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NOTA D’AGRAÏMENT I VALORACIÓ DELS 
RESULTATS DE LES ELECCIONS SINDICALS. 
El canvi ha començat. Moltes gràcies a tots i totes. 
 
 
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles volem donar les 
gràcies a tots els companys i companyes que amb el seu vot i confiança han fet 
de la nostra candidatura la més votada, i per tant la guanyadora, pel 
col·lectiu de funcionaris, única mesa on la nostra candidatura per primer cop 
presentava llista. 
 
Volem també aprofitar per felicitar al SFP, a la UGT i CCOO pels seus resultats 
en el conjunt de les eleccions sindicals. Enhorabona a tots!! 
 
Des de la CATAC-IAC Cubelles us volem agrair la paciència que heu tingut 
durant aquests dies de campanya intensa i les mostres de recolzament i els 
ànims que ens heu transmès. Han estat uns dies de molta feina, però gracies a 
tots vosaltres, a la simpatia que ens heu transmès i al suport que ens heu fet 
arribar ha estat molt més lleuger i encoratjador poder realitzar la campanya i 
poder explicar el nostre projecte. També volem agrair a totes les persones de la 
CATAC-IAC Cubelles que amb la seva incansable tasca han fet possible la 
campanya electoral més intensa, plural i disputada. Hem intentat parlar amb 
tothom, visitant la major part de les dependències municipals, explicant com 
volem que siguin les relacions entre els treballadors/es i l’Ajuntament i com 
volem aconseguir-ho.  
 
A més a més entre tots i totes hem aconseguit involucra-hi a gairebé la totalitat 
del personal, aconseguint el major percentatge de participació en uns 
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comicis sindicals, cosa de la que ens hem de congratular tots plegats. 
Enhorabona a tothom!!! 
 
Per tant, des de la CATAC-IAC Cubelles us agraïm profundament el vostre 
recolzament i legitimació, que ens ha convertit en la força més votada pel 
col·lectiu de funcionaris i funcionàries amb gairebé el 40% dels vots 
emesos. I us anunciem que començarem a treballar avui mateix, apostant per 
la legalitat, el diàleg i la negociació, defensant el nostre programa i la 
professionalitat de tots i totes els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament. Treballant amb propostes serioses i responsables per a 
millorar les condicions laborals de tots i totes. PERQUÈ TOTS I TOTES 
DECIDIM!!! 
 
A continuació podeu veure els resultats finals de vot escrutat pel col·lectiu de 
funcionaris/es: 
 

Candidatura 
 

Núm. Vots 
 

Percentatge % 
 

Delegats/des 
Electes 

CATAC - IAC Cubelles 34 38,20 2 
SFP 28 31,46 2 
UGT 24 26,97 1 
BLANC 1 1,12  
NULS 2 2,25  
Total 89 100,00  

 
 

 
MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES!!!  


