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  L’ ALTERNATIVA

LA BIEN QUERIDA és el nom darrere del qual es troba la també 
pintora Ana Fernández-Villaverde qui, animada per J (líder de Los 
Planetas), va començar el 2005 a escriure cançons. El nom està 
inspirat en una antiga pel.lícula mexicana on surt Dolores del Río, 
La Malquerida, i donant-li la volta va crear el seu pseudònim.

El 2007 va gravar una maqueta a casa que va acabar sent tria-
da com a millor de l’any per la revista musical MondoSonoro i va 
aconseguir en el seu MySpace més de cent mil escoltes. 

Després de fer diversos concerts a Madrid amb 
el suport de la banda Sr. Chinarro i de tocar al 
Primavera Sound de Barcelona, Elefant Re-
cords es va fixar en ella i la va fitxar per publi-
car el seu primer àlbum, “Romancero” (2009), 
un disc que va incloure dotze cançons i que va 
comptar amb diverses  col.laboracions i arran-
jaments de corda i vent i un primer single ano-
menat ‘De momento abril’.

Aquest primer llarga durada va obtenir molt bona acollida entre el 
públic i la crítica i, a principis de 2010, va ser elegit com a millor 
disc espanyol de l’any per les revistes MondoSonoro i Rockdelux. 
Mesos després, va aconseguir dos premis en la segona edició 
dels Premis de la Música Independent: Àlbum de l’any i Artista re-
velació i posteriorment La Bien Querida va viatjar a Mèxic on va fer 
quatre concerts acústics sent teloners de Julieta Venegas i també 
va viatjar a Nova York per promocionar la sortida del disc, actuant 
al Latin Alternative Music Conference. 

Durant els següents mesos La Bien Querida es va centrar a pre-
parar i gravar les cançons per al seu segon àlbum, “Fiesta”, que 
es presentava com un àlbum continuista seguint la línia marcada 
pel seu LP de debut i que va tenir una continuació en forma de 
single d’edició limitada, ‘Queridos Tamarindos’, on la portada era 
un homenatge a l’àlbum “Boys Don’t Cry” de The Cure. En aquest 
segon disc, trobem a una Ana més forta que es contraposa a la 
fragilitat del primer llarga durada i, tot i el seu títol, no és un àlbum 
massa alegre.

El fet que no estigui molt satisfeta amb el re-
sultat de l’àlbum per la diversitat de sonoritats 
fa que decideixi fer un gir al so de la forma-
ció, més orientat a l’indie pop, per caure en els 
braços del tecno-pop de grups com New Order.

Així, el 2012 llença l‘LP “Ceremonia”. La críti-
ca va rebre molt bé aquest canvi de registre i 
l’àlbum apareix en gairebé totes les llistes del 

millor de l’any. Els canvis també afecten la seva formació en di-
recte, ja que, a banda de David Rodriguez, només porten a Frank 
Rudow per a què es faci càrrec de les programacions i els sintetit-
zadors. Es tracta d’un àlbum arriscat, però fins al dia d’avui és el 
seu millor treball, com ho demostren hits contundents i una bona 
col.lecció de cançons directes, entretingudes i ballables.

El seu darrer llarga durada fins avui s’anomena “Premeditación, 
Nocturnidad y Alevosía” (2015) i barreja a OMD o Depeche Mode 
amb sons flamencs o atmosferes de Los Planetas i actualment es 
troben de gira presentant-lo al llarg de l’estat espanyol.
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UN NOU GOVERN, UNA NOVA ETAPA... MILLOR?

