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2013: ANY D'INCOMPLIMENTS 
MÉS POBRES, MENYS DRETS 
 
Acaba l'any 2013 i com és habitual des de la secció local de Cubelles 
realitzem un anàlisis de la situació dels darrers  mesos i els reptes de futur, 
així com un resum de les diverses actuacions. 
 
 
ANY DE PÈRDUA DE DRETS. 

 
Aviat encetarem un nou any, que suposarà el 5è de retallades i congelacions per 
a la funció pública. En número rodons, retallades pures i dures, més congelacions 
acumulem un 28% pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors/públics de 
l'administració local. A Cubelles, a més a més, l'equip de govern ha decidit 
incrementar aquest percentatge en un 2,2% amb la supressió dels dies de 
conciliació familiar. I això sense oblidar l'increment de jornada laboral que no ha 
afectat per igual a tots els col·lectius de la corporació. 
 
 
ACCIÓ SINDICAL: UNITAT D’ACCIÓ, INFORMACIÓ I COMPROMÍS. 
 
 

 UNITAT D’ACCIÓ. 
 
Malgrat l'existència del CUP (Comitè Unificat de Personal) que aposta per la 
defensa dels serveis públics i la unitat d'acció de tots els sindicats i 
treballadors/es, aquest any s'han viscuts moments on ha faltat una major 
coordinació i unitat entre els diversos sindicats. Novament la tècnica recorrent de 
"dividir" en funció dels interessos dels diversos col·lectius de la plantilla ha estat 
utilitzada, de forma efectiva per part dels responsables polítics. Esperem que 
durant l'any 2014 tots els sindicats tinguem la capacitat de prioritzar aquesta 
necessària unitat d'acció, davant dels desafiaments principals que tenim a la 
vista: la catalogació i el Pacte de Condicions i Conveni col·lectiu. 
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 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: 
 

 6 CATACRACS Cubelles 
 9 Notes Informatives 
 12 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 compte de facebook 
compta amb més de 4.800 seguidors/es, sent un dels comptes més seguits del 
municipi. En nostre compte de Twitter s'apropa als 800 seguidors/es.  
 
La nostra feina ha estat també protagonista activa en els mitjans de comunicació 
comarcal: Radio Cubelles, Diari de Vilanova, Canal Blau i Eix Diari. 
 
 
 

 CONSULTA A LA PLANTILLA (29/11/2013). 
 
Encara no fa un mes es va convocar per primer cop una consulta a tots els 
treballadors/es de la plantilla mitjançant votació lliure i secreta. Amb independència del 
resultat de la consulta i de la seva lectura, des de la CATAC-IAC Cubelles considerem 
molt positiu l’alta participació (74%) i el fet que poc a poc, el que és normal a d'altres 
administracions - realitzar més d'una assemblea per un mateix tema o realitzar 
consultes amb cens - es vagin imposant en les formes de fer a l'Ajuntament, per a 
deixar enrere pràctiques com votar a mà alçada en una única assemblea. Per a que 
tothom pugui participar lliurement, els sindicats han de posar els mitjans per a fer-ho 
efectiu. Aquestes noves formes, la serietat i el rigor per a nosaltres a part d'un 
compromís, són el reflex del nostre esperit assembleari: "entre tots i totes decidim". 
 
 
 

 ACCIONS REIVINDICATIVES. 
 
L’any 2013 ha estat especialment 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 obert de 
forma decidida una nova línia d'actuació: la supramunicipal i la 
judicial. En aquest sentit, la CATAC-IAC Cubelles ha 
aconseguit rectificar a l'Ajuntament, mitjançant sentència 
judicial ferma, defensant un treballador.  
 
Paral·lelament durant el 2013 s'han interposat dues demandes 
contra la corporació (contenciós i laboral). Properament 
s'interposaran dues de noves.   
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ACCIÓ SINDICAL: ACCIÓ SOLIDÀRIA I COMPROMESA. 
 
 

 VACANCES PER LA PAU. 
 

