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Ajuntament ~ ~ de Girona 

Al DEPARTAffiE!'JT DE PERSONAL 

A PROPDSIT DE LA PLANTILLA ORGANICA 

Aprofitant ~1 termini d'al.legacions/suggeriments que s'ha obert, 

em plau d~ manifestar-vos el meu punt d~ vista a propòsit de les qOPstions 

1@ En ~1 funcionament present de l'Ajuntament existeix, de fet, ¡a figura 
del "cap d'àrea". 

Entenc amb aquest mot la funció acomplerta per l~s persones que, entre 
altres, han redactat el projecte dl." plantilla orgànica. 

Pel que fa a 1 'A rea dl!! Cultura, la persona que desl."nvolupa aquesta fun

ci6 és na Rosa n1!:! Picamal. 

Si he interpretat b~ Pl document que se'ns ha fet arribar a les mans, 
la definició del lloc de treball d'aquesta pprsona a la plantilla és 
la de Cap de Secci6 de la secció administrativa (codi 327). 

L'~sp~cificaci6 d~ la s~va funció no és prou complerta ni ~s correspon 
amb la qu~ r~alment desenvolupa: 

• en primer lloc, no es limita a la tramitació administrativa (mat~ria 
1) ni a la coordinaci6 administrativa -6nicament administrativa
(mat~ria 3) de les seccions, sinó qu~, Pn la realitat, procura una 
coordinació efectiva a tots ~ls niv~lls. 

en segon lloc, i com a d~tall particular del qup acabo d~ dir, cal 
obs~rvar qul!l, així com ~n 1 'E>sp~cificació de les funcions dels di
v~rsos caps de secciÓ de cultura s'hi inclou com a ítem final el 
referit a "coordinació~", E".n 1!11 cas d'aque,st lloc de treball es: 
parla de "coordinació de", el que ~s substancialment diff!rent. 

A aqu~stes consideracions hi vull afeogir que em s~mbla indispensable 
QUI!I alg6 exercflixi aqu\'lsta funci6 deo "coordinació d~" i consl!'lqOt:~ntment, 

suggereixo que sigui efPctivam~nt r~conl!'lguda a la plantilla orgànica 
i tractada salarialml!'lnt d~ manera corrt~cta (en això no hi !'lntro perquè 
no domino Pls crit~ris que atribueixeon compensacions precises, si bé 
e.m SBmbla qul!'l hi ha una rf.'lsponsabilitat sap!'<cial en ~1 que aquesta per
sona ha de realitzar i això ~m fa pf'lnsar t~~O 1!'11 plus de responsabilitat 
com una fÒrmula corrl!'lcta}. 

2!l Li!'~ s persones qut.'l ex~rct~ixt!'n la funció dl!'! director d€'1 Taller d 'Histò
ria i dto 1 "Aula d~ la Natura (codis 441 i 443) tampoc no Pstan contE:'lm
pladf'S dl!'l n~anl!'lra que em sl!'mbli corrE:'lcta. 
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H!.'! manifpstat r!.'!iteradament el m!'!U conv¡;¡ncimt"nt que una jornada labo
ral df!' 26-27 horeos setmanals 6s insuficient p~r fer front als compro
misos d~rivats de l!"s feines que rPalitzeon aquest!.'!s p!.'!rsones~ Vull ar• 
gumf!ntar-ho: 

• 

• 

ar¡uPstes peorsones s6n -e~ren fins fa poc- essl'lncialmt'lnt deodicades a 
at~ndre grups d~escolars en activitats d~estudi sobre Pl medi local, 
ja dto~s deol punt dE'i vista natural, ja des dPl punt de vista social i 
històric. 

!.'!O una primera aproximaci6, és possible deo fpr les consideracions 
segUMts: 

• si es produeix allÒ desitjable -és a dir, que el màxim d'escolars 
es beneoficiin d~ la prestació dels seus sprveis-, cal !.'!Stablir 
una dedicació diària d'unes quatre hores a aquesta activitat 
d'atenció dir~cta: 

• 

3 hores e.ntrf'. ll"-s sortide~s i la preparació del matE'!rial con-
eret ntoocl!lssari 
1 hora pe-r a entrf!lvista preparatòria amb Pl mestr!; (s '"f!lf!;ctúa 
amb di~s d'anterioritat), desplaçaments i adaptacions del ma
t!"rial que 1 'Aula i el Taller tenen prt>parat. 

això dóna un total de 20 hores setmanals: en resten é o 7 per 
a totes les altres obligacions: 

