
 

ELS NOSTRES COMPROMISOS  
 
1)TRANSPARÈNCIA. CATAC-IAC
treballadores. No tenim  submissió política a cap partit
pressions polítiques, denunciar-
aquells afers que afectin als interessos de treballadors i treballadores.
 
2) COMPROMÍS. CATAC-IAC és garantia i compromís en la representació i defensa dels interessos i 
drets laborals dels treballadors. 
treballadors i treballadores. 
 
3) INFORMACIÓ. CATAC-IAC es garantia d’accés a l’’
informar a tots els treballadors i treballadores que recorrin a ella, amb independència de la seva afiliació 
així com a atendre totes i cadascuna de les peticions que ens facin arribar i portar
decisió. 
 
4) RIGOR.  CATAC-IAC és garantia de rigor a l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores 
i en la seva actuació. Es compromet a una acció responsable, però amb plena determinació, en la 
defensa dels interessos dels treballadors i treb
dividir davant de les conquestes sindicals que cal aconseguir.
 
5) CONTROL.  CATAC–IAC 
comprometem a fer públiques i fer seguiment d’aquelles actuacions que no s’ajustin a dret, o que siguin 
irregulars, èticament qüestionables o qualsevol vulneració dels legítims interessos d
treballadores d’aquest Ajuntament.
 
LES NOSTRES PROPOSTES
 
1) RETRIBUCIONS. És una prioritat per CATAC
diferents retallades que hem patit durant aquests últims anys i lluitarem perquè s’
contraprestacions que les compensin.
 
2) CARRERA PROFESSIONAL I PROMOCIÓ 
fa a desenvolupament de la carrera administrativa i professional, ni tampoc hi ha hagut cap tipus 
d’avenç a les promocions internes, que encara resten pendents.
 

! Volem que la carrera professional horitzontal sigui una realitat i un dret
! Volem que es deixi de considerar a l’Administració Pública com un club privat

fer i desfer sense haver de donar c
discurs públic de transparència, ha gaudit d’una impunitat total fins avui.
 

Aquesta manera impúdica d’actuar amb ocupacions provisionals que fan impossible el concurs mentre 
es van acumulant mèrits i es van fent cursos per quan toqui, tot envoltat d’un pretès aire de neutralitat. 
Ja n’hi ha prou d’adequar perfils d’accés concrets i limitats per tal d’evitar la 
competència. Per tal d’aconseguir una veritable transparència i mirar de fer
 
" Evitar les designacions a dit. 

d’igualtat, mèrit i publicitat
tots els processos i en els concursos específics.

 
3) FORMACIÓ. Des de CATAC
treballadores, volem que tothom tingui un mínim d’hores de formació a l’any.
Lluitarem per un Pla de formació que no només depengui dels cursos de la Diputació de 
Barcelona i d’accés per a tothom.

 

ELS NOSTRES COMPROMISOS   

IAC aporta transparència en l’òrgan de representació dels treballadors i  
submissió política a cap partit  i ens comprometem a no cedir a les 

-les si es produeixen i a fer públic el nostre posicionament en tots 
aquells afers que afectin als interessos de treballadors i treballadores. 

és garantia i compromís en la representació i defensa dels interessos i 
drets laborals dels treballadors. Comprometem aquesta obligació enfront de tots i totes els 

es garantia d’accés a l’’informació per a tothom
informar a tots els treballadors i treballadores que recorrin a ella, amb independència de la seva afiliació 
així com a atendre totes i cadascuna de les peticions que ens facin arribar i portar

és garantia de rigor a l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores 
i en la seva actuació. Es compromet a una acció responsable, però amb plena determinació, en la 
defensa dels interessos dels treballadors i treballadores, sempre dirigida a aportar i mai a restar o 
dividir davant de les conquestes sindicals que cal aconseguir. 

 és garantia de control i denúncia d’abusos i arbitrarietats i ens 
comprometem a fer públiques i fer seguiment d’aquelles actuacions que no s’ajustin a dret, o que siguin 
irregulars, èticament qüestionables o qualsevol vulneració dels legítims interessos d
treballadores d’aquest Ajuntament. 

LES NOSTRES PROPOSTES 

És una prioritat per CATAC-IAC la recuperació de tot el que hem perdut en les 
diferents retallades que hem patit durant aquests últims anys i lluitarem perquè s’
contraprestacions que les compensin. 

CARRERA PROFESSIONAL I PROMOCIÓ INTERNA. Tothom sap que no s’ha arribat a res pel que 
fa a desenvolupament de la carrera administrativa i professional, ni tampoc hi ha hagut cap tipus 

ons internes, que encara resten pendents. 

Volem que la carrera professional horitzontal sigui una realitat i un dret
Volem que es deixi de considerar a l’Administració Pública com un club privat
fer i desfer sense haver de donar comptes. Aquesta manera d’actuar, que es contradiu amb un 
discurs públic de transparència, ha gaudit d’una impunitat total fins avui. 

