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NOTA INFORMATIVA 
 
 
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració 
de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles us informem sobre la Comissió Paritària del 
dimecres 14 de març de 2012. 
 
L’equip de govern (ICV+PP+UC) porta des del mes de setembre de 2011 aplaçant 
sistemàticament totes les propostes efectuades per la Junta de Personal en relació al 
Pacte de Condicions vigent. Finalment desprès de mesos l’equip de govern s'ha tret la 
mascara i ha mostrat quina és la seva veritable naturalesa i voluntat.  
 
Durant mesos la Junta de Personal ha realitzat propostes que beneficien a la majoria de 
treballadors/es, fins i tot, a la pròpia corporació en alguns casos (com per exemple les 
retribucions en espècies per pagar lloguer d’habitatge, llars d’infants, assegurances 
mèdiques i altres serveis a través de la nòmina). Tanmateix, l'Alcaldia considera que totes 
les propostes realitzades per la Junta de Personal fins ara, suposen un canvi o modificació 
puntual del Pacte de Condicions vigents, d’acord amb la interpretació que realitza un 
informe del Departament de Recursos Humans (RRHH d’ara endavant).  
 
Per a la CATAC-IAC Cubelles aquesta forma d'actuar suposa d’un banda, una 
demostració inequívoca de quina és la veritable predisposició de l’equip govern en vers els 
funcionaris. Entenem que per part de l’equip de govern s'ha jugat amb els representants 
dels treballadors/es. Tanmateix, denunciem públicament, el rol realitzat per part de RRHH, 
per la manca d’informació, transparència i parcialitat. D’altra banda, comporta un 
trencament en les relacions Ajuntament - treballadors/es. Des de fa 34 anys per part 
de totes les administracions públiques al nostre país s’aplica el criteri d’implementar les 
normes més favorables al conjunt dels seus treballadors/es. Per aquest motiu, quan 
s’implementaven normes de la funció pública que suposaven beneficis per als 
funcionaris/es, per extensió, s’aplicaven també al personal laboral de l’administració. 
D’aquesta forma els treballadors/es no estatutaris (laborals) han gaudit de beneficis 
socials, familiars i econòmics o a l’inrevés.  
 
L’equip de govern actual, a partir del 14 de març de 2012 ha decidit trencar amb 
aquest principi d’igualtat entre els treballadors/es de l'Ajuntament en funció del seu 
règim estatutari o laboral. A partir d’ara, l’equip de govern només acceptarà 
modificacions puntuals del Conveni (per a treballadors/es laborals) i no pas del de Pacte de 
Condicions (per funcionaris/es). De fet a la mateixa Comissió Paritària del 14 de març per 
part dels responsables polítics es van aprovar dues propostes que suposen modificacions 
puntuals del Conveni. Concretament una sobre la roba de treball de la brigada i personal 
de neteja d’edificis. Així com un altre sobre l’aprovació d’un borsa de 1000 hores extres per 
festes per a la Brigada i el Personal de neteja a (23€/h). Propostes aprovades, malgrat que 
novament no es va realitzar cap votació formal, però que compten amb el recolzament de 
la CATAC-IAC Cubelles i de la Junta de Personal. En relació aquest tema, només podem 
afegir novament que trobem a faltar i reclamem que per aquells treballadors/es laborals de 
la plantilla (festes, radio, protocol, dinamització, etc.) que també participen a les festes 
locals tinguin l’opció d’accedir a les mateixes condicions laborals que la Brigada o el Servei 
de Neteja. 
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Finalment, en relació a allò que preocupa més a la majoria de treballadors/es: la nova 
Catalogació, des de la CATAC-IAC Cubelles només us podem transmetre el nou 
aplaçament traslladat per part de l’equip de govern. Novament han endarrerit 2 mesos 
mes l’aprovació del nou organigrama i l'inici de les feines de la nova catalogació. De la que 
no tenim gaires garanties si hem de fer cas dels comentaris de la pròpia alcaldia. 
Tanmateix, entenem i esperem que la promesa realitzada i reiterada en nom de l’equip de 
govern per la Sra. Mònica Miquel, sobre la nova catalogació – estarà enllestida abans del 
desembre de 2012 i s’aprovarà amb el pressupost 2013– es mantindrà. 
 
 
EN UN ALTRE ORDRE DE COSES US INFORMEM: 
 
Des de la CATAC-IAC Cubelles volem aprofitar per informar-vos d'altres accions i tasques 
que estan duen a terme amb serietat i responsabilitat els nostres delegats/des i membres 
de la secció local: 

 
 En primer lloc volem donar la benvinguda a la reincorporació Sr. Sergi Gómez, 

treballador de la casa des de fa més de 20 anys, que portava sis mesos sense sou i 
feina, com a conseqüència de les propostes emeses pels dos instructors de l’expedient 
disciplinari que l'Ajuntament li ha incoat. 
 