• 

reunió setmanal amb el seu responsabl~ directe, 
assistència al claustre de 1 'Escole; d"Educadors 13n al Lleu
r• 
procurar-se les reproduccions dels apunts i guions necessa
ris (compra paper, confecció clix8s o originals, seguiment 
dels tr~balls de re-prografia ••• ) 
cornpr~s i altres p~tits tràmits administratius que no poden 
fer dM dE!l seu lloc de treball (fnust'lu o Aula de Sant Oa
ni!!!l} havent de desplaçar-se fins 1 'Ajuntameo.nt i aparcar 

d'altra banda, aqul.'!stss 6 o 7 hores no són d'una tirada, sin6 
que ~s reparteixen al llarg d~ls dies dP la setmana, el que 
l~s fa menys productives (increment d~ls temps de desplaça
m~nt i altres temps morts) 

en una segona aproximaci6, ~s cert que aquest cal~ndari de treball 
setmanal no vigeix tot 1 'any, sinó únicamemt durant el curs esco
lar i això permet de realitzar amb una tranquilitat relativa deter
minades feines de preparació da nous materials; 

aqul!lsta afirmaci6 pot fe:r-s~ amb certes matitzacions: 

• no totes lt'ls feines podM ajustar-sl!l al calendari de> les vacan
ces escolars per la ra6 que els mestres tamb€ fan vacanc~s i es 
p8rdria 1 'oportnnitat de treballar conjuntament amb ells, el que 
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nom~s és possible durant @1 curs escolar i l~s S@tmana anterior 1 
posterior. 

f!ln segon lloc, 1.'!0 els pf!rÍodes de; vacances escolars 6s freo.qae~nt que. 
apareguin feines qu~ int~rf~rf!lixen les tasques de preparaci6 de la 
feina l!lstricta de l ~Aula dl!> la Natura i del Tall etr d'Història: cada 
any se'ls d~mana assf!lssorament p~r a la prl!lparaci6 de certes acti
vitats de les colònies d~ vacances 

~er tant, si b~ ~s cert que ~1 t~mps eo.ls és molt just nom~s durant el 
curs escolar, tamb~ ho ~s que, pel quf!l resta, l'absència dels profes
sors deo.ls centres i f!lls rf!lqueriments que rebf!ln dels program~s df!l va
canc~s del propi Ajuntament f!lls són un obstacle pf!lr a la prf!lparaci6 
del curs. 

en una tercera aproximació, cal dir que fins aquí he desenvolupat 6nica
ment la hipÒt!'lsi que aquE~stes pt~~rsones s6n responsables de csrtes pres
tacions a las sscol!'!Sj 

entre fil moment de redactar-se- la primera proposta deplantilla orgàni
ca i !.'11 mometnt pres!'lnt, hi ha hagut a 1 'Ajuntament converses en el 
sentit d~antendre la projt'lcci6 d~aqut'lsts dos serve~is en termes molt 
m~s amplis en dos sentits: 

• d '"una banda, t'lixamplant la banda d "usuaris de-ls serveis m6s enllà 
dels escolars d"EGB 
d'altra banda, desbordant les fronteres estrictes de l'ensenyament 
de les ci~ncies naturals i de les ciències socials amb el propòsit 
df'!: 

• 

• 

assajar un ens!'lnyament més interdisciplinari 
procurar a les activitats d'aquests serveis una intenció 
m~s crítica 
cercar per a aquests serv~is una perspectiva més pròpia 
-més basada en les especificitats de la ciutat com a lloc 
d'aprenentatge i menys en la consideració dels programes 
oficials de 1 "ensf!nyam!lnt-

Estic conv~nçut qufl això dflmanarà una dedicació horària intensa i 
f!Xtensa en el temps p~rquè no !IXisteix!ln prec8dents relatius a 
aquest propòsit municipal, el que exigirà que !IS dediqui una quan
titat important da temps a la reflexi6, al contrast amb Ells mestres 
i a 1 "experim!!'.ntaci6. 

Estic convençut que aixb no sflrà pas possible si la dedicaci6 horària 
d 'aqul'lstes petrsones ~s únicament de 26-27 hores/st'ltmana. 

Com a conseqOència d"aquestt~s consideracions, suggereixo que la 
dedicació dels responsables de 1 'Aula dE~ la Natura i del Taller d'Història 
sigui l'equivalent a la jornada compl~rta. 



• 
4. 

32 Pel quf' fa al lloc d~ trt!'ball df!'!finit com a "responsable de la tran
sició a la vida activa" (codi 447) 1 crec !i!.l seg(Je,nt 

La descripció de l~s s~vFs ftuncions i de les mat~ries que s6n objecte 
de la seva dedicació és corrf"!.ctament expressada a 1 'informe, però ho 
és en termes f!'!Xcessivamf!'!nt generals. 