CINE DE FILS: Oscars 2016 - Leonardo Di Caprio “finaly”?
Leonardo DiCaprio no té cap Oscar, aquest 
professional i perfeccionista actor arros-
sega la seva fama de nen prodigi a con-
seqüència del seu paper magnífic al biopic 
sobre la dura infantesa de l’escriptor Tom 
Wolfe ‘La vida d’aquest noi’ de 1993, on es 
menjava a cada escena - als seus 14 an-
yets -  al “mateixíssim” Robert de Niro i que 
el 1996 es va consagrar com a promesa 
ferma fent de Romeo a ‘Romeo i Julieta’ de 
Baz Luhrmann (una versió irregular però 
agosarada de l’obra de l’immortal Shakes-
peare).
La seva facilitat per adaptar-se a qualsevol 
rol fent-lo creïble i atractiu i la seva vitali-
tat mostrada a pel•lícules com ‘Titànic’ de 
James Cameron li van donar una imatge 
d’adolescent crescut al qual tot li havia arri-
bat fàcil. 
No va ser així, el meu estimat Leonardo va 
currar de valent des del començament i ja 
el 1985 i 1988 apareix a sèries com ‘Els 
problemes creixen’ i ‘Roseanne’ als 90’s i 
també com a actor de suport a pel•lícules 
taquilleres i després de culte (en alguns 
cercles) com ‘Critters 3: La venjança’ el 
1991 on poca cosa va poder mostrar dels 

seus dots d’actor més enllà de la seva hon-
radesa i professionalitat.
Des d’aleshores molt pocs actors en tota la 
història del cinema nord-americà (existeix 
un altre?) han estat capaços d’afrontar un 
nombre de papers tan diferents i amb tan-
ta exigència. Si Robert de Niro o Christian 
Bale són capaços de canviar la seva apa-
rença de manera radical, en DiCaprio és 
capaç de ser diferent sense canvis signifi-
catius, ser un altre seguint sent ell mateix. 
Difícil, però prova aconseguida. 
Aquest any opta de nou al màxim reco-
neixement per a un actor, l’Oscar al millor 
actor protagonista pel film ‘The Revenant’ 
d’Alejandro González Iñárritu (també no-
minada com millor pel•lícula). Però no par-
larem del seu paper aquí, només vull fer 
un petit homenatge a aquest actoràs poc 
reconegut de vegades pel públic que el 
continua veient com un adolescent mono 
als seus 42 tacos, tot i ser un dels profes-
sionals més respectats per la crítica inter-
nacional.
Ha estat capaç de creuar espases amb 
actors de la talla de Tom Hanks - ‘Atrápa-
me si puedes’ (2002) -, Daniel Day Lewis 

- ‘Gangs of New York’ (2002) -, Matt Damon 
i Jack Nicholson - ‘The Departed’ (2006) -. 
S’ha atrevit amb personatges complexos i 
amb els quals un actor sempre té les de 
perdre com ‘El gran Gatsby’ (2013) - amb 
el precedent de la magnífica actuació de 
Robert Redford - o amb els biopics sobre  
l’excèntric i turmentat Howard Hughes a 
‘L’Aviador’ (2004) i a ‘J. Edgard’ (2011) so-
bre el controvertit director de l’FBI Edgar 
J. Hoover.
Això sense oblidar la magnífica ‘Inception’ 
(2010), ‘Django Unchained’ (2012) dirigida 
per Quentin Tarantino i moltes altres on 
sempre ha donat un “plus” al guió i a la di-
recció amb la seva interpretació.
El meu vot aquest any, per tant, és per 
aquest talentós actor i activista polític en 
favor del medi ambient, LEONARDO DI-
CAPRIO. 
Nota: es va presentar a les proves per ser 
Anakin Skywalker a les noves entregues  
galàctiques de George Lucas i no li van do-
nar el paper. Una gran errada que va fer 
que la força no acompanyés aquests pro-
jectes...

Rafa Wolfman

Engeguem una nova etapa al col•lectiu pe-
nitenciari, arran de la configuració del nou 
govern sorgit de les darreres eleccions al 
Parlament, i que ha determinat canvis tant 
al Departament de Justícia, com en la Se-
cretaria i la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris.  A partir d’ara els represen-
tants sindicals tenen nous interlocutors.

Des de CCOO volem traslladar la 
nostra voluntat d’arribar a acords 
i enteses per tal de recuperar els 

drets perduts

Fa massa temps que el nostre col•lectiu se 
sent maltractat i ignorat, bàsicament per-
què al mal anomenat govern dels millors, 
no li interessaven gaire les condicions de 
treball en les quals ens veiem avocats a 
desenvolupar la nostra tasca, amb contí-
nues retallades de personal, disminució 
progressiva durant els darrers anys dels 
nostres drets legítims com a treballadors, 
retallades de sou, supressió de pagues 
extres, disminució de dies personals, su-
pressió de l’aportació al Pla de pensions, 
supressió del FAS, ... i moltes altres deci-
sions que només anaven en una sola di-
recció, l’empitjorament de les condicions 
de treball.

