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2014: SENSE PARAULA ,  
SENSE VERGONYA.  
 
Ha acabat el 2014 i com és habitual des de la secci ó local de Cubelles 
realitzem un anàlisis de la situació dels darrers m esos, reptes de futur, així 
com un resum de les actuacions més rellevants dels darrers mesos. 
 
 
ANY DE PÈRDUA DE DRETS. 

 
Encetem un nou any, que suposa el 6è de retallades i congelacions per a la funció 
pública. Pel 2015, l'equip de govern municipal (ICV+PSC+CIU) ha decidi t que no 
ens ho mereixem i ha decidit agreujar aquesta situa ció amb el manteniment de la 
supressió dels dies de conciliació familiar . Enguany no tenien cap excusa, cap 
al·legació de treballadors/es contra el pressupost. Tanmateix, ni les diverses propostes 
presentades per la CATAC , ni una petició de la major part de plantilla amb recollida de 
signatures ha fet canviar d’opinió a aquest equip de Govern que es diuen d'esquerres i 
progressistes. Però, que en relació al tracte amb e ls treballadors públics, d'això, 
només en tenen el nom . Recordeu els vostres drets polítics en les properes eleccions!. 
 
 
ANY D'INCOMPLIMENTS. 
 
L'any 2014 també serà recordat per les mentides de l'equip de govern  en relació a la 
paga extra suprimida pel govern estatal del PP. Tothom pot accedir a les notes de 
personal i llegir el seu contingut, on l'alcaldessa en nom de l'equip de govern deia que si 
ha havia una sentència pagarien a tots els treballadors/es públics municipals. Doncs bé, 
la CATAC-IAC Cubelles , que no disposa de representació entre el col·lectiu laboral 
(només UGT i CCOO) va portar aquesta usurpació de salaris als tribunals i una 
sentència judicial ha obligat a retornar la part meritada a tots els treballadors/es laborals. 
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Malgrat els anuncis del que farien, la realitat és que l'equip de govern municipal ha 
acomplert la sentència judicial, però en canvi, no ha abonat la part meritada als 
funcionaris/es de la corporació .  
 
És més, novament l'Ajuntament de Cubelles i els seus màxims responsables de 
personal han volgut deixar la seva empremta i han abonat la part meritada a tots el 
treballadors/es  laborals de la casa en actiu  (i fins i tot alguns que ja no hi són) 
excepte a un treballador:  El treballador que va denunciar a l'anterior alcald essa i 
una trama de presumptes corrupcions i irregularitat s en diverses oposicions . No 
cal dir res més. En qualsevol administració  normal de l’Europa Occidental, aquest fet 
indigne i vergonyós, comportaria conseqüències imme diates . Òbviament a 
qualsevol lloc menys a l'Ajuntament de Cubelles, on sembla ser que per a ser objecte 
d'expedients disciplinaris, amenaces i pressions el que fa falta és ser o estar vinculat en 
major o menor grau a la CATAC-IAC . Ara bé, ser imputant  penalment per presumpta 
prevaricació i corrupció és causa d'un comunicat públic en defensa dels imputats/des.  
 
La única bona notícia de tot plegat, és que el govern de l'Estat, davant l'allau de 
resolucions judicials en contra en relació al retorn de la part meritada de la paga extra 
suprimida al 2012, ha determinat que totes les administracions públiques amb una 
situació econòmica solvent, com és el cas de l'Ajuntament de Cubelles, havien  
d'abonar el 25% de la paga extra suprimida el 2012 a tots els funcionaris/es el 
proper 25 de gener de 2015 (Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per 

l'any 2015). Novament ni aquesta directriu estatal han estat capaços d’acomplir. Ens 
imaginem que respecte la situació econòmica de la Corporació els  responsables 
polítics no hauran mentit  i acompliran aquesta directriu estatal a la nòmina de febrer. 
En cas d’un nou incompliment, la secció local instarà al  CUP a realitzar mobilitzacions.  
 
