
 

 

Comunicat Seccions Sindicals 

SFP - IAC/CATAC 

DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

 

 

REUNIÓ DEL 27 DE JULIOL DE 2017, ÚNIC PUNT DEL DIA: 

 PLA DE PENSIONS. 

 

Una vegada reunits amb tots els representants de l’Ajuntament, l’UGT, la SFP i el membre actiu de 

IAC/CATAC, hem d’aclarir els següents punts: 

1. La nostra satisfacció perquè un tema insistentment reivindicat per les nostres seccions 

(reunions, cataflash, comunicats, programes electorals....), per fi sembla que arriba a una solució. 

 

2. El que no deixa de sorprendre’ns, són les preses que ara hi ha per resoldre aquesta situació. 

Més tenint en compte que quan hem arribat, ens han donat un document que prèviament estava 

acordat amb la secció sindical de l’UGT.  

 

No ens donen documentació, i nosaltres només disposem d’un document amb data de 2008 on 

surt una taula amb les distintes quantitats que han de percebre els treballad@rs què en aquell 

moment prestaven serveis en aquest Ajuntament. 

 

3. Hem debatut i consensuat la nostra postura de no signar aquest document per les següents 

raons, que qualsevol de vosaltres amb una mica d’honestedat podrà compartir: 

 

a. En un principi s’havia consensuat per aquestes dues seccions sindicals signar el 

document per no perjudicar als treballad@rs actualment en actiu, això sí, amb 

l’anotació “declinem” (Rebutjar un oferiment, una responsabilitat o el fer alguna cosa; 

especialment rebutjar delicadament una invitació). La nostra primera intenció era no fer 

res que pugues perjudicar als treballad@rs. Però tant la part empresarial com l’UGT es 

van negar què poguéssim fer aquesta anotació.  Per tant ambdues seccions hem decidit 

la no signatura d’aquest document, ja que érem conscients que encara que no signéssim 

l’acord estava aprovat, i més que aprovat. 

 

b. Aquestes dues Seccions Sindicals (SFP e IAC-CATAC), es neguen a participar en una 

pantomima; es neguen a signar un acord què ja estava pactat per les dues parts abans 

mencionades.   

 



 

c. No donarem la nostra aprovació a un acord que deixa fora a tots i totes els/les 

treballadors/es que actualment no presten serveis en aquest ajuntament, però què 

eren beneficiaris d’aquest “Pla de Pensions”. Aquestes persones que fa anys que estan 

desvinculades del nostre Ajuntament tenen els mateixos drets que nosaltres a rebre la 

part que li correspon. 

 

No estem d’acord amb les paraules d’alguns dels representants de l’UGT: “Una vegada 

se’n va una persona de l’Ajuntament, perd els seus drets de reivindicació”. Això dit per un 

representant sindical considerem que són paraules molt greus. 

Recordeu que per reclamar a l’Administració hi ha un termini de quatre anys, per llei. 

 

4. “PARA ESTE VIAJE NO HACÍAN FALTA TANTAS ALFORJAS”.  

 

Estimat Ajuntament i companys i companyes de l’UGT no cal què torneu a convocar-nos a una 

reunió per demanar-nos la signatura d’acords als quals prèviament heu arribat ambdues parts.  

Més encara tenim en compte la vostra negativa a la nostra proposta de demanar un dia al 

menys, per tal de poder fer aportacions. 

La secció sindical de IAC-CATAC fa més de quatre mesos que ha demanat a aquest Ajuntament 

reunió per debatre diferents temes, entre els quals, evidentment estava aquest, però també 

una nova valoració de llocs de treball, un pla de formació per tot el personal de l’Ajuntament i no 

només per aquells que en aquest moment són del vostre gust. Sis plau quan torneu a convocar 

una reunió, l’única cosa que demanem és la possibilitat d’aportar, de debatre, de compartir, i si 

no és així, agrairíem que els acords els firméssiu vosaltres i després els comuniquéssiu als 

treballad@s. Nosaltres només volem a les nostres organitzacions gent compromeses i que no es 

deixi comprar, perquè aquests diners no són una gratificació que feu vosaltres, perquè sou molt 

bons, aquests diners són de cadascuna de les persones que van treballar durant el període 

comprès entre 2006 i 2011 i són diners que els pertanyen, i que l’Ajuntament ha tingut la poca 

vergonya de retenir-los durant més de sis anys. 

5. L’exclusió per part del Consistori de la pluralitat sindical parla clarament de l’acció sindical que 

li agrada a aquesta empresa, i del menyspreu vers els votants d’aquests sindicats no majoritaris, 

als quals també han votat treballad@rs de la casa. 

 

 

 

Atentament, 

 

SECCIÓ SINDICAL SFP 

SECCIÓ SINDICAL IAC-CATAC 