Per segon any consecutiu la CATAC-IAC 
Cubelles ha participat activament en el programa 
solidari VACANCES PER LA PAU que promou la 
IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) amb 
la col·laboració i suport de tots els sindicats que 
la conformen.  
 
Enguany enlloc de fer venir al nostre país a una 
dotzena de nens i nenes provinents de Palestina, 
s'ha optat per destinar tots els fons del programa 
per ajudar directament a més nens i nenes 

palestins, mitjançant una delegació conformada per dos companys de la IAC (en Lluís 
Blanco, coordinador de la IAC i en Carlos, responsable del programa). Que van aportar 
ajuda econòmica i material a diversos programes eductius, alimentaris i sanitaris. Per 
part de la secció local, la participació ha consistit en aportació econòmica i suport dels 
nostres delegats en el programa. 
 
 

 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 2013 a 
diversos actes, dels quals destaquen: l'assistència a l'acte de 
constitució de l'ANC de Cubelles, el Concert per la Llibertat, a 
l'ofrena a Cubelles amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 
i a la VIA CATALANA per la Independència. 
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 ASSEMBLEA PELS DRETS SOCIALS DEL GARRAF. 

 
La CATAC-IAC Cubelles durant l'any 2013 
ha participat activament a la constitució de 
l'Assemblea pels Drets Socials del Garraf així 
com a diversos actes realitzats per aquesta 
plataforma que aglutina diversos moviments 
socials i plataformes en defensa dels drets 
socials. Destacant recaptes d'aliments, 
ocupacions d'entitats bancàries per part de la 
PAH, manifestacions en defensa de 
l'ensenyament públic i de qualitat o la Marxa 
realitzada el 14 d'abril de 2013 per tota la 
comarca.  

 
 
 

 RENDA GARANTIDA CIUTADANA. 
 
La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) és una de les 
entitats adherides i membre de la Comissió Promotora de la 
Iniciativa Legislativa Popular per la Renda Garantida Ciutadana. 
La CATAC-IAC Cubelles ha col·laborat recollint signatures per 
aquesta iniciativa legislativa popular. 
  
 
 

 CARITAS CUBELLES. 
 
La CATAC-IAC Cubelles enguany ha destinat el 100% dels 
beneficis recaptats de la loteria de Nadal 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 ha estat de 100€ lliurats a Cáritas 
Parroquial de Cubelles a través de la recapta d'aliments 
organitzada pels companys/es de Ràdio Cubelles. 
 

 
 CALENDARIS SECCIÓ LOCAL. 

 
La CATAC-IAC Cubelles per segon any consecutiu 
ha decidit  realitzar calendaris propis de la secció 
local. Aquesta és per una nosaltres una forma 
indirecta de col·laborar amb el nostre sindicat, que 
encara arrossega una situació econòmica delicada, 
com a conseqüència d'endarreriments per part del 
govern de CIU a la Generalitat de Catalunya. 
Gràcies a la dedicació i aportació econòmica dels 
nostres delegats/des i afiliats/des ens ha permès fer 
uns calendaris personalitzats de Cubelles i d'accions 
realitzades durant l'any 2013. 
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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 d'aquest any però és per tots i totes coneguts com ha acabat 
aquesta promesa. 
 
La CATAC-IAC Cubelles en els darrers mesos en un procés de renovació 
constant, va obrir als seus afiliats/des i simpatitzants la possibilitat de participar 
directament en la Mesa de Negociació. Fruit d'aquesta iniciativa s'han incorporat 
nous treballadors/es dels col·lectius C2 funcionaris, C2 laborals i AP amb aquesta 
finalitat.  
 
 

 PACTE DE CONDICIONS / CONVENI. 
 
En relació al Pacte de Condicions / Conveni la CATAC-IAC Cubelles treballarà i 
proposarà amb rigor propostes 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 i els nostres serveis jurídics, i amb la 
participació de tots els afiliats/des, simpatitzants i treballadors/es que així ho 
desitgin. 
 
 

 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!!!! 


