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COMUNICAT.   
 
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles us informem 
del contingut de la Mesa Paritària extraordinària reunida ahir per tractar  
els canvis de la jornada laboral. 
 
La no existència encara d’un pla definit de formació ha generat molts 
dubtes entre molts treballadors/es en relació a la proposta de compensar 
part de l’increment de jornada amb formació. Per aquest motiu, fins que 
l’Ajuntament no disposi d’un pla de formació definit i concret, no existirà 
l’opció de destinar part de l’increment de jornada a aquesta finalitat. 
 
Així doncs l’increment de jornada de 35 a 37,5h es podrà realitzar de 
dues formes. 
 

 OPCIÓ I: Incrementant 30 m la jornada diària. 
 

 OPCIÓ II: Incrementant 15 m la jornada diària i reduir 15 m el 
període d’esmorzar. 

 
En ambdues opcions el còmput serà com fins ara, és a dir: mensual. 
 
Per fer front aquest increment de jornada es flexibilitza l’horari laboral 
entre les 7.30h a les 16.30h (actualment entre 8 a 16h). 
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A l’hivern també es flexibilitza l’horari laboral de dijous a la tarda que 
passarà de les 16 a les 20h (actualment de 17 a 19.30h). Així aquelles 
persones que ho desitgin podran realitzar compactat part o tot l’increment 
de jornada (en el cas de l’Opció II) el dijous tarda.  
 
Existirà una cadència mínima de 6 mesos en l’opció triada per cada 
treballador/a. És a dir, es podrà canviar de l’opció I a l’opció II, però un 
cop triada una opció, no es podrà realitzar cap canvi durant un període 
de 6 mesos (a excepció de casos extraordinaris i motivats, que serien 
resolts per la Mesa Paritària).  
 
Els propers dies els nostres delegats recolliran de forma personalitzada 
l’opció que desitja cada treballador/a. Finalment s’ha acordat que l’inici 
d’aplicació de la nova jornada serà el dia 1 de juliol de 2013.   
 

 
ALTRES INFORMACIONS: 
 

 L'Ajuntament de Cubelles no s'ha personat contra el contenciós 
interposat pel delegat de la nostra secció local el passat 25 de febrer 
de 2013 contra la supressió de la paga extraordinària de Desembre de 
2012. Ara toca esperar la resolució judicial al respecte, us mantindrem 
informats. 

 

TOTS I TOTES DECIDIM!!! 
Decididament compromesos!!  


