en aquesta societat capitalista. Aquesta negació 
sistemàtica de la diversitat social i racial és un producte més 
del mercat que ens necessita empobrides per espoliar-nos 
des de la submissió i la necessitat. 
 
Cap govern pot garantir seguretat dins d’un Estat amb 
privilegis patriarcals. Estem davant un feminicidi d’Estat on 
els assassinats masclistes, lluny de prevenir-se i eradicar-se, 
continuen esdevenint-se com si d’un costum es tractés. 
 
La llei, fidel reflex de la societat burgesa, patriarcal i misògina 
ens condemna quan som víctimes, i amnistia els depredadors 
sexuals perpetuant les inèrcies masclistes. 
El sistema judicial, ignorant conscientment la necessària visió 
de gènere en l’aplicació de la llei, dictamina de forma 
indecent contra dones i menors. 
 
El sistema d’atenció a les víctimes, buit de pressupostos, privatitzant un servei que hauria de ser públic i 
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usant-les com a mercaderies, en comporta la desprotecció donant lloc a més violència contra elles. 
 
Des de la Confederació General del Treball -CGT- promovem un feminisme de classe que canviï les 
nostres consciències fins a abolir la violència per donar pas a un món més just i igualitari on la vida i el 
seu desenvolupament no corrin perill. 
 
Nosaltres portem un feminisme nou en els nostres cors. 
 
* CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) 

 
NO AFORADA 

 
M'agradaria parlar de tantes coses sobre aquesta gran casa !!! No sé per on començar ??? 
  

Soc una interina que porto treballats en aquesta casa uns set anys he 
viscut unes quantes coses , com assetjament, bullying de superior a 
inferior d'inferior a superior i transversal, amenaces molt masclistes tant 
per part dels dos sexes. 
 
Vull fer aquest escrit em molesta veure aquests correus per part de DIBA 
sobre igualtat quan denuncien la mort de dona maltractada t'arriben 
correus de cursos sobre igualtat ho trobo tan hipòcrita per part 
d'aquesta casa i et venen la moto que estan treballant per millorar la 
casa , l'únic que fan és fer-se ressò del que sembla ser una moda horrible 
que hi ha en aquests moments i que la Dipu s'apunta com administració 
publica. 
 
Però resulta que aquesta casa té molta gent d'aquesta en nomina i tot 
ho solucionen donant cursos d'igualtat i educar uns personatges que 
haurien de venir educats de casa no sentir-se superiors perquè són 
aforats de la casa. Pot ser que aquest escrit sigui una mica absurd, però 

per a mi no ho és, com persona i dona. 
 
Dic No als correus hipòcrites de la casa, dic No a no solucionar els problemes i mirar a una altra banda, 
dic No a les polítiques que es té amb les víctimes dic No a que aquesta moda que hi ha en aquest 
moment no acabi mai. 
  
Demano disculpes si no expressar-me bé però mai demanaré disculpes per ser persona. 
 
* LA NO AFORADA 
 

RECEPTA: TRUITA DE CUES DE SARGANTANA 
 
 
Us agraden les bledes, oi que sí? A mi m’encanten! L’única pega que li trobo a aquest humil però saborós 
producte de la terra és la part blanca, la penca, que per petita que la talli i per més que la faci bullir, no 
em passa fàcilment. Però he trobat una manera de preparar-la molt senzilla i amb bons resultats  (li ha 
agradat fins i tot al meu marit) 
 
Necessitem: 
 

 Penques de bleda sense bullir, les que us quedin després de tallar la part verda (la fulla, vaja…) 
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 Alls a gust del consumidor, segons si us agrada amb més o menys gust 
 Ous 
 Oli d’oliva 
 Sal  

 
Preparació: 
 
Talleu a làmines els alls i els poseu amb una bona cullerada d’oli a escalfar en una paella, a foc molt lent 
per tal que vagin deixant el gust d’oli. Abans, haureu tallat les penques en trossets petits, no més d’un 
centímetre de llarg. Quan els alls portin una bona estona al foc, però 
abans no estiguin daurats, afegiu les penques i aneu remenant, 
sempre a foc lent perquè vagi sortint l’aigua de les penques i alhora es 
vagin coent sense socarrimar-se (que és fàcil que passi si us distraieu 
amb qualsevol altra cosa). 
 
Quan us sembli que tot és ben cuit li tireu la sal i remeneu bé. Després,  
escorreu la mica de líquid que hagi pogut quedar. Barregeu amb els 
ous batuts i feu la truita com tingueu per costum. 
 
Cal tenir present que la penca minva molt quan es fa a la paella amb els 
alls perquè deixa anar molta aigua. Normalment, amb les penques 
d’un manat de mida regular pot sortir una truita per a dues persones, 
no gaire més. Bon profit! 
 
* ANA ISABEL OLAYO  
 

PASSAT PRESENT 
 
"No renunciem a la nostra facultat d'estimar allò que ens sembli dolent. Estimar i odiar, atès que només els qui saben 
odiar saben estimar. Només demanem una cosa: eliminar allò que a la societat actual impedeix el lliure 
desenvolupament d'aquests sentiments, tot allò que falseja el nostre enteniment: Estat, església, explotació, el 
clergue, el govern, l'explotador" 
 
* PIOTR ALEKSÉIEVITX KROPOTKIN, LA MORAL ANARQUISTA (1891) 
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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 dilluns 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 
Olga Sahun Padrones (Junta): sahunpo@diba.cat 
Josep Garcia Vázquez (LOLS): garciavjm@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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