L’anterior govern va posar un èmfasi espe-
cial en el buidatge de les presons catala-
nes, a través de l’augment de la concessió 
de llibertats condicionals i de les expul-
sions (amb la col•laboració del govern cen-
tral). Només cal veure les estadístiques per 
fer-se una idea. En 5 anys (període que va 
del 2010 al 2014) les llibertats condicionals 
concedides en un any natural, van aug-
mentar gairebé en un 68% passant de 731 
l’any 2010 a 1.222 l’any 2014. Un buidatge 
que comporta dos efectes immediats: la re-
tallada a curt termini de la despesa directa 
de l’administració per intern i la utilització 
d’aquesta dada per justificar la no reposi-
ció de personal, amb l’excusa de la ràtio 
intern-funcionari.

Des de CCOO esperem i desitgem que 
aquesta situació que ens ha tocat viure els 
darrers anys es reverteixi i es posi fi a l’au-
toritarisme i manca de diàleg que ha carac-
teritzat l’anterior govern.

Volem traslladar la nostra voluntat d’arribar 
a acords i enteses pel que fa a la recupe-
ració dels drets perduts durant aquests da-
rrers anys i oferir als nous responsables del 
Departament, i de la Direcció General, la 
nostra predisposició per a arribar a acords 
sempre i quan aquests acords concretin el 
calendari dels temes pendents que venim 
reivindicant des de ja fa massa temps.

Esperem que la nova direcció del Depar-
tament i de la Secretaria sigui més sensi-
ble amb els seus propis treballadors, que 
al cap i a la fi, som els que, dia rere dia, 
treballem als accessos, als patis, als dife-
rents departaments i som els que portem a 
terme els programes de rehabilitació dels 
que tan orgullosos se senten els nostres 
polítics, fent didàctica del funcionament de 
les presons catalanes arreu de l’estat i del 
món.

Esperem que tinguin ben en compte que 
els que entrem cada dia en una presó som 
nosaltres i que no resulta una tasca fàcil ni 
gens envejable per a la resta de la socie-
tat en general. Treballar en una presó és 
molt diferent de treballar en una oficina del 
carrer Aragó o del carrer Pau Claris (sen-
se cap ànim de menysprear res ni ningú). 
Hem de ser conscients, tots i totes, que la 
nostra tasca és una tasca dura, sacrifica-
da i sofisticada, pel context en el  qual  la  

desenvolupem, compartint-la amb tots i to-
tes aquelles que, per diversos motius – i en 
ocasions objectables -, la societat ha deci-
dit que estiguin  privats de llibertat.

Per tot això i moltes més raons que po-
dríem exposar, però per raons òbvies d’es-
pai i d’idoneïtat, no pertoca exposar aquí, 
creiem oportú, raonable i just que d’ara en-
davant els nostres dirigents, tant en l’àmbit 
del Departament, com de la Secretaria i de 
la Direcció General, es prenguin les nos-
tres reivindicacions molt més seriosament 
del que s’ho han pres fins ara.

Esperem que la nova direcció del 
Departament i de la Secretaria 

sigui més sensible amb els seus 
propis treballadors

Perquè  a  les seves  mans  està  que, al-
menys amb CCOO, tinguin al davant un 
interlocutor disposat a raonar si el que 
rebem són raonaments, no imposicions 
unilaterals que responguin a interessos 
molt allunyats dels que ha de defensar un 
govern que, com va dir al discurs d’inves-
tidura l’actual President de la Generalitat, 
prioritza els interessos del poble de Cata-
lunya. I el poble no són ni els mercats fi-
nancers, ni el deute injust amb la Troica, ni 
els interessos dels grans adinerats i ban-
quers de Catalunya i de fora, ni les grans 
fortunes. Perquè malauradament hem vist 
no poques vegades com altres governs 
de Catalunya – l’anterior sense anar més 
lluny - s’han dedicat a practicar polítiques 
econòmiques que res feien per defensar al 
poble de Catalunya i molt per defensar els 
interessos de qui més tenen.

