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Sembla repetitiu anar explicant, 

cada cop, com han anat les 

negociacions del conveni. Sem-

bla que sigui el “Dia de la       

marmota”. Dia rere dia, pensem 

que ja hem tancat el tema i 

sempre surten noves sorpreses. 

 

Des de l’octubre de 2010 (data 

de denúncia del III conveni) han 

estat moltes les reunions per  

arribar a un acord pel IV conve-

ni. Fins i tot hem vist com ha  

canviat la Direcció i la Gerència 

de l’ACA.  

 

Les reformes, les retallades i l’entorn laboral, han fet difícils les negociacions i la temi-

ble “Funció Pública” sempre pendent del que "acordàvem", feia preveure un IV    

Conveni desastrós i trist. 

 

En altres ocasions ja us hem explicat que, durant les negociacions, l’empresa va     

endurir les condicions laborals dels treballadors “DINS” de conveni, no sols adaptant-

los a la Reforma Laboral i a l’EBEP, sinó adaptant-los a les seves necessitats, als seus 

criteris i a les seves prioritats, sense més fonament que “Funció Pública ho diu”. 

 

En el darrer moment d’aprovació del IV Conveni amb tots els punts acordats i tancats i 

amb una sensació agre-dolça d’haver aconseguit "poca millora, però també poca 

retallada", ens van comunicar que hi havia un “augment de massa salarial” però… 

ves per on aquest augment de massa salarial… sols afectava als anomenats “FORA” 

de conveni, a qui se’ls feia un adequació salarial del seu nivell professional. Això va 

fer que el Comitè es replantegés la situació novament, i demanéssim tornar a obrir les 

negociacions i exigir millores per a tots i totes, no només per a uns quants. 

 

De fet, aquesta sorpresa en forma d’ajustament salarial per a alguns, ha esdevingut en 

un compromís exprés, per part del Gerent, d’obrir la “Comissió de Valoració” per a 

que tothom que cregui que pot ser susceptible “d’adequació salarial” al seu nivell, ho 

pugui demanar. Òbviament, l’empresa demana que aquesta sol·licitud vingui         

suficientment justificada. Nosaltres, des de CATAC, ens preguntem si la justificació ha 

de ser la mateixa que s’ha aplicat amb els treballadors “FORA” de conveni? Esperem 

que des de Gerència siguin, amb TOTS els treballadors/es de l’ACA, 

tant magnànims com ho han estat amb “els seus caps”. 
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En el nostre CATACCRAC del passat mes de juny 2014, Eleccions, us dèiem que CATAC 

lluitaria per : 

 

  Un millor horari per a tothom (Això només ho hem aconseguit parcialment, ja 

que tothom no podrà optar per a qualsevol horari, tot i que sí que hi ha una millora de 

l’horari, a més de tenir els dies 24 i 31 de desembre com a dies festius) 

  Mantenir tots els permisos que tenim en el III Conveni, i afegir-ne alguns que es 

regulen en l’EBEP (Això si que ho hem aconseguit) 

  Evitar la valoració discrecional de llocs de treball, que pretenia regular             

l’empresa, amb el conseqüent risc de baixades o eliminació de complements.            

(El   redactat actual contempla que la comissió de valoració podrà valorar places 

vacants de  nova creació o ja existents- o bé llocs de treball que hagin  patit un canvi 

substancial en el seu contingut) 

  Mantenir articles que estan suspesos (no derogats) (FAS, Premi vinculació, ajut 

alimentari..) Això també ho hem aconseguit mantenir. 

  Afegir clàusules addicionals que ens permetin recuperar drets perduts (100 % 

baixes IT, pèrdua del poder adquisitiu, etc) Hem aconseguit introduir clàusules que 

permetran recuperar aquests drets, sempre i quan la normativa legal així ho permeti. 

  Defensarem la promoció interna (Aquí hem aconseguit una petita reducció en el 

percentatge inicial que proposava l’empresa del 60% externa / 40% interna al 50 % / 

50%). Aquí, hem retrocedit clarament. 

 

… no us podem dir que “Conte contat, 

les negociacions s’han acabat” perquè 

aquest conte sembla que mai s’acaba. 

Tot just ara, arran de l’aprovació d’un 

conveni d’una altra empresa pública 

(que per cert,  també formarà part de 

l’Agència  Catalana de Medi Ambient) la 

terrible FUNCIÓ PÚBLICA els ha aprovat la 

ultraactivitat “sine die”. Per tant, CATAC i 

la resta del Comitè, ha demanat el      

mateix ACORD, ja que les negociacions, 

fins ara, es feien amb la “por” sobre què 

dirà  FUNCIÓ PÚBLICA. (Sembla ser que el 

poli bueno no era tan bueno i el malo era 

mejor!!!).   

 

Durant aquestes intenses negociacions, llarguíssimes i esgotadores, hem passat d’un III 

Conveni reduït (per part de l’empresa) a un possible IV Conveni actual, que segura-

ment no és el que desitjàvem quan vàrem iniciar les negociacions però, que en la 

seva globalitat, amb petites diferències respecte l’anterior, en negatiu i en positiu, és 

similar a l’actual III Conveni, el qual òