
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 



La IAC CATAC som les teves companyes i 

companys de feina que formem part d’un 

sindicat que des de ja fa 35 anys defensem els 

interessos de les treballadores de la Generalitat 

de Catalunya, de l’Administració Local de Catalunya 

i de les Empreses Públiques. Però també i de manera solidària 

i coordinada amb altres organitzacións de la IAC de la resta de 

persones treballadores.  

ALTERNATIVES perquè ens constituïm com la proposta a un 

model obsolet i perquè no estem subordinades als poders 

polítics.  

COMBATIVES perquè posem totes les eines sindicals al servei 

de les treballadores i treballadors. Creiem fermament en la 

dignitat laboral de totes i per tant, cal dur a terme un 

sindicalisme ferm que no es doblegui davanr de pactes 

interessats.  

ASSEMBLEÀRIES perquè l’horitzontalitat passa per la 

participació real i directa de totes les persones treballadores. 

Ens agrada recollir les veus de totes aquelles participants a les 

assemblees en els diferents centres de treball i les nostres 

seccions sindicals estan obertes a les vostres propostes en tot 

moment.  

FEMINISTES perquè ens és impossible pensar-nos, construir-

nos i millorar-nos sense la perspectiva feminista. Perquè cap 

dels termes que ens defineix serien possibles sense aquesta 

vessant. Perquè creiem en la igualtat, en la necessitat de 

trencar els sostres de vidre i d’acabar amb el patriarcat. Si ens 

toquen a una , ens toquen a totes. Mai més soles! 

LLUITADORES perquè exercim la mobilitazció com a eina 

sindical i sempre ens trobaràs a peu de carrer reivindicant allò 

que creiem: en contra les retallades, les privatitzacions i les 

externalitzacions, per dignificar la tasca de les treballadores 

públiques i en contra de l’abús de la temporalitat. Estem 

convençudes que la lluita sindical i la lluita social formen part 

d’un mateix objectiu: La dignitat de les persones. 

IAC perquè com a membres de la Intersindical Alternativa de 

Catalunya participem i col.laborem amb tots els moviments  

que defensen els drets socials. I treballem a favor d’objectius 

com la pau i la resolució no violenta de conflictes, el 

reconeixement i la pràctica efectiva dels drets humans, el drets 

a l’autodeterminació dels pobles o la justícia social.  

AUGMENT DELS NIVELLS PER TENIR UN SALARI DIGNE 

CORRESPONENT A LES TASQUES QUE DESENVOLUPEM 

Reclamem un augment de nivells per al personal del 

SCT per fer una adequació a les tasques reals desenvolu-

pades. Hi ha hagut una tecnificació d’aquestes i una mo-

dernització dels mitjans, i per tant, el treball de subaltern, d’auxi-

liar administratiu, d’administratiu i de tècnic ja no es correspon amb el 

que hi havia inicialment. Com a organisme autònom ens hem quedat enre-

re en comparació amb altres organismes i departaments de la Generalitat 

de Catalunya. 

RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU 

Durant anys hem perdut un alt nivell de poder adquisitiu i lluitarem per 

equilibrar-ho. Som el col·lectiu més castigat en pèrdua de poder adquisitiu 

en comparació al cost de la vida. Demanarem els augments retributius 

anuals que reverteixin aquesta situació, no ens podem permetre augments 

irrisoris. També exigim la recuperació del FAS, així com que el comple-

ment de productivitat vagi en nòmina. 

FORMACIÓ 

Exigim que la totalitat de treballadors tingui accés a la formació dins l’ho-

rari laboral -ja sigui presencial o telemàtica- i que la selecció per realitzar 

cursos es faci amb criteris transparents i pactats. Tothom té dret a 40 

hores de formació. També volem una formació específica que s’adeqüi a 

les necessitats del personal del SCT i que hi hagi temaris específics per al 

personal del SCT, sobretot de reciclatge que incloguin tots els canvis que 

s’han produït i que es produiran.  