CCOO no acceptarem més política que 
la de retornar el que se’ns ha pres durant 
aquests anys de forma totalment injusta i 
no admetrem cap retallada més. 
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Joan Brossa i Cuervo (1919-1998) va 
viure a Barcelona i als 17 anys s’allista a 
l’exèrcit republicà en el front de Lleida du-
rant la Guerra Civil, on va demostrar ja els 
ideals catalanistes i d’esquerres que man-
tindrà al llarg de la seva vida. Ha estat una 
personalitat única en les lletres catalanes 
del segle XX , un poeta ben particular, que 
ha experimentat tots els gèneres i s’ha 
oposat sempre a les modes imperants. 

A mitjans de la dècada de 1940, sense tenir 
formació acadèmica, col•labora en l’edició 
de l’únic número de la revista Algol, con-
siderada la primera revista d’avantguarda 
posterior a la Guerra Civil. Durant aquesta 
època, la seva obra estava dirigida a te-
mes més relacionats amb la denúncia po-
lítica i social. 

L’any 1978 va rebre  el primer guardó de 
la seva carrera, el premi Ciutat de Barce-

lona, pel tercer volum del teatre complet, 
i un any més tard, el premi Crítica Serra 
d’Or de teatre. L’any 1980 surt publicat un 
recull de poemes escrits entre el 1964 i el 
1970 sota el títol Rua de llibres, que rep els 
premis Crítica Serra d’Or de poesia (1980) 
i Lletra d’Or (1981). 

La dècada de 1990, és la del seu ple reco-
neixement on va rebre premis relacionats 
amb el teatre, les arts plàstiques i la poe-
sia, que responen als principis bàsics de 
les avantguardes històriques i de la creació 
contemporània.

Arran de la seva mort, l’any 1999 es va 
construir la Fundació Joan Brossa amb 
l’objectiu de promoure i conservar la seva 
obra i convertir-lo en un referent literari, ar-
tístic i social de la Catalunya contemporà-
nia.

Revolució Construïda
Subratlla la raó qui no la té, 

la pols ressona damunt l’estructura, 
i mar i terra mostren la juntura 
girada per la sang i pel diner. 

El qui exerceix el poder, no cal fer 
embuts, s’omple el barret de confitura, 

es torna defensor de la cultura 
i en tot ans primeríssim que primer. 

Estrofa, crida, deixa’t d’ors i emblemes! 
El pensament traspua aquests poemes 

i obre les ales al vast horitzó. 

Guanya amb els seus ocells tots els 
dilemes 

i escampa la certesa que res no 
ens cal sinó la Revolució.

  
   Olga - Comunicacions



1) Quines particularitats té l’oficina de 
Recursos Humans respecte d’altres ofi-
cines del nostre Centre?

- La principal particularitat de l’Oficina de 
Recursos Humans és que treballes amb 
persones, que a més, no ens oblidem, són 
companys. En la resta d’oficines, o bé tre-
balles amb proveïdors, o amb familiars o 
amb els expedients dels usuaris... A RRHH 
el tracte és directe amb els coordinadors 
de les guàrdies o amb els treballadors en 
funció de quina sigui la tasca a realitzar i la 
seva urgència. 

“...moltes vegades és més impor-
tant com es diuen les coses, que 

les coses que es diuen...”

2) Com resulta la gestió d’assumptes 
que afecten directament a les persones 
a diferència de les altres oficines que 
gestionen generalment documents?

- Per a mi, i és una opinió molt personal, ho 
prefereixo, és més gratificant el tracte amb 
les persones, sempre m’ha agradat més, 
és més dinàmic i encara que a vegades no 
ho sembli és una feina més agraïda. Això 
sí, s’ha de tenir en compte que tot el que 
es tramita a l’oficina de RRHH afecta direc-
tament al dia a dia d’un company, per això 
sempre es té en compte i s’intenta facilitar 
tot allò que es demana tot i que no sempre 
és possible realitzar-ho. 

3) Com creus que es veu des de fora de 
la vostra oficina la feina que dueu a ter-
me?