No és moment encara de fer balanç, encara que aquestes alçades dels responsables 
polítics actuals ens ho podem creure i esperar tot. No tenien diners per contractar 
assessors externs per una catalogació, però si tenen diners per a contractar al Sr. 
Surroca, advocat, que curiosament anava a les llistes d'ICV a Vilanova i la Geltrú, per 
fer un estudi de formació, no consensuat amb els sindicats i del qual ningú sap encara 
quina és la finalitat. El mateix advocat que va contractar l'Ajuntament per intentar que no 
retornessin als treballadors/es laborals els seus diners. Tampoc tenien diners per 
formació però si que hi ha per contractar de forma qüestionable i fins i tot, difícil de 
justificar a la Sra. Cristina Mestre "amiga" decoradora de l'alcaldessa. 
 
 
 

ACCIÓ SINDICAL: SITUACIÓ ACTUAL, INFORMACIÓ I COMPR OMÍS. 
 
 

 SITUACIÓ ACTUAL 
 
En els darrers mesos, el problema d'unitat d'acció s'ha reduït notablement. Malgrat 
l'existència de 4 forces sindicals al CUP (Comitè Unificat de Personal) la realitat és que 
aquest any que acaba, el tradicional lideratge del nostre sindicat ha estat indiscutible. La 
nostra secció local ha esdevingut l'organització sindical de referència a l'Ajuntament. 
L'organització a la que s'adrecen els treballadors/es quan tenen problemes i la que rep 
les crítiques, pressions i/o amenaces per part de l'equip de govern, polítics i "adeptes".  
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Esperem que durant l'any 2015 tots els sindicats tinguem la capacitat d'acció i de fer 
mantenint la necessària unitat d'acció, davant dels desafiaments que continuem tenim: 
la catalogació i el Pacte de Condicions i Conveni c ol·lectiu . 
 
 
 

 
 INFORMACIÓ I XARXES SOCIALS. 

 
La CATAC-IAC Cubelles continua fidel i compromesa als seus principis i continua 
informant puntualment de tots aquells aspectes d’interès pels treballadors/es de la 
corporació. Enguany, malgrat els incompliments dels responsables polítics i la seva 
inactivitat, hem mantingut el compromís informatiu amb: 
 

 4 CATACRACS Cubelles 
 

 2 Notes Informatives 
 

 8 Comunicats 
 
Des de la seva creació la CATAC-IAC Cubelles  ha apostat de forma decidida la 
utilització de les noves tecnologies i les xarxes socials. El nostre perfil de facebook  
compta amb 5.000 seguidors/es , i la nostre pàgina de facebook amb 700 seguidors/es  
sent una de les xarxes amb més seguidors del municipi. En nostre compte de Twitter  
s'apropa als 1.000 seguidors/es .  
 
La nostra feina continua sent protagonista activa en els mitjans de comunicació 
comarcal: Radio Cubelles, Diari de Vilanova, Canal Blau, Eix Diari i xarxes socials. 
 
 
 
 

 
 ACCIONS REIVINDICATIVES. 

 
L’any 2014 ha continuat sent convulsiu com a 
conseqüència de les polítiques de retallades de 
drets socials i laborals. La nostra secció local ha 
participat a nombroses concentracions i 
manifestacions. A més a més, s'ha mantingut 
oberta i de forma decidida la línia d'actuació 
supramunicipal i judicial. En aquest sentit, la 
CATAC-IAC Cubelles  ha aconseguit rectificar a 
l'Ajuntament, mitjançant diverses sentències 
judicials fermes. La manca de voluntat de diàleg i 
d'entesa ha fet que durant el 2014 s'hagin interposat noves demandes contra la 
corporació. Properament, i sinó no hi ha un canvi significatiu en la línia d'actuació de 
l'equip de govern, s'iniciarà una nova fase judicial, interposant per primer cop querelles 
penals contra els responsables municipals.  
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ACCIÓ SINDICAL: ACCIÓ SOLIDÀRIA I COMPROMESA. 
 
