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P L A N T A D A ! ! ! !  
 

L'AJUNTAMENT DEIXA PLANTAT AL DEPARTAMENT D'EMPRESA I 
OCUPACIÓ PER TRACTAR DE LA PART DE PAGA EXTRA DE 2012. 
 
El passat 29 de novembre el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat havia 
citat a l'Ajuntament de Cubelles i a la secció local de la CATAC-IAC per un acte de 
conciliació prèvia al conflicte col·lectiu en relació a la part meritada de la paga extra de 
2012. Els responsables polítics municipals ni van assistir ni es van excusar davant de 
l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Arran de l'allau de sentències judicials favorables al retorn dels dies meritats, corresponents a la paga 
extra de l'any 2012 espoliada pel govern estatal del PP, molts treballadors/es públics (laborals) han 
iniciat un procés de reclamació a les corresponents administracions públiques arreu del país. En aquest 
context, afiliats i companys/es laborals van requerir a la secció local de la CATAC-IAC que interposés el 
corresponen conflicte col·lectiu, en defensa dels seus interessos i per extensió dels 71 treballadors/es 
laborals de la corporació.  
 
Des d'un punt de vista pràctic, fins i tot pel propi Ajuntament és més senzill arribar a un únic acord, que 
no pas haver de resoldre 71 recursos o assumir 71 demandes judicials per un cas, que a data 
d'avui ningú dubta de com acabarà.  
 
Aquest acte de conciliació era una clara oportunitat per a demostrar bona voluntat, tarannà 
dialogant i la bona predisposició per part dels responsables de la política de personal municipal.  
 
Lamentem que no hagi estat així, i que no s'hagi pogut realitzar cap diàleg, acord, aproximació ni 
conciliació per incompareixença de l'Ajuntament de Cubelles, extrem que obliga al Departament 
d'Empresa i Ocupació a transferir directament el conflicte col·lectiu al Jutjat Social, amb la 
corresponent despesa totalment innecessària que suposarà per les arques municipals. 
 
Igualment, ens entristeix la imatge institucional que ha transmès l'Ajuntament de Cubelles externament, 
no havent tingut cap tipus de consideració pels treballadors i mediador del Departament d'Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.   
 
La CATAC-IAC continuarà defensant el dret dels laborals a percebre allò que per llei i justícia els 
correspon, prosseguint amb el conflicte col·lectiu en la jurisdicció social (en la jurisdicció 
contenciós administrativa -funcionaris- la demanda està interposat des de febrer). 
 

TOTS I TOTES DECIDIM !!!! 
Exercint la defensa efectiva dels drets de tots els treballadors/es!!! 

 

Num. 12. Desembre 2013 
 

 
www.catac.cat 
Facebook & Twitter: 
CATAC.IAC.CUBELLES 

 

 

 

BARCELONA   Via Laietana 57, 4t 3a (08003)   93 317 31 51   sindicat@catac.cat 
CUBELLES   Joan Roig i Piera, 5-11, Despatx. núm. 5 (08880)   cubelles@catac.cat 
GIRONA   Joan Maragall, 35, 5è (17002)   972 22 15 88   girona@catac.cat 
LLEIDA   Av. Catalunya, 2 (25002)   973 26 79 83   lleida@catac.cat 
TARRAGONA   Av. Ramon i Cajal, 52, 1r (43005)   tarragona@catac.cat 
 

 

 