Aquesta manera impúdica d’actuar amb ocupacions provisionals que fan impossible el concurs mentre 
es van acumulant mèrits i es van fent cursos per quan toqui, tot envoltat d’un pretès aire de neutralitat. 

adequar perfils d’accés concrets i limitats per tal d’evitar la 
Per tal d’aconseguir una veritable transparència i mirar de fer-ho millor, cal:

Evitar les designacions a dit. Revisar els barems i les puntuacions. Establir els principis 
ltat, mèrit i publicitat (amb temps suficient per preparar-se les proves). 

tots els processos i en els concursos específics. 

Des de CATAC-IAC considerem una prioritat la formació dels treballadors i 
que tothom tingui un mínim d’hores de formació a l’any. 

Lluitarem per un Pla de formació que no només depengui dels cursos de la Diputació de 
Barcelona i d’accés per a tothom. 

 

aporta transparència en l’òrgan de representació dels treballadors i  
i ens comprometem a no cedir a les 

les si es produeixen i a fer públic el nostre posicionament en tots 

és garantia i compromís en la representació i defensa dels interessos i 
Comprometem aquesta obligació enfront de tots i totes els 

informació per a tothom. Ens comprometem a 
informar a tots els treballadors i treballadores que recorrin a ella, amb independència de la seva afiliació 
així com a atendre totes i cadascuna de les peticions que ens facin arribar i portar-les als òrgans de 

és garantia de rigor a l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores 
i en la seva actuació. Es compromet a una acció responsable, però amb plena determinació, en la 

alladores, sempre dirigida a aportar i mai a restar o 

és garantia de control i denúncia d’abusos i arbitrarietats i ens 
comprometem a fer públiques i fer seguiment d’aquelles actuacions que no s’ajustin a dret, o que siguin 
irregulars, èticament qüestionables o qualsevol vulneració dels legítims interessos dels treballadors i 

IAC la recuperació de tot el que hem perdut en les 
diferents retallades que hem patit durant aquests últims anys i lluitarem perquè s’obtinguin 

sap que no s’ha arribat a res pel que 
fa a desenvolupament de la carrera administrativa i professional, ni tampoc hi ha hagut cap tipus 

Volem que la carrera professional horitzontal sigui una realitat i un dret per a tothom.  
Volem que es deixi de considerar a l’Administració Pública com un club privat, on poden 

omptes. Aquesta manera d’actuar, que es contradiu amb un 
 

Aquesta manera impúdica d’actuar amb ocupacions provisionals que fan impossible el concurs mentre 
es van acumulant mèrits i es van fent cursos per quan toqui, tot envoltat d’un pretès aire de neutralitat.  

adequar perfils d’accés concrets i limitats per tal d’evitar la 
ho millor, cal: 

Establir els principis 
se les proves). Control sindical en 

IAC considerem una prioritat la formació dels treballadors i 

Lluitarem per un Pla de formació que no només depengui dels cursos de la Diputació de 



 

Proposarem que es faciliti la possibilitat de formar
específics de la tasca que es realitza per tal de possibilitar la promoció en un futur.  
 
4) CONCILIACIÓ FAMILIAR I FLEXIBILITAT 
permeti sobretot la Conciliació Laboral i Fa
metges. 
 

 Facilitar per a tothom la possibilitat de flexibilitzar les tardes a treballar, repartint aquestes hores 
entre la resta de la jornada laboral. Aquesta flexibilitat ja es permès en dete
volem que s’ampliï a la totalitat de la Plantilla deixant de ser un element graciable en funció de 
la persona que ho sol·liciti. 

 
5) VALORACIÓ REAL DELS LLOCS DE TREBALL
una profunda revisió del manual de valoració de llocs de treball. Aquesta és una de les nostres 
prioritats per tal de tenir una correcta definició i concreció de les feines i tasques de tots els treballadors 
i treballadores. 
 
Proposarem la creació d’una comissió permanent de valoració de llocs de treball per tal 
d’agilitzar les revisions de tots els llocs de treball i que actuï d’ofici per tal de corregir les 
situacions en les quals la relació entre valoració i tasca no sigui a
PROU DE VALORACIONS PER MOTIUS D’AMISTAT O COM A PAGAMENT DE “SERVEIS 
PRESTATS”. 
 
Denunciarem els casos en els que els companys facin feines per sobre de la seva responsabilitat/sou 
de forma habitual, per tal que siguin compensats d’ofici.
 
6) SALUT LABORAL. Treballarem per aconseguir uns entorns de treball adequats, segurs i 
saludables i vetllarem per a què s’acompleixi la normativa i es corregeixin les situacions de risc.
  
7) PLANTILLA. A més de les retallades
congelació de la taxa de reposició.
 
9) PLA D’ESTALVI DIFERIT 
 CATAC-IAC es compromet en la recerca de formules i propostes per tal de recuperar el 
possible de l’aportació en l’Assegurança de capital diferit amb reemborsament (anomenat Pla de 
Jubilació), que va quedar suspès, quan el marc jurídic ho permeti i a
filosofia i fórmules de la Banca Ètica i l’economia social.
 
9) HORES EXTRES. 
 CATAC-IAC estem per la supressió de les hores extres i a favor de la contractació de personal per 
cobrir les necessitats o mancances dels s
 
En cas d’una necessitat objectiva de realització d’hores extres aquestes han d’estar repartides de la 
forma més justa i equitativa entre el personal del departament o servei.
 
TOT@S SOM IMPORTANTS I 
SOM MOLT MÉS FORT@S!!!!!!!! “I ho saben 

 

Proposarem que es faciliti la possibilitat de formar-se en temes vinculats al Servei, encara que no siguin 
específics de la tasca que es realitza per tal de possibilitar la promoció en un futur.  

CONCILIACIÓ FAMILIAR I FLEXIBILITAT HORÀRIA. Promocionar el tele-treball, com una eina que 
permeti sobretot la Conciliació Laboral i Familiar així com adequar a la realitat el temps de trasllat als 

Facilitar per a tothom la possibilitat de flexibilitzar les tardes a treballar, repartint aquestes hores 
entre la resta de la jornada laboral. Aquesta flexibilitat ja es permès en dete
volem que s’ampliï a la totalitat de la Plantilla deixant de ser un element graciable en funció de 
la persona que ho sol·liciti.  

VALORACIÓ REAL DELS LLOCS DE TREBALL. Des de CATAC-IAC creiem que s’hauria de fer 
manual de valoració de llocs de treball. Aquesta és una de les nostres 

prioritats per tal de tenir una correcta definició i concreció de les feines i tasques de tots els treballadors 

Proposarem la creació d’una comissió permanent de valoració de llocs de treball per tal 
d’agilitzar les revisions de tots els llocs de treball i que actuï d’ofici per tal de corregir les 
situacions en les quals la relació entre valoració i tasca no sigui adequada. 
PROU DE VALORACIONS PER MOTIUS D’AMISTAT O COM A PAGAMENT DE “SERVEIS 

Denunciarem els casos en els que els companys facin feines per sobre de la seva responsabilitat/sou 
de forma habitual, per tal que siguin compensats d’ofici. 

Treballarem per aconseguir uns entorns de treball adequats, segurs i 
saludables i vetllarem per a què s’acompleixi la normativa i es corregeixin les situacions de risc.

A més de les retallades que hem patit, un altre efecte d’aquesta crisi ha estat la 
gelació de la taxa de reposició. SÍ A L’OCUPACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT

IAC es compromet en la recerca de formules i propostes per tal de recuperar el 
possible de l’aportació en l’Assegurança de capital diferit amb reemborsament (anomenat Pla de 
Jubilació), que va quedar suspès, quan el marc jurídic ho permeti i a reorientar aquest fons cap a la 
filosofia i fórmules de la Banca Ètica i l’economia social. 

IAC estem per la supressió de les hores extres i a favor de la contractació de personal per 
cobrir les necessitats o mancances dels serveis. 

En cas d’una necessitat objectiva de realització d’hores extres aquestes han d’estar repartides de la 
forma més justa i equitativa entre el personal del departament o servei. 

TOT@S SOM IMPORTANTS I JUNT@S  
SOM MOLT MÉS FORT@S!!!!!!!! “I ho saben ”. 

 
rvei, encara que no siguin 

específics de la tasca que es realitza per tal de possibilitar la promoció en un futur.   

treball, com una eina que 
miliar així com adequar a la realitat el temps de trasllat als 

Facilitar per a tothom la possibilitat de flexibilitzar les tardes a treballar, repartint aquestes hores 
entre la resta de la jornada laboral. Aquesta flexibilitat ja es permès en determinats casos i 
volem que s’ampliï a la totalitat de la Plantilla deixant de ser un element graciable en funció de 

IAC creiem que s’hauria de fer 
manual de valoració de llocs de treball. Aquesta és una de les nostres 

prioritats per tal de tenir una correcta definició i concreció de les feines i tasques de tots els treballadors 

Proposarem la creació d’una comissió permanent de valoració de llocs de treball per tal 
d’agilitzar les revisions de tots els llocs de treball i que actuï d’ofici per tal de corregir les 

dequada.  
PROU DE VALORACIONS PER MOTIUS D’AMISTAT O COM A PAGAMENT DE “SERVEIS 

Denunciarem els casos en els que els companys facin feines per sobre de la seva responsabilitat/sou 

Treballarem per aconseguir uns entorns de treball adequats, segurs i 
saludables i vetllarem per a què s’acompleixi la normativa i es corregeixin les situacions de risc. 

’aquesta crisi ha estat la 
QUALITAT.  

IAC es compromet en la recerca de formules i propostes per tal de recuperar el màxim 
possible de l’aportació en l’Assegurança de capital diferit amb reemborsament (anomenat Pla de 

reorientar aquest fons cap a la 

IAC estem per la supressió de les hores extres i a favor de la contractació de personal per 

En cas d’una necessitat objectiva de realització d’hores extres aquestes han d’estar repartides de la 