- Segur que hi ha opinions diverses, en ser 
una oficina que autoritza o denega dies 
de gaudiment o de llicències les opinions 
són del més variable, tot i així s’ha de tenir 
en compte que els companys que presten 
servei a l’oficina de RRHH no guanyen ni 
perden res quan tramiten totes les sol•lici-
tuds, així doncs, quan alguna petició no es 
pot tramitar és perquè està supeditat a les 
necessitats de cobrir un llibre de serveis i 
no a la voluntat d’una persona. Per prestar 
servei en aquesta oficina a més de ser efi-
cient és imprescindible un caràcter amable 
i una actitud propera per facilitar les coses i 
el bon funcionament de l’oficina, moltes ve-
gades és més important com es diuen les 
coses que les coses que es diuen.  

4) Quines són les problemàtiques que 
us trobeu diàriament a l’oficina de Re-
cursos Humans?

- Com en la majoria de serveis del Centre 
la major problemàtica del dia a dia és la 
falta de personal, tant a l’oficina de RRHH 
per donar curs a totes les peticions dels tre-
balladors com de treballadors als diferents 
mòduls i departaments per poder cobrir tots 
els serveis, això provoca que a vegades es 
converteixi en autèntica obra d’orfebreria el 
fet de cobrir el llibre de serveis.

5) Per últim, ens pots recomanar una pe-
l•lícula i una cançó?

- La pel•lícula, ‘Intocable’, pel seu esperit 
de superació i bon humor.
I com a cançò, ‘Imagine’ de John Lennon 
perquè em recorda al meu pare.

Moltes gràcies pel teu temps, Jordi.
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fa responsable de les opinions expressa-

des a l’entrevista

OFICINA DE PERSONAL

Per a conèixer de primera mà el que es cou en aquesta oficina, hem entrevistat al Jordi que fins fa molt 
poc hi va estar treballant. 

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

DESOBEDIÈNCIA CIVIL

Les democràcies se sustenten en la legali-
tat i en l’obediència a les lleis, però també 
en la legitimitat social. Si una llei, inclosa la 
Constitució, no compte amb la suficient le-
gitimitat i consentiment social, el més con-
venient és canviar-la o reformar-la. De no 
ser així, és probable que creixi la conflicti-
vitat política i es desenvolupin moviments 
socials crítics i accions col•lectives de des-
obediència civil.

La desobediència civil es pot definir com 
una forma d’acció i una estratègia de lluita 
de caràcter polític, no legal i no violenta, 
que transgredeix alguna norma jurídica o 
alguna política pública i assumeix les pos-
sibles sancions derivades d’aquesta acti-
tud, amb el propòsit d’influir en les idees 
de la població i aconseguir el seu suport 
per pressionar a les institucions polítiques 
per tal que aquestes modifiquin o anul•lin 
una llei o una política pública catalogada 
d’injusta.

S’han formulat alguns arguments potents a 
favor del deure i l’obligació d’obediència a 
totes les lleis i polítiques públiques aprova-
des en els estats democràtics. Els princi-
pals són els següents:

1) S’han d’obeir totes les lleis i po-
lítiques públiques perquè els governs i 
els parlaments que les aproven han estat 
elegits democràticament; perquè la ciuta-
dania, mitjançant els seus vots a les elec-
cions, han autoritzat i legitimat als governs 
i als parlaments per tal que puguin adop-
tar-les.
2) La democràcia se sustenta en 
la presa de decisions per la majoria; per 
tant, tota la població té el deure i l’obliga-
ció d’obeir les lleis i les polítiques públiques 
que hagin estat aprovades per aquest pro-
cediment.
3) Si s’autoritzés o es tolerés la des-

obediència civil a una llei s’obriria la porta 
a una desobediència generalitzada a les 
lleis, la qual cosa suposaria una fractura 
de la convivència en societat i un perill per 
la seguretat col•lectiva.

Però també hi ha bons arguments, com 
els que s’expliquen a continuació, per jus-
tificar la legitimitat de la desobediència 
civil en el marc d’un sistema polític amb 
llibertats i drets democràtics i enfront de un 
govern elegit democràticament, sempre i 
quan la desobediència es practiqui de ma-
nera no violenta i es limiti a qüestionar les 
lleis i les polítiques públiques que es con-
siderin injustes.

