
 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                         

 

 

CATACCRAC LABORAL 

 

UN CONVENI LABORAL DE BAIX A DALT 

 
Companys, companyes, 

 

º Després de l‘estiu, la plantilla de l’Ajuntament 
haurem d’encarar la negociació del nou conveni.  

 
A ningú se li escapa que estem davant d’una etapa crucial i de canvi 
en el sindicalisme a l’Ajuntament de l’Hospitalet, i entre tots i totes 
hem d’aconseguir que aquest canvi es reflecteixi en el conveni que 
regirà els nostres drets laborals durant els propers anys. 

 
La Catac volem plantejar un procés participatiu assembleari per tal 
d’aconseguir que el nou conveni respongui a les reivindicacions 
reals de tots i totes, i reculli aportacions de tota la plantilla. Tothom hi 
podrà dir la seva en un debat al qual us animem a participar 
activament. 
 
Per això us proposem i animem a partir d’ara mateix a: 
 

1. Fer-nos arribar al nostre correu electrònic qualsevol aportació, 
idea, suggeriment... i les incorporarem a una base de dades 
per tal de treballar-hi. 
 

2. El nostre local sindical (Can Catac: passatge de Can Xerricó, 
12) restarà obert els dilluns. Passeu-hi i intercanviarem 
opinions. 
 

3. El proper 27 DE SETEMBRE farem una assemblea per tal 
d’acabar de recollir i endreçar totes les propostes: les rebudes i 
les que haurem debatut a la Secció. Us hi esperem a tots i a 
totes!! 
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www.catac.cat 

catac-iac@l-h.cat 
 

@cataciaclh 

 

Ens trobaràs al 

Facebook 

http://www.catac.info/
mailto:catac-iac@l-h.cat
http://www.catac.cat/
mailto:catac-iac@l-h.cat
https://twitter.com/CATACIACLH
https://www.facebook.com/CATAC-IAC-LHospitalet-370538439778962/?fref=ts


 
 
Ens agradaria haver pogut afegir un quart punt, en el qual us 
informéssim que com a Comitè Unitari, es convocarien assemblees 
sectorials, per tal que tots els col·lectius es tinguessin en compte, 
fossin escoltats i es pogués fer un treball a fons. Però de moment, 
aquest plantejament i aquest procés de treball que proposem des de 
la Catac no és compartit per totes les seccions. En aquest cas, la 
unitat d’acció no ha estat possible.  

 

Per a la Catac és molt important fomentar la participació, la 
implicació, l’apoderament de tots i de totes per tal d’arribar a les 
negociacions amb una proposta de conveni que doni força als 
nostres (vostres) delegats i delegades. 

 

Ja ho sabeu, doncs: comencem a elaborar el proper conveni. Ens hi 
juguem molt! 
 
 

*Podeu consultar el conveni vigent a la Intranet, a l’apartat de Recursos 
Humans: Conveni Col·lectiu 2014-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.l-h.cat:444/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5yfqazC54l64LOxmkUs5O2qazAbU5qazCqazCqazAqazAS9iBt2ful5XqazCAumnHfQZ8TaDBgY