PROMOCIÓ I CARRERA ADMINISTRATIVA 

Lluitem per una carrera i una promoció professional, tant horitzontal 

(nivells) com vertical (canvi de grup) que, amb criteris objectius, permeti 

assolir millores professionals i retributives. Arran de la Llei 20/21 estem 

lluitant perquè també hi hagi promocions internes amb concursos de 

mèrits excepcionals. També defensem la mobilitat i promoció denunciant 

la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos 2022 que limita les excedèn-

cies del personal funcionari de carrera.  

SALUT LABORAL 

Seguirem treballant en la Salut Laboral del personal del SCT com ha sigut 

el pilar de la nostra actuació durant la pandèmia del Coronavirus. Aquests 

darrers dos anys ens hem reunit amb el SCT i amb el Departament d’Inte-

rior més de 15 cops en els Comitès de Seguretat i Salut Laboral obtenint 

uns resultats òptims per al personal del SCT. Així com hem treballat amb 

les avaluacions de riscos del Departament d’Interior incloent aspectes que 

afectaven al personal del SCT. Seguirem assistint a totes les reunions que 

tinguin per objecte el personal del SCT i vetllarem perquè els nostres in-

teressos estiguin ben defensats. 

JORNADA LABORAL DE 35 HORES 

Equiparació de l’horari amb altres administracions públiques que ja apli-

quen una jornada setmanal de 35 hores al seu personal, per una concilia-

ció real de la vida laboral.  

CONSOLIDACIÓ DE LA PLANTILLA 

Gairebé la meitat de la plantilla del SCT és interina. Volem eradicar la pre-

carietat a l’administració amb convocatòries d’oferta pública continuada i 

tots els processos que se’n deriven i la consolidació del lloc de treball, així 

com exigir transparència i objectivitat en la provisió de llocs de treball. 

També vetllarem perquè l’aplicació del concurs de mèrit excepcional habi-

litat per la Llei 20/21 realment consolidi a les persones així com la Llei 

d’Estabilització que s’està debatent al Parlament de Catalunya. 

NO A L’EXTERNALITZACIÓ DE FUNCIONS DEL SCT 

En els darrers quatre anys el SCT no ha parat de contractar serveis ex-

terns per realitzar tasques que es podrien fer perfectament en les unitats 

directives de les que disposem. La col·laboració publico-privada no ha 

d’anar en detriment dels serveis ni de les persones i sobretot del personal 

del SCT. Cap programa ha d’afectar ni duplicar les tasques que realitza el 

personal del Servei Català de Trànsit. 

TELETREBALL 

Lluitarem per una aplicació real del Teletreball i seguirem exigint l’aplica-

ció de l’article 47 bis de l’EBEP i que l’Administració es faci càrrec dels 

costos del treball a distància. 

INFORMEM de forma veràç i transparent al 

col.lectiu de treballadores i treballadors.  

ATENEM totes les consultes a nivell laboral i 

oferim un servei jurídic, seríós i de qualitat.  

DEBATEM totes les porpostes recollides en les assemblees i en 

els centres de treball i decidim sobre els problemes que ens 

afecten col:lectivament.  

PARTICIPEM en els òrgans de negociació amb l’Administració, 

on traslladem les demandes del col.lectiu, defensem i lluitem 

pels nostres drets.  

PRESSIONEM als grups parlamentaris i al govern quan es 

prenen acords i es fan propostes que van en contra dels 

interessos dels i les treballadores.  

NO SIGNEM PROPOSTES INSUFICIENTS que menyspreen les 

treballadores i a la ciutadania empobrint uns serveis públics 

imprescindibles en un estat del benestar.  

Som 

Fem 

Volem 

ENCARA ENS QUEDA MOLTA FEINA PER FER I 

PER AIXÒ DEMANEM EL TEU SUPORT! 

VOTA 
TOTES SOM TREBALLADORES 

 PÚBLIQUES 


