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1r Aniversari de la  
CATAC-IAC CUBELLES 

 
El 1 de juny de 2011, desprès de ser la força sindical més votada amb prop d'un 40% dels vots 
emesos entre el col·lectiu de funcionaris/es de l'Ajuntament, es va constituir oficialment la 
secció sindical a Cubelles de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC). 
 
Ha passat una any i volem fer balanç de la tasca realitzada per la nostra secció sindical en 
aquest primer any de vida. Aquest és el resum dels 12 darrers mesos. 
 
 

 INFORMACIÓ, RIGOR I TRANSPARÈNCIA: 
 
Aquests han estat i són els compromisos constants de la nostra secció local. Som 
conscients de la situació prèvia. Hi havia moltes coses a dir. Ara els treballadors/es poden 
triar i gràcies a nosaltres els altres sindicats també han adoptat una actitud més activa. 
 

 23 Notes Informatives als treballadors/es. 
 13 Comunicats. 
 4 Notes conjuntes. 
 4 CATACCRACS CUBELLES. 

 
 

 COMPROMÍS CONSTANT AL SERVEI I DEFENSA DELS TREBALLADORS/ES: 
 
La nostra raó de ser són els treballadors/es públics de l'Ajuntament de Cubelles. Per aquest 
motiu per a la nostra secció local ha estat una prioritat absoluta atendre, recolzar, ajudar i 
defensar als treballadors/es que s'han adreçat a nosaltres, així com d'aquelles situacions 
que hem conegut. Tothom que ha enviat un email, o s'ha posat en contacte amb nosaltres, 
ha obtingut una ràpida assistència i/o resolució a les seves consultes. La CATAC-IAC ha 
fet efectiva per primer cop la defensa de treballadors/es expedientats disciplinàriament. 
Potser no acabarem amb les arbitrarietat o injustícies que han existit, però si menys no, ara 
tothom sap que hi som, i que plantarem cara en la defensa dels drets dels companys/es. 
 

 Assistència jurídica i assignació d’un lletrat a un treballador expedientat. 
 Assistència jurídica i resolució de 9 consultes de treballadors/es. 
 Atenció al públic i contesta per email de consultes de treballadors/es. 
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BARCELONA   Via Laietana 57, 4t 3a (08003)   93 317 31 51   sindicat@catac.cat 
GIRONA   Joan Maragall, 35, 5è (17002)   972 22 15 88   girona@catac.cat 
LLEIDA   Av. Catalunya, 2 (25002)   973 26 79 83   lleida@catac.cat 
TARRAGONA   Av. Ramon i Cajal, 52, 1r (43005)   tarragona@catac.cat 
CUBELLES   Joan Roig i Piera, 5-11, Despatx. núm. 5 (08880)   cubelles@catac.cat 
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 PROPOSTES I PROGRAMA ELECTORAL: 

 
La CATAC-IAC Cubelles, amb molta diferència ha estat l’organització que més propostes 
ha plantejat a les Comissions Paritàries. Hem plantejat en el primer any propostes 
econòmiques, de formació, requeriment constat de la nova catalogació, de promoció 
interna, de flexibilitat laboral, de retribucions en espècies, en relació a les tasques de 
superior categoria, etc, etc... Més d’una quarantena de propostes que els polítics tenen 
damunt de la taula des de fa mesos. En aquest primer any hem aconseguit: 
 

 Compromís de l’equip de govern d’aprovar la nova catalogació abans de l’any 2013. 
 Aprovació d’una regulació per a l’assignació de recursos econòmics per la formació. 
 Una millorar parcial de la transparència per part de la corporació. 
 El reconeixement dels delegats sindicals.  

 
 

 TASCA SINDICAL: 
 
Els darrers 12 mesos han esta especialment convulsos en molts aspectes. També han 
estat especialment difícils i durs per als nostres delegats/des que han estat objecte d’atacs 
sense precedents, de pressions i fins i tot, amenaces. Malgrat tot, els nostres delegats/des 
han realitzat una tasca més que remarcable, no només amb els treballadors/es, sinó 
especialment a la Junta de Personal i amb el delegat sindical dels tècnics i administratius 
laborals, a qui hem recolzat des de les eleccions. 
 
Tanmateix s'ha realitzat una tasca constant amb la CATAC-IAC i un esforç per a mantenir 
el diàleg obert amb els representants polítics. Sempre hem estat per a qualsevol que 
volgués parlar amb nosaltres.  
 

 6 reunions mantingudes els representats polítics municipals. 
 14 reunions amb la secretaria general i la secretaria d’acció sindical de la CATAC-IAC. 
 Assistència a 4 manifestacions/actes reivindicatius de la CATAC-IAC. 
 15 escrits com a secció local, entre les quals al·legacions o denúncies. 
 Seguiment d’una Vaga General. 

 
 

 LA CATAC-IAC CUBELLES A LES XARXES SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ: 
 
Des de la seva creació la CATAC-IAC Cubelles ha apostat de forma decidida a la 
utilització de les noves tecnologies i les xarxes socials. Conjuntament amb la CATAC-IAC i 
la IAC (CATAC-CTS, USTEC-STES, FTC, CTA, CAU, FAA..) ha col·laborat activament en 
la creació de pàgines a xarxes socials i grups que a l’actualitat aglutinen a més de 14.000 
usuaris. També la nostra feina ha estat protagonista activa en diversos cops en mitjans de 
comunicació comarcal (Radio Cubelles, Vilanova Digital...).  
 

 Prop de 1800 amistats a Facebook. 
 Prop de 400 seguidors a Twitter. 
 Apartat propi a la web de la CATAC-IAC. 

 
 

TOTS I TOTES DECIDIM!!!! 

Després d'un any, més compromesos que mai!! 
 

 


