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MOBILITZEM-NOS PELS NOSTRES DRETS !!! 
IAC-CATAC CONVOCA 

 
29N VAGA DE 12 a 14 a l’Administració Pública 

 

Anem a les concentracions i manifestacions convocades!!! 
A Lleida concentració davant Delegació de Govern de la 

Generalitat de Catalunya a les 12.00h i manifestació a les 18.00h 
sortida plaça Les Missions (plaça Sta Teresita)  fins Delegació 

del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

  
IAC-CATAC, Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de 

Catalunya, som un sindicat assembleari, combatiu i de classe des de la nostra creació. 

 

Com a sindicat el nostre objectiu primari és sempre la lluita per la defensa dels drets dels 

treballadors i treballadores i aconseguir el millor pel col·lectiu. 

 

Som combatius, i la mobilització és l’eina fonamental de lluita, des de baix, des del carrer i des 

dels centres de treball. Fem sindicalisme amb el col·lectiu i des de baix. No des dels despatxos. 

 

Com a sindicat de classe som solidaris amb les lluites de tots els col·lectius de treballadors i 

treballadores tot respectant les decisions de cada col·lectiu. 

 

Ara mateix les assemblees de treballadors i treballadores en els centres de treball de 

l’administració pública ens diuen que la plantilla està indignada pel menysteniment dels 

successius governs que des del 2005 no han parat de retallar drets i diners a la plantilla.  

 

Aquesta indignació ens ha portat a la situació de bloqueig actual en les meses de negociació amb 

Funció Pública on des d’IAC-CATAC hem exigit incansablement la reversió de les retallades. 

Exigència que hem fet extensiva al Govern per tal que com a poder executiu de la mateixa manera 
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que va exercir aquest poder per retallar per decret, amb la mateixa executivitat reverteixi aquelles 

retallades, per decret. 

 

Aquesta indignació l’hem traslladat també al Parlament de Catalunya apel·lant a tots els grups 

polítics, perquè el poder legislatiu reconegui i actuï davant la injustícia que està vivint el col·lectiu 

de treballadors i treballadores públics. S’han aprovat mocions parlamentàries en aquest sentit 

que exigim incansablement que es compleixin. 

 

Ens sobren raons per mobilitzar-nos, per exigir la reversió de les retallades. Hem de pressionar el 

Govern de la Generalitat per tal que demostri, amb fets, que respecta la plantilla i aposta 

clarament per unes condicions laborals dignes, amb unes retribucions dignes, una estabilitat 

laboral sense interinitat ni precarietat. 

 

En la Plataforma Reivindicativa 2018 de la IAC (PROPOSTES REIVINDICATIVES IAC 2018) 

resumim les reivindicacions bàsiques que ara mateix tenim sobre la taula i per les quals ara 

lluitem. 

- Recuperació total de les pagues 2013 i 2014 JA 

- Aplicació de la declaració responsable per indisposició 

- Recuperació de les plantilles d’abans del 2012, per a uns serveis públics de qualitat al 

servei de la ciutadania. 

- Aplicació de les diferents sentències del TSJE sobre antiguitat, indemnitzacions del 

personal interí. 

- Consolidació i estabilitat del lloc de treball del personal interí. 

- Establiment d’una carrera professional real 

- Recuperar el FAS 

- Recuperar la productivitat amb els mateixos criteris d’abans del 2012 

- Jornada de 35h i un decret de jornada i horaris amb flexibilitat real i sense topalls 

absurds 

- Millora de la Llei de Conciliació familiar per adequar-la al canvi de la societat 

- Reestabliment de l’excedència voluntària amb reserva de lloc. 

- Transparència en la contractació provisional 

- Millores en la salut laboral en els llocs de treball 

 

I perquè IAC-CATAC no convoca amb CCOO i UGT?  

Perquè IAC no ha signat els acords del 2017 i 2018 que consolidaven les retallades i no garantien 

el seu retorn, com sí van fer aquests sindicats. Per això, els considerem corresponsables de la 

situació de no retorn de les pagues i de la resta de retallades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La millor defensa, un bon CATAC 


