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 El 26 de febrer s’han celebrat les eleccions sindicals a 5 juntes de 

personal del sector administratiu i tècnic de l’Administració de la 

Generalitat i les juntes de personal de docent de tota Catalunya.  

CATAC – IAC ha guanyat les eleccions al sector administratiu i tècnic, 

amb un total de 61 delegades i delegats d’un total de 207 membres de 

juntes de personal, sumant les eleccions a altres juntes ja fetes.  

A les eleccions del personal docent de la Generalitat, USTEC – STE’s – 

IAC també ha guanyat les eleccions, amb 152 delegades i delegats d’un 

total de 344.  

 

Temps haurà per fer unes anàlisis acurades dels resultats i, 

principalment, de l’alta abstenció que ens preocupa molt. Ara és el 

moment de donar les gràcies a totes i tots els companyes que ens han 

fet confiança. Esteu ben segures que respondrem com sempre, 

lluitant, mobilit-zant, l’única manera d’aconseguir realment els nostres 

drets i millorar les nostres condicions de treball 

Gràcies. La lluita continua 

No segueixis  tendències: 
 

 
Les eleccions per comitè d'empresa de justícia s'ha 
convocat i properament sortirà el calendari electoral. 
És preveu els votacions a mitjans de maig. 
 

CATAC-IAC: 

Pels treballadors, la presència de la secció sindical de Justícia  
de  CATAC-IAC   a les diferents negociacions ha suposat:  

- -Gaudir  de la capacitat de decidir sobre els temes que els  hi 
afectem  amb les consultes prèvies  i la presa de decisions a 
les  assemblees de centres.  

- -Gaudir d'una informació puntual i transparent de totes les 
propostes  que es  vaguin tractant a les diferents meses. 

- Que tots els col.lectius per petits que siguin, tingui veu i vot 
per portar les seves reivindicacions.  

- Denunciar imposicions que lluny d’afavorir els interessos 
dels treballadors van en contra. 

 
PER UN SINDICALISME, PROPER I  PARTICIPATIU 

• Som a les taules de negociació. 

• Som a les lluites del carrer. 

• No tenim servituds polítiques 

• No som comparses, lluitem per tots i cadascun dels 

col·lectius de treballadors. 

• Som garantia de sindicalisme pur sense dependència 

d'aparells castradors. 

• Som garantia de transparència i informació de tot el 

que passa en comitès i taules negociadores. 

 
LLUITEM: 

1. Recuperar les condicions econòmiques, socials i laborals que, 
com a mínim, tenien l’any 2010. 

2. Recuperar el poder adquisitiu perdut. 

4. Recuperar condicions de treball (Cobrament 100% en cas 
d’IT en més situacions de les actuals / Dies de conciliació / 
6 dies d’assumptes propi/ Els vals menjador/ Altres)  

5. Recuperar i agilitzar tots els processos de trasllats i 
promocions sense afectació en el nombre de personal. 

6. Recuperar el FAS, modificant-lo per fer-ho més progressiu i 
social. 

7. Recuperar la Productivitat. 
8. Recuperar  la qualitat i l'oferta formativa i adaptació a 

necessitats formatives. 
9. Recuperar  les condicions de salut laboral: 
10. Recuperar els serveis públics i contra la subcontractació i/o 

privatització  de serveis que contribueixen a buidar de 
contingut la feina dels treballadors públics i a justificar que 
no són necessaris. 



                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El dimecres 04/03passat es va celebrar el judici de l
de la part meritada de les pagues del 2013 i 2014
de la Generalitat. 
Encara que els altres sindicats també han interposa t conflicte, 
ha estat el primer i potser l'únic
mantindrem informats.  
Properament : 
-S'interposaran les demandes contencioses
les pagues del 2013 i 2014. 
-Iniciarem la demanda del reconeixement de consolidació del dret als dies addicionals de vacances 
que reconeix l'EBEP per triennis.
CATAC INTERPOSARÀ  AQUESTA RECLAMACIONS  COM A SINDICAT I NO HAVER DE FER 

DEMANDES INDIVIDUALS. 