1) La pràctica de la desobediència 
civil en democràcia es legítima quan les 
lleis i les polítiques públiques aprovades 
no són justes ni suficientment democràti-
ques. Ara bé, per canviar o abolir una llei 
injusta no tan sols és necessari que hi hagi 
un nombre de persones significatiu que la 
transgredeixi i que aquestes comptin amb 
el suport actiu d’un segment ampli de la 
població, sinó també que la majoria de la 
societat acabi considerant que la llei és 
injusta i expressi la seva voluntat de mo-
dificar-la o abolir-la. Els i les desobedients 
civils poden transgredir una llei que segons 
el seu criteri és injusta, però per reformar-la 
o suprimir-la és necessari que una majoria 
democràtica decideixi fer-ho.
2) La democràcia no tan sols es basa 
en les decisions de la majoria, sinó també 
en l’acceptació de les discrepàncies. La 
desobediència civil és una de les mane-
res de dissentir que tenen al seu abast les 
minories socials (en alguns casos, també 
les majories socials) que se senten trac-
tades injustament pels poders polítics i/o 
econòmics. A més, les opinions polítiques 
majoritàries poden canviar amb el pas del 
temps, entre altres causes per l’efecte que 

poden generar les accions i les idees de les 
minories crítiques. En democràcia, una opi-
nió política majoritària pot deixar de ser-ho 
i una opinió política minoritària pot acabar 
convertint-se en majoritària.
3) Les i els desobedients civils afir-
men que és legítim desobeir les lleis i les 
polítiques públiques injustes per millorar 
les lleis i les polítiques públiques. És dir, no 
reclamen que no existeixin lleis o polítiques 
públiques sinó que practiquen la desobe-
diència civil per aconseguir lleis i polítiques 
públiques justes.

La desobediència civil és una de les eines 
que es poden fer servir per aconseguir una 
democràcia de més qualitat, més partici-
pativa i amb més contingut social. L’Estat 
democràtic no ha de ser inamovible, ha de 
millorar des del punt de vista de la justícia 
i dels drets individuals i col•lectius. De fet, 
la història de l’Estat democràtic demostra 
que les llibertats polítiques i els drets so-
cials s’han anat conquerint mitjançant un 
llarg procés de debats polítics, de mobilit-
zacions socials i de moviments de desobe-
diència civil.

                                         
Enric Prat Carvajal 

(historiador i professor de 
Ciència Política a la UAB) 

Article publicat a Viento Sur 
Traduït per Tela Fotaré

Ens agradi o no, si mai ningú al llarg de la història hagués desobeït les lleis injustes encara seríem es-
claus o serfs de la gleva. La desobediència civil és una eina imprescindible per aconseguir millorar la de-
mocràcia i/o els drets individuals i col•lectius. El professor de Ciència Política Enric Prat ens ho explica.



                         LLUITEM!  LLUITEM!

MESA GENERAL 19.02.2016 LA PIULADA
Denunciem que pels matins el re-
llotge de marcatge per al control 
horari de l’entrada i sortida dels 
treballadors, pateix desajustos 
respecte l’hora real amb un incre-
ment de entre 3 i fins a 7 minuts. 
Demanem que es realitzin les ac-
tuacions necessàries per a que el 
marcatge sigui a l’hora correca i 
evitar sorpreses inesperades.

Anys enrere ja vam patir el ta-
llatge dels uniformes i hem estat 
6 anys sense uniforme nou. Ac-
tualment, els interins que presten 
servei i són cessats han de retor-
nar-ho tot al Centre on han pres-
tat servei i així reutilitzar-lo per 
altres companys. Exigim a la DG  
que compleixi amb les seves obli-
gacions i que tots els treballadors 
de serveis penitenciaris tinguin 
dret a la seva uniformitat per tal 
de poder realitzar la seva feina.

Diguem NO a la utilització del 
portal ATRI per a assignar llocs 
per afinitats o simpaties perso-
nals, en contra dels criteris esta-
blerts a les convocatòries, i sense 
respectar els principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat.