Volem reconèixer també la feina realitzada per l’advocat de la CATAC-IAC i pels 
membres de la nostra secció, que en tot moment han representat i lluitat per defensar i 
salvaguardar els drets del treballador, aconseguint la seva reincorporació 4 setmanes 
abans del previst. 
 
Malgrat els avenços contundents realitzats així com la informació i documentació 
apareguda de forma col·lateral en aquest procediment, sobre irregularitats la CATAC-
IAC esperarà a la resolució de l’expedient disciplinari per emprendre les accions 
judicials oportunes. 
 
Lamentem profundament, que en cap moment, ni per part de l’alcaldessa, ni per part de 
cap dels 2 dels instructors de l’expedient, s’hagin tingut en compte les consideracions 
realitzades per la nostra secció local, així com també per part del Jutjat de Vilanova i la 
Geltrú, que haguessin preservat els interessos de la corporació i el dret efectiu al treball 
del treballador. Veritablement és lamentable, que un treballador que recentment ha estat 
pare d’una criatura i està passant una greu situació econòmica, hagi continuat apartat 
de sou i feina mesos. Quan amb una simple còpia de seguretat s’hagués solucionat tot!. 

 
 

 Donem la benvinguda al CATACCRAC núm. 1 de la secció local. Ha estat el primer, 
però no serà l’últim. Els nostres companys/es amb la col·laboració i assessorament de la 
CATAC-IAC ja estan preparant nous números, que es difondran properament.  

 
 

 Prèviament a la Comissió Paritària es va realitzar una Mesa Paritària de Bases per la 
plaça d’inspector/a de la policia local que ha estat objecte d’un comunicat conjunt de 
tots els sindicats amb representació a l'Ajuntament, excepte CCOO. La CATAC-IAC 
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Cubelles va subscriure aquest comunicat i manifesta novament el total recolzament als 
companys/es de la Policia Local i als seus representants sindicals del SFP. 

 
Només pot afegir, que si per part de la regidoria de Governació o RRHH, desitgen saber 
com es realitzen una puntuació de mèrits objectiva per a Bases d’inspector, s’adrecin al 
Departament d'Interior, a l'EAPC o bé, consultin els Diaris i Butlletins Oficials de les 
darreres bases publicades. Sense anar més lluny, BOP de Tarragona, núm. 282, pàg. 
14 i ss. de data 09/12/2011: Edicte per publicar convocatòria per a cobrir interinament 
una plaça d’inspector de la Policia Local a l'Ajuntament de Calafell.  

 
 

 Els partits polítics amb representació al Ple Municipal que no formen part de l’equip de 
govern varen demanar formalment una reunió amb la Junta de Personal. La CATAC-
IAC Cubelles va ser present a la reunió, i continuarà assistint a totes les reunions per a 
dialogar a les que sigui convidada o requerida. Malauradament sembla ser que aquesta 
voluntat de diàleg no és compartida per tothom. 

 
 

 A la darrera Comissió Paritària per part de l’alcaldessa, es va criticar obertament la 
forma d'actuar de la CATAC-IAC Cubelles, obviant que el nostre sindicat disposa de 
programa electoral, pel qual els nostre companys i companyes ens van votar. Lamentem 
que per part dels responsables polítics es perdin les formes i que no es prenguin 
seriosament la seva feina, tal com van deixar patent a la Mesa de Bases. No sabem 
quin serà el proper pas.. Potser obrir expedients disciplinaris o amenaçar directament 
als nostres membres o delegats/des?? 
 
Potser ha arribat el moment que els responsables polítics canviïn i comencin un diàleg 
sincer i franc amb els representants legítims dels treballadors/es de l'Ajuntament.  
 
Per part de la CATAC-IAC Cubelles sempre ha existit i existirà predisposició al diàleg. 

 
 

Cubelles, 30 de març de 2012 
 
 
 
 
 
Neus Brull i Sardà       Ramon Arenas i Prat 
Presidenta de la Secció Local     Secretari General de la Secció Local  
 

TOTS I TOTES DECIDIM!!!!  
Més compromesos que mai!!  

 
Donar-se de baixa de la llista de correu: 
Si no desitges rebre més informació sobre la nostra secció sindical, pots donar-te de baixa a l’adreça de correu electrònic: cubelles@catac.cat. 