A la pràctica, aqu~st~s formulacions generals emmascaren una realitat 
feta d'una varito>tat de funcions concret !!!os molt gran que han d'ésser 
considerades amb la persp~ctiva de circunstàncies que n'augmenten la 
comphxitat: 

• 

• 

• 

i!ln primer lloc, al fet que la seva feina t~s retalitza prop dEl sectors 

socials de la jovS~ntut que, !!'n general, s6n poc estructurats, al que 
g~nera molt sovint situacions que és impossible de preveure, 

en segon lloc, la varietat dels usuaris d~üs se-rveis d .. ocupaci6 que 
obliga a pensar cada prestació en tres o més simptoni~s diferents 
per tal C.: "atl!'lndre a les especificitats de les demandi!S d!!~lS nois 
i noi~s 

en t~rcer lloc, el fet que, actualment, ~stà prestant un servei que 
no t~ pre~cedents a 1 'administració, el que obliga a invt'lntar cons
tantment solucions aproblf"-mes per als quals no disposem d'un cos 
de crit~ris ben establerts 

en quart lloc, el fet que ha de prestar atenció a una varietat molt 
àmplia de problemes 

• 

• 

• 

tracte amb nois molt diversos, alguns dels quals no han cons
tru!t les pautes d~ sociabilitat més ~lsmentals i altres que 
voregen la deficiència mental 
disseny i organització de programes de formaci6 a propòsit 
de mat~ries sobre les quals no hi ha prec~dents i per a les 
quals no es troba prof~ssorat preparat -cal preparar-lo so
bre la marxa, prestant atenció als proble-mes quotidians-, 

relaci6 amb sectors poc o gens habituats a treballar conjun
tam~nt amb l'administració: artesans, professionals ••• 

ate-nci6 al disseny i seguiment d'obres en molts camps: cons
trucci6, fusteria, jardineria, forja, vitralleria, pintura, 
e'ltC. 

aprovisionament per a la rf!'lalitzaci6 de tallers en cada una 
d'aqu~stes especialitats -atenent a l~s peculiaritats perso
nals de cada un dels responsables dels tallers, que són l~s 
quE~. s6n, i no podem canviar-les-
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En un mot, aquesta funci6 implica !~haver d~ cercar contínuament el compro
mís i la conciliaci6 d~ p~rsp~ctives que, d~ fet, s6n molt clarament diver
ses: d"'una banda la perspectiva d"'un bon funcionament administratiu -amb el 
qua implica de cert~s rigideses, control constant i bona capacitat de previs
sió- i d"altra banda la perspectiva d'un panorama viu enormement compl!!!X al 
qual cal atl!!ndre correctament -amb ¡;ol que implica de flu!desa, atenció a la 
vari!"'tat i enorme complexitat d!!! les previssions-. 

Com a conseqaència d"aquestes consideracions, crec que la retribució previs
ta per a 1 'exercici d"'aquesta funció és sensibll"'ment baixa: ja a hores d'ara 
la retribuci6 per hora de treball ~s inferior a la de l~s p~rsones qu~ r~a
litz~n class~s a la pròpia Escola-Tall~r, és a dir, ~ls seus propis subordi
nats cobr~n un sou/hora superior. 

D'altra banda, em consta que aqu~sta p~rsona ha consid~rat la possibilitat 
de presentar-se al concurs - resolt fa una S!."tmana- de ResponsablE'! dels s~r
veis de Joventut, amb moltes probabilitats d'accedir-hi. I em consta igual
ment que va decidir no fer-ho per no comprometre el funcionam~nt de l'Escola 
tall u. 

Uuan una persona actúa amb una ètica en la que avant-posa la responsabilitat 
que t~ envers els serveis que presta sobre els seus propis interessos perso
nals està donant prova d'una manera dl:'! ff!lr que. és poc usual. 

Però sobretot, d'una manera de fer que és nt'lcessària per al bon funcionamE~.nt 
d~ 1 'administraci6 i quEt, des df'-1 meu punt d€1 vista, !!s una garantia personal 
d~ la voluntat de sup~rar l~s dificultats implícites en una feina molt com
plt!!xa. 

Tinc Pl convenciment que 1 'Escola •Taller no S!:'!rà una realitat E-terna en el 
sentit que existirà per sempre mli's. En aqUt'!St sentit, atributr certes retri
bucions a aqui!!St lloc de treball d'una manera f".Stable pot hser discutible~ 

Ara b6, el que per a mi és indiscutible ~s que, m~ntre l'Escola-Taller ~sti
gui funcionant i presenti la problemàtica que presenta, el lloc de treball 
~s del tot mereixedor de retribució complementària per la dedicació que exi
ged.x. 

Ptor tant, considf!lro quf'J, si més no de manera transitòria, és just que aquest 
lloc de treball contempli un complement substancial. 

f(lolt ate-ntament. 

! 
Joaquim franch 