 

 COMPROMESOS AMB EL NOSTRE PAÍS I LA SEVA LLENGUA. 
 
La CATAC-IAC és un sindicat català, compromès 
amb el seu país, la seva llengua i cultura i les 
seves persones. Des dels seus inicis la CATAC-
IAC sempre ha defensat i reivindicat un marc 
català de negociació laboral 
propi.  
 
Davant de la situació 
excepcional que està vivint el 
nostre país, la CATAC-IAC 

Cubelles  no s'ha volgut mantenir al marge i ha participat 
activament durant el 2014 a diversos actes, dels quals destaquen: 
l'ofrena a Cubelles amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya i 
la Via Catalana i la participació activa el 9N com a entitat membre 
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
 
 

 CARITAS CUBELLES. 
 
La CATAC-IAC Cubelles  enguany destinarà la resta dels 
beneficis recaptats de la loteria de la Grossa venuda per la secció 
local a l'adquisició d'aliments per a que les persones més 
necessitades de la nostra vila rebin ajuda alimentària. L'ajuda 
solidària enguany oscil·larà entre els 50 a 100kg d'aliments (o el 
seu equivalent en metàl·lic) que es lliurarà directament a Càritas 
Parroquial de Cubelles . 
 

 
 

 CALENDARIS SECCIÓ LOCAL. 
 
La CATAC-IAC Cubelles  per tercer any 
consecutiu ha realitzat calendaris propis de 
la secció local. Aquesta és per a nosaltres 
una forma indirecta de col·laborar amb el 
nostre sindicat, que encara arrossega una 
situació econòmica delicada. Gràcies a la 
dedicació i aportació econòmica dels nostres 
delegats/des i la venda de loteria ens ha 
permès fer uns calendaris personalitzats de 
Cubelles i d'accions realitzades destacades 
durant l'any 2014, així com des de la nostra 
creació com a secció l'any 2011. 
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ELS REPTES PENDENTS: CATALOGACIÓ, CONVENI I JORNADA. 

 
 

 NOVA CATALOGACIÓ. 
 
La nova Catalogació continua sent un dels grans reptes pendents dels 
responsables polítics municipals. L'equip de govern es va comprometre aprovar-la 
abans de final del 2012, 2013, 2014... és per tothom conegut com han acabat 
aquestes promeses, en les que en algun moment de la legislatura es van 
comprometre totes i cadascuna de les forces polítiques que conformen el Ple. 
 
La CATAC-IAC Cubelles  en els darrers mesos, malgrat algunes divergències, 
està abocada en les tasques de catalogació que s'estan realitzant fruit del 
referèndum que aprovar amb un ampli suport el 2013.  
 
Esperem que aquest procés arribi a bon port els propers mesos. Però, la realitat 
és que sense un compromís polític d'aprovació i un calendari d'aplicació, aquesta 
catalogació per molt bones intencions que tothom hi posi, no serà més que paper 
mullat. Temps al temps, i com sempre, us mantindrem informats. 
 
 

 PACTE DE CONDICIONS / CONVENI. 
 
En relació al Pacte de Condicions / Conveni la CATAC-IAC Cubelles ha treballat 
i ha proposat alternatives per aconseguir el millor Pacte de Condicions i Conveni 
Col·lectiu possible, comptant en tot moment, amb el recolzament i experiència de 
la nostra organització. 
 
 

 JORNADA LABORAL. 
 
Per a la CATAC-IAC Cubelles  la jornada laboral continua sent també un dels 
temes pendents, malgrat l'acord al que es va arribar. Entenem que hi ha 
recorregut per aconseguir unes millors condicions laborals. Però novament és 
necessari una voluntat política que fa mesos que simplement no hi és.  
 

 

TOTS I TOTES DECIDIM  ! ! ! ! 
Decididament compromesos!!! 