CCOO de Catalunya exigeix a 
l’Administració la realització de la 
corresponent convocatòria dels 
concursos per a la cobertura de-
finitiva dels llocs provisionals que 
estan coberts mitjançant la figura 
d’encàrrec de funcions i que su-
peren el termini màxim de 6 me-
sos.  En el nostre àmbit afecten 
un bon nombre de llocs de treball 
de comandament.

Secció Sindical CCOO-Brians 2

[...] 

 ANYS SERVEIS PRESTATS DIES ADDICIONALS DE VACANCES
  Als 15    1 dia
  Als 20    2 dies
  Als 25    3 dies
  A partir 30 anys  4 dies

     DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES
  TRIENNIS   PERSONALS

  6è trienni   + 2 dies
  7è trienni + 0 dia =  2 dies
  8è trienni + 1 dia =  3 dies
  9è trienni + 1 dia = 4 dies
  10è trienni + 1 dia =  5 dies
  11è trienni + 1 dia =  6 dies
  12è trienni + 1 dia =  7 dies
  c/ trienni addicional  + 1 dia

Qualsevol dubte que tingueu no us esteu de comentar-ho amb els vostres delegats de CCOO-Brians 2. Cada dia ens 
trobareu pel Centre. 

    Secció Sindical CCOO-Brians 2

A la reunió de la Mesa General de la Funció 
Pública de Catalunya d’avui la representació 
sindical (CCOO, IAC i UGT) i la del Govern 
hem arribat als primers acords per la recupe-
ració dels drets laborals i socials que ens van 
ser arrabassats a l’any 2012.

Fins arribar a aquesta situació, els sindicats, 
de forma unitària, havíem fet diverses assem-
blees i concentracions, i alhora desenvolupà-
vem iniciatives de tipus institucional com ara 
denúncies davant la Sindicatura de Greuges i 
reunions amb tots els grups parlamentaris per 
aconseguir un posicionament favorable a què 
els treballadors i treballadores de la Genera-
litat no fossin discriminats respecte els de la 
resta d’Administracions de Catalunya. Amb 
aquestes accions vam aconseguir que el Par-
lament de Catalunya aprovés per unanimitat 
una Resolució que insta el Govern a negociar 
amb les organitzacions sindicals el retorn dels 
drets perduts.

A la reunió de la Mesa General de la Funció 
Pública de Catalunya d’avui hem aconseguit 
el retorn dels dies d’assumptes propis i els de 
vacances per raó d’antiguitat i la convocatòria 
d’una nova mesa, el dia 7 de març, per acor-
dar els terminis del retorn efectiu de la paga de 
2012 i un calendari per a tractar la recuperació 
de la resta de drets així com mesures per mi-
llorar condicions de treball i ocupació.

Els temes a negociar amb aquest calendari 
seran:
- Ampliació dels supòsits d’IT complementats 
al 100%.
- Oferta Pública d’Ocupació.
- Reducció de la temporalitat als diferents-
col·lectius (funcionariat , estatutaris i personal 
laboral).
- Borses de treball per l’accés a interinatge (su-
plències i vacants).
- Fons d’Acció Social.
- Mesures de compensació econòmica per raó 
d’experiència o desenvolupament de tasques 
(Productivitat, Estadis, DPO ...)
- Equiparació de les condicions de permisos i 
conciliació.
- Substitucions en el cas del personal de ser-
veis essencials.
- Anàlisi i modificació de la jornada de treball.
- Recuperació de les pagues de 2013 i 2014.

[...]

A la reunió de la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya d’avui la 
representació sindical (CCOO, IAC i UGT) i la del Govern hem arribat als 
primers acords per la recuperació dels drets laborals i socials que ens van 
ser arrabassats a l’any 2012.

Gabinet Tècnic Jurídic

Via Laietana, 16, 6a

08003 Barcelona

Tel. 93 481 28 64

Fax. 93 268 13 91

gtjbcn@ccoo.cat
www.ccoo.cat/gtj/ 

ESQUEMA DIES ADDICIONALS DE VACANCES EN FUNCIÓ DELS SERVEIS PRESTATS A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA: (efectiu a partir any natural següent al compliment)

ESQUEMA DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES PERSONALS EN FUNCIÓ DELS TRIENNIS, A QUALSEVOL 
ADSMINISTRACIÓ PÚBLICA:


