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COMUNICAT.   
 

La Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de 
Catalunya (CATAC-IAC) de Cubelles informa que com a conseqüència dels 
rellevants i greus fets de la setmana passada, va amb demora la nostra habitual nota 
informativa sobre la darrera Comissió Paritària, on després de 10 mesos l’equip de 
govern ha decidit donar un tracte diferenciat als funcionaris/es respecte als laborals. 
 
Com a conseqüència dels greus fets evidenciats dijous de la setmana passada, on es 
van constatar casos de vulneració de la privacitat de determinats treballadors/es per 
part responsables polítics, així com supòsits de falsificació de documents públics, 
prevaricació i abús de poder per part de funcionaris/es de l’Ajuntament, des de la 
secció local de Cubelles, amb la col·laboració i l’assessorament de la CATAC-IAC 
emetrem els nostres primers CATACCRACS  on exposarem aquest fets i d’altres que 
afecten als treballadors/es i no són tractats a les notes informatives habituals.  
 
En un altre ordre de coses, la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) abans 
que els sindicats majoritaris, va apostar per la convocatòria de la Vaga General del 
proper 29 de març, tal i com havien fet altres sindicats al País Basc i Galicia. Us 
recomanem la lectura del document “APOSTEM PER LA CONVOCATÒRIA DE 
VAGA GENERAL UNITÀRIA I SOCIAL”  (http://pt.scribd.com/doc/84337100/Untitled) 
de la IAC que també trobareu al nostre facebook, on s’argumenten els motius pels que 
es convoca aquesta vaga general. La CATAC i totes les seves seccions, com a 
membres de la IAC, secundaran la Vaga General.  
 
Des de la CATAC-IAC Cubelles fem a una crida especial a tots els treballadors/es de 
la corporació per que es sumin a la Vaga. L’aprovació per part del PP d’aquesta nova 
reforma laboral, fulmina amb drets dels treballadors/es, que aquest cop afecten de 
manera especial al tots/es els laborals de l’administració, que passaran a trobar-se en 
una situació de precarietat permanent i veuran com es redueixen a la meitat els drets 
indemnitzatoris en cas d’acomiadament. Per solidaritat amb els companys i 
companyes laborals, especialment dels interins/es, instem a tot el personal que es 
sumi a la VAGA GENERAL, sinó fem res, els propers serem nosaltres. 
 
Cubelles, 19 de març de 2012 
 
 
 
Neus Brull i Sardà       Ramon Arenas i Prat 
Presidenta de la Secció Local     Secretari General de la Secció Local  

 
 

TOTS I TOTES DECIDIM!!!!  
Lluitem pels nostres drets!!  

Donar-se de baixa de la llista de correu: 
Si no desitges rebre més informació sobre la nostra secció sindical, pots donar-te de baixa a l’adreça de correu electrònic: cubelles@catac.cat. 
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