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Som unes quantes de les vostres companyes i companys sense experiència en el 
món sindical que hem pres la iniciativa de presentar-nos en aquestes eleccions 
perquè creiem que ens els darrers temps els representants sindicals no han fet prou 
per defensar els interessos de tots.  

 

Ens presentem per la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l'Administració de Catalunya, un sindicat assembleari, que forma part de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya, amb anys d’experiència en la defensa dels 
interessos de les treballadores i treballadors, independents de qualsevol color  
polític, i presents en sectors importants com la sanitat, l'educació, Generalitat, 
Diputació i ajuntaments. 

 

Som dels que creiem que tots els treballadors hauríem de tenir els mateixos drets i 
deures independentment del Departament o Àrea en la que treballem . 

 

Som dels que creiem que hem d'estar formats però és impossible amb el que ens 
ofereix l'empresa.  

 

Som dels que creiem que si ens comparem amb altres ajuntaments estem a anys 
llum en quant al que han aconseguit les treballadores i treballadors. 

 

Som dels que pensem que amb el COVID ben present no s’havia d’eliminar el 
teletreball. 

 

Som dels que creiem que l'empresa no ha valorat suficientment la nostra tasca 
durant la pandèmia. Nosaltres hem complert. 

 

Som dels que pensem que les coses es poden fer diferent, que podem millorar. 

 

Agraïm profundament a les moltes persones que ens han animat i donat el seu 
suport durant i després de fer aquest pas, sense vosaltres hagués estat molt més 
difícil. 

 
 

HI SOM PER A TOTHOM TU DECIDEIXES!!! 
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ELS NOSTRES COMPROMISOS 
 
 
 
1. TRANSPARÈNCIA en l’òrgan de representació de les treballadores i 
treballadors. Sense submissió política a cap partit i ens comprometem a no cedir a 
les pressions polítiques, denunciar-les si es produeixen i a fer públic el nostre 
posicionament en tots aquells afers que afectin als interessos de les treballadores i 
treballadors. 
 
 
2. COMPROMÍS en la representació i defensa dels interessos i drets laborals de les 
treballadores i els treballadors. 
 
 
3. ACCÉS A LA INFORMACIÓ per a tothom. Ens comprometem a informar a totes 
les treballadores i treballadors, així com a atendre totes i cadascuna de les peticions 
que ens feu arribar. 
 
 
4. RIGOR a l’òrgan de representació de les treballadores i treballadors i en la seva 
actuació. Ens comprometem a una acció responsable, però amb plena determinació 
en la defensa dels interessos de les treballadores i els treballadors, sempre dirigida 
a aportar i mai a restar o dividir. 
 
 
5. 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, èticament 
qüestionables o qualsevol vulneració dels legítims interessos de les treballadores i 
els treballadors d’aquest Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HI SOM PER A TOTHOM TU DECIDEIXES!!! 
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LES NOSTRES PROPOSTES 
 
 
Volem DONAR VEU A LES PERSONES facilitant la participació en les decisions 
que els  afecten. 
 
Volem acabar amb la TEMPORALITAT. Volem un calendari d’oposicions i 
concursos i el compromís de dur-los a terme.  
 
Volem que els llocs de treball de funcionari/a no es cobreixen amb persones de 
PLANS D’OCUPACIÓ. Volem que els plans d’ocupació serveixin per afavorir la 
inserció sociolaboral de les persones aturades, no per substituir a funcionaries i 
funcionaris.  
 
Volem que es COMPLEMENTI EL SOU en cas de baixa laboral per malaltia 
comuna al 100% . 
 
Volem una VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL justa i objectiva, allunyant- 
nos d’arbitrarietats i personalismes. Exigirem una millora en la planificació de 
l'estructura organitzativa, fomentant la transversalitat i el coneixement entre els 
diferents departaments. 
 
Volem més FLEXIBILITAT EN L'ENTRADA I LA SORTIDA . Que es pugui entrar a 
treballar 30 minuts abans de l'hora d'entrada assignada a cadascú i que es 
computi, i per altra banda que l'assistència obligatòria al lloc de treball sigui fins a 
les 2 tots els dies de la setmana.  

 

Volem que tothom pugui accedir a la FORMACIÓ adequada pel seu lloc de treball,   
sense cost, independentment del càrrec que ocupi. Proposarem la modificació del 
document Procediment de Formació per tal que no es discrimini ningú.  

 

Volem aconseguir una VALORACIÓ DELS RISCOS LABORALS que acompleixi la 
normativa i es corregeixin les situacions de risc que es detectin. Treballarem per 
aconseguir uns entorns de treball adequats, segurs i saludables així com realitzar 
una AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS. 

 
Volem aconseguir que s’habiliti, en cada edifici, una SALA OFFICE fora dels espais 
de treball. 
 

Volem que es modifiqui immediatament el DECRET DEL TELETREBALL per 
incloure la possibilitat que les persones confinades o les persones amb familiar 
depenent confinat puguin fer teletreball. 
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Volem aconseguir la TORNADA DEL TELETREBALL VOLUNTARI, que es reguli 
2 dies setmanals de teletreball de forma general i 3 dies de teletreball per les 
persones majors de 59 anys. Igual com ja estan regulant molts municipis veïns i la 
Generalitat. 
 
Volem INCREMENTAR L’IMPORT TOTAL DEL FONS SOCIAL el que permetria 
augmentar els percentatges i incloure nous conceptes. Volem reglamentar la 
normativa del fons social.  
 
Volem plantejar DEBAT en torn a diferents qüestions per tal d'actualitzar i valorar la 
seva eficiència i benefici cap el treballador i les treballadores, parlem d’incrementar 
l’import de l’assegurança de vida o de la possibilitat de flexibilitat de la tarda o 
tardes de treball. 
 
 
 

 

TU DECIDEIXES !!! 
 
 
 
 
 

La nostra candidatura 
 
Martí Velasco Formiga  

Marisa Martín Bodego 

Míriam de la Rosa Almagro 

Yolanda López Gómez 

Esther Mármol Quintana 

Lidia Sorribes Panisello    

Pepi Gil Terrón     

Paqui Baladón Alcantara  

Ángela Daza Redondo  

 


