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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 del
contingut de la Mesa Negociadora del 9 de gener i de la Comissió Paritària
Extraordinària del 14 de gener de 2014.

MESA NEGOCIADORA DEL DIA 9 DE GENER DE 2014.
NEGOCIACIÓ DEL NOU PACTE DE CONDICIONS/CONVENI COL·LECTIU
DE L'AJUNTAMENT DE CUBELLES.
El passat 19 de desembre de 2013 es va constituir la Mesa de Negociació pel nou
Pacte de Condicions (personal funcionari) i Conveni Col·lectiu (personal laboral).
Conjuntament amb la nova Catalogació, aquesta és la negociació més important i
amb major transcendència per a tota la plantilla pels propers anys, per ser eina
fonamental per defensar els drets, deures i garanties dels empleats públics. Motiu
pel qual des de la secció local de la CATAC-IAC novament animem a participar
activament en aquest procés a tots/es aquells treballadors/es que ho desitgeu.
En aquesta Mesa de desembre, l'equip de govern va traslladar a tots els sindicats
amb representació a la corporació proposta corresponent als Capítols I, II i III del
Pacte/Conveni. Com era d'esperar en l'actual conjuntura, la proposta lliurada pels
responsables polítics incloïa diverses retallades de drets dels treballadors/es de la
corporació, com la supressió de: la clàusula de garantia dels acords, l'oferta pública
d'ocupació, l'estabilitat laboral en el sentit de regularitzar la situació contractual de
tot el personal al seu servei, l'excedència voluntària o treballs de categoria superior
que afectava exclusivament a la policia local, entre d'altres.
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Aquesta proposta realitzada per la secció local de la CATAC-IAC amb col·laboració
dels nostres serveis jurídics i de la Secretaria d'Acció Sindical, manté tots els drets i
clàusules del conveni i pacte vigents, afegeix actualitzacions normatives, incorpora
algunes propostes de millores (s'han consultat diversos convenis d'ajuntaments
aprovats durant l'any 2013) o algunes novetats, com els criteris d'assignació de
recursos per la formació, que es van aprovar en Comissió Paritària a proposta de la
CATAC-IAC Cubelles.
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A la Mesa del dia 9 de gener de 2014 la CATAC-IAC Cubelles ha estat l'únic
sindicat que va presentar una proposta complerta i alternativa de 16 pàgines
a la lliurada pels responsables polítics.
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A la darrera Nota informativa de la CATAC-IAC Cubelles (núm. 30 de data
23/10/2013) varem manifestar novament, que com a sindicat defensem tots els
llocs de treball de la plantilla de l'Ajuntament. A les darreres meses de negociació
sobre la plantilla la CATAC-IAC Cubelles ha estat l'únic sindicat obertament
bel·ligerant en contra la decisió d'amortitzar llocs de treball laborals ocupats, tal
com avalen els escrits presentats, pel precedent i possibles repercussions per a
la resta de llocs de treball laborals de l’actual plantilla. Incomprensiblement, els
representants de la UGT i del SFP es van abstenir en aquesta decisió.
Doncs bé, les pitjors de les nostres previsions comencen a prendre forma. A la
Mesa de Negociació pel nou pacte/conveni, els responsables polítics va
comunicar que la Corporació no podia garantir l'estabilitat laboral dels
treballadors/es (laborals) que ocupen plaça de plantilla que està classificada
com a fix/a en el nou pacte/conveni. Dit d'una altra forma, no garanteixen la
continuïtat de tots els llocs de treball laborals fixos, i en conseqüència, tampoc dels
interins, ja ocupin plaça laboral o de funcionari/a.
Si bé és cert, que la nova normativa bàsica del sector local impulsada pel govern
estatal del Partit Popular preveu "la supressió" de moltes de les competències de
l'administració local, esperem que aquesta normativa no serveis d'excusa per part
dels responsables polítics locals per fer seguidisme de les polítiques del PP -que
estan desmantellant l’estat de benestar i els serveis públics- per acomiadar a
personal laboral i/o interí de la plantilla. Tots i cadascú dels partits polítics que
constitueixen l’equip de govern s’oposen públicament aquesta normativa impulsada
pel PP, que constitueix un atac frontal al municipalisme i a la singularitat de
l'administració local catalana, reconeguda al vigent Estatut d'Autonomia de
Catalunya. La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) també s'oposa a
aquesta proposta legislativa, per aquest motiu, la CATAC-IAC com a membre de la
IAC, demana fermesa, exemplaritat i coherència als responsables polítics del
consistori, respecte a les directrius polítiques dels seus propis partits.

PARITÀRIA EXTRAORDINÀRIA DEL 14 DE GENER DE 2014.

Finalment la proposta de la CATAC-IAC Cubelles per gaudir aquest assumpte
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Finalment s'ha acordat que l'assumpte propi extra corresponent a l'any 2013
es podrà gaudir fins el 30 de juny de 2014 (haureu de fer menció específica al
full quan ho demaneu indicant que correspon a l'assumpte propi de l'any 2013). Per
altra banda, recordeu que el còmput total d'assumptes propis a gaudir durant
l'any 2014 és de 4 (a part de l'indicat anteriorment de l'any 2013).
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MODIFICACIÓ DELS ASSUMPTES PROPIS PER L'ANY 2014.
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propi durant tot l'any 2014 no ha estat acceptada per part dels responsables
polítics. Tanmateix s'ha aconseguit un termini superior al que es va pactar a la
Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, que permet gaudir d'aquest
assumpte propi als empleats públics de la Generalitat fins el 30 d'abril de 2014. Per
tant, malgrat no haver aconseguit allò que proposàvem, considerem que s'ha
assolit un bon acord en benefici de tota la plantilla.

ALTRES INFORMACIONS:
Continua l'immobilisme total per part de l'equip de govern en relació als dies de
conciliació familiar.
El compte de la secció local de la
CATAC-IAC Cubelles a Scribd
supera els 11.000 seguidors/es.
http://www.scribd.com/catac_iacc.
Scribd és la pàgina on la secció
local penja les seves publicacions
en format pdf per a la seva difusió
a les xarxes socials (facebook,
twitter, blogg). Les nostres
darreres 8 publicacions acumulen
pràcticament 1.700 visites.
El perfil de facebook de la CATAC-IAC Cubelles gairebé compta amb 5.000
seguidors/es, sent un dels perfils del municipi amb major nombre de
seguidors/es. Per aquest motiu, properament aquells/es que ens vulguin seguir
ho hauran de fer a través de la pàgina de la secció local:

https://www.facebook.com/pages/CATAC-IAC-CUBELLES
Per la seva part, el nostre compte de Twitter compta amb prop de 800
seguidors/es.
Moltes gràcies a tots i totes!!!!

Decididament compromesos!
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TOTS I TOTES DECIDIM!!!
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Cubelles, 15 de gener de 2014