 
En relació a l'Ordre ministerial que dóna un dia més d'assumptes personals per recuperar un dels dos 
festius que cau en dissabte. CATAC ja ho va demanar a 
ens van dir que no, TORNAREM A DEMANAR 
evitar la discriminació respecte de altres administracions.

Demanem que el departament
agilitzi el pagament del 
quilometratge. 
Demanem es faci un bon 
manteniment de les 
instal·lacions i centres de treball.
Demanen suport pels 
professionals en les seves feines

PERSONAL LABORAL 

1. Borsa de Treball: Incompliment de 
apertura 15/09. 

2. Acord de roba 2014 : No han donat la 
roba corresponent al any 14

3. APs del personal laboral amb 
contracte abans de la signatura
Conveni.  

4. Homogeneïtzació de permisos perquè 
s'apliquin a tots els departaments 
igual. (Permís d’hospitalització i de 
trasllat de domicili) 

                             
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El dimecres 04/03passat es va celebrar el judici de l  conflicte col·lectiu 
de la part meritada de les pagues del 2013 i 2014  per al personal laboral 

Encara que els altres sindicats també han interposa t conflicte, 
ha estat el primer i potser l'únic  perquè es demanarà l'acumulació. Us

contencioses per al personal funcionari en relació a la part meritada de 

niciarem la demanda del reconeixement de consolidació del dret als dies addicionals de vacances 
que reconeix l'EBEP per triennis. (els dies ja reconeguts fins al juliol 2012 s’ han de mantenir
CATAC INTERPOSARÀ  AQUESTA RECLAMACIONS  COM A SINDICAT I NO HAVER DE FER 

En relació a l'Ordre ministerial que dóna un dia més d'assumptes personals per recuperar un dels dos 
CATAC ja ho va demanar a la Mesa Sectorial del mes de desembre i que 

TORNAREM A DEMANAR  que la Generalitat compleixi aquesta ordre per tal de 
respecte de altres administracions.  

 

departament 

es faci un bon 

centres de treball. 

professionals en les seves feines.   

 

El Govern aprovarà en els propers dies la 
devolució dels primers 44
extra de Nadal del 2012 al personal de la 
Generalitat i del sector públic
 
La vicepresidenta anuncia per al 2016 la 
recuperació del complement de 
productivitat per als empleats públics, 
vinculat a l'acompliment
“Conjuntament amb els sindicats, 
determinarem les noves normes que 
permetin fixar els objectius de la pròpia 
avaluació, l’àmbit subjectiu i els efectes, 
així com els òrgans encarregats de 
l’avaluació, els de la resolució dels recursos 
i els de seguiment i control de resultats”

Incompliment de 

No han donat la 
roba corresponent al any 14. 
APs del personal laboral amb 

signatura del V 

de permisos perquè 
departaments 

igual. (Permís d’hospitalització i de 

No segueixis  tendències: 
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conflicte col·lectiu 
per al personal laboral 

Encara que els altres sindicats també han interposa t conflicte, el de CATAC 
l'acumulació. Us   

en relació a la part meritada de 

niciarem la demanda del reconeixement de consolidació del dret als dies addicionals de vacances 
han de mantenir).  

CATAC INTERPOSARÀ  AQUESTA RECLAMACIONS  COM A SINDICAT I NO HAVER DE FER 

En relació a l'Ordre ministerial que dóna un dia més d'assumptes personals per recuperar un dels dos 
la Mesa Sectorial del mes de desembre i que 

aquesta ordre per tal de 

 

El Govern aprovarà en els propers dies la 
devolució dels primers 44 dies de la paga 
extra de Nadal del 2012 al personal de la 

del sector públic 

vicepresidenta anuncia per al 2016 la 
recuperació del complement de 
productivitat per als empleats públics, 
vinculat a l'acompliment d'objectius 
“Conjuntament amb els sindicats, 
determinarem les noves normes que 
permetin fixar els objectius de la pròpia 

aluació, l’àmbit subjectiu i els efectes, 
així com els òrgans encarregats de 
l’avaluació, els de la resolució dels recursos 
i els de seguiment i control de resultats” 

 


