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NOTA INFORMATIVA 
 
 
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores 
de l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles us 
informem que el 26 de novembre es va reunir la Mesa Negociadora 
Paritària per a tractar la nova proposta de plantilla per l’exercici 2012 i 
modificació de llocs de treball  elaborada per l’equip de govern. 
 
La convocatòria venia precedida per una deficient gestió de formes 
amb els representants dels treballadors/es, convocats novament, sense 
que es lliurés cap tipus de documentació, quan estava disponible des 
del 23 de novembre. Aquesta documentació contenia nombrosos errors 
que van ser detectats pels representants dels treballadors/es 
(complements, retribucions i criteris) i recollia també la ocupació d’una 
plaça de TAE de Serveis Econòmics, que per part de l'Alcaldia s’havia 
compromès a amortitzar l’octubre de l’any 2011. Fets que van posposar 
la Mesa Negociadora al dia següent (27).  
 
 
Posicionament de la CATAC-IAC Cubelles. 
 
Des de la CATAC-IAC Cubelles per la falta de rigor i els errors 
existents a la documentació lliurada consideràvem que la solució més 
lògica i coherent era mantenir congelada la plantilla 2011 fins a 
l’aprovació de la nova catalogació i només incloure ajustos puntuals 
(bàsicament la jornada a la brigada de neteja, ajustos a la brigada 
d’obres i informàtica i correcció de complements inferiors per mateixes 
tasques en determinades àrees).  
 
La resta d’ajustaments fins a la nova catalogació que l’equip de govern 
considerés necessàries es podrien realitzar mitjançant Decrets 
d’alcaldia, tal i com ha fet l’alcaldessa quan ho ha estimat oportú. 
Supeditant, això si, la seva continuïtat a la posterior Catalogació. De la 
mateixa forma, el pagament de les hores extres que argumentava 
l’equip de govern, es podia haver solucionat també fa temps amb una 
modificació puntual del pressupost.  
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Per part de la CATAC-IAC Cubelles i la resta dels sindicats que 
constituïm el Comitè Unificat de Personal s’han flexibilitzat les 
postures i reduït els actes reivindicatius a l’espera d’una futura entesa 
amb els responsables polítics. Tanmateix, per part de l’equip de govern 
es manté una dinàmica poc oberta al diàleg, encara que es comencen 
a detectar certs canvis, probablement derivats de la situació política 
interna de la Corporació. 
 
La CATAC-IAC Cubelles ha manifestat una sèrie de criteris que 
necessariament havia d’observar la proposta de Plantilla i RLT que 
novament no han estat tinguts en consideració a tots els casos: 
 

 Qualsevol modificació de lloc de treball havia de comptar amb un 
informe que la justifiqui, incloent de forma detallada la seva 
justificació, noves tasques assignades o noves condicions de treball. 

 
Davant de la no acceptació d’aquest darrer punt per l’equip de govern 
s'ha demanat que, seguint el mateix criteri contingut a la proposta 
presentada, es modifiquessin a l’alça els nivells de 5 llocs de treball C1, 
extrem que tampoc ha estat acceptat. 
 
En conclusió, desprès de debatre la 4a proposta de plantilla per 
l’exercici 2012 i modificació de llocs de treball presentada per l’equip de 
govern, sense que es realitzés cap votació formal, s'ha portat al Ple i ha 
estat aprovada. Tanmateix, a part de les millores o regularitzacions 
d'una vintena de llocs de treball, el més positiu de la mesa negociadora 
ha estat l’anunci i compromís -ratificat posteriorment per part de tots els 
partits polítics- d’iniciar de forma immediata les feines de nova 
catalogació. Feines que seran realitzades per una nova empresa. 
 
Cubelles, 28 de novembre de 2012 
  
 

TOTS I TOTES DECIDIM!!!!  
En contra de les retallades!!  


