
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA ELECTORAL IAC CATAC 

SANT VICENÇ DELS HORTS 
 

 
Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de 
Catalunya que formem part de la Intersindical Alternativa de Catalunya. 
 
Som un sindicat assembleari, amb anys d’experiència, hi som per a la defensa 
dels interessos dels treballadors i treballadores, independents de qualsevol color 
polític. Estem presents en sectors importants com la sanitat, l'educació, 
Generalitat, Diputació i Ajuntaments. 
 
La Secció Sindical de Sant Vicenç dels Horts neix aquest any 2018 i està 
formada per persones afiliades al sindicat , pretén lluitar per aconseguir unes 
condicions laborals i professionals dignes per a tothom amb independència 
respecte a qualsevol partit, força política o grup de pressió 

Tot i ser un projecte nou ens plantegem la tasca amb molta il·lusió i compromís 
donant cabuda a tots els col·lectius de l'Ajuntament. 
 
HI SOM PER A TOTHOM                                            TOTS I TOTES DECIDIM!!! 
 
Volem donar veu a les persones facilitant la participació en les decisions que els 
afecten, recuperem les ASSEMBLEES de treballadors ja!!! 
   
Volem ser GARANTIA DE DENÚNCIA de les situacions injustes i arbitraries, ens 
comprometem a denunciar actuacions irregulars, èticament qüestionables, que no 
s'ajustin a dret o que vulnerin legítims drets dels treballadors i les treballadores. 
 
Volem recuperar la JORNADA DE 35H, prou excuses, altres Ajuntaments dels 
voltants ja ho estan aplicant, no ha de formar part de cap negociació sindical, és un 
dret!!! 
 
Volem aconseguir una fluïdesa d'informació per garantir la TRANSPARÈNCIA, que 
la informació no sigui propietat d'uns quants. Els treballadors i les treballadores han 
de ser coneixedors de les informacions que els afecten directament. 
 
Volem assegurar una major presència dels col·lectius intermitjos, tècnics i 
administratius, actualment els col·lectius amb menor representació sindical i això 
es pot aconseguir amb una major VISIBILITZACIÓ d'aquests treballadors i 
treballadores. 
 
Volem uns Serveis Públics de qualitat i  treballar per EVITAR 
L'EXTERNALITZACIÓ dels serveis públics assegurant JA, la subrogació dels 
companys i companyes que actualment realitzen un servei de qualitat amb unes 
condicions laborals i salarials molt més precàries. 
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Volem aconseguir una VALORACIÓ DELS RISCOS LABORALS que acompleixi la 
normativa i es corregeixin les situacions de risc que es detectin. Treballarem per 
aconseguir uns entorns de treball adequats, segurs i saludables així com realitzar 
una valoració de riscos psicosocials. 
 

Volem proposar s’habilitin, en cada edifici, una SALA fora dels espais de treball en 
la que es puguin fer els DESCANS que ens pertoquen, per tal que sortir a un bar a 
esmorzar o dinar sigui opcional. Una sala escollida i acondicionada amb la 
participació dels treballadors, que faciliti el descans i la relació entre companys. 
 
Volem fomentar la unió dels col·lectius funcionaris i del personal laboral. Mateixos 
drets mateixa LLUITA!! 
 
Volem plantejar DEBAT en torn a diferents qüestions per tal d'actualitzar i  valorar 
la seva eficiència i benefici cap el treballador i les treballadores, parlem de situació 
del Fons Social, Pla de pensions privat, formació continuada, treballant cap a la 
valoració dels mèrits i la promoció dels treballadors i treballadores. 
 
Volem una VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL justa i objectiva, allunyant-
nos d’arbitrarietats i personalismes. Estem per exigir una millora en la planificació 
de l'estructura organitzativa, fomentant la transversalitat i el coneixement  entre els 
diferents Departaments per una Administració al servei de la Ciutadania. 

 
Per un treball sindical responsable, dialogant, reivindicatiu, plural, igualitari, 

participatiu i compromès amb els principis ètics i el respecte mutu. 
 

RECUPEREM LA DIGNITAT I LA FORÇA COL·LECTIVA !!! 
 
 

LA MILLOR DEFENSA ÉS UN BON CATAC!!! 
 
 

SINDICALISME COMPROMÈS, VOLEM MARCAR LA DIFERÈNCIA 
 
 

VOTA CATAC 
 

TIC,TAC,TIC,TAC CATAC...COMENÇA EL 
COMPTE ENRERE!! 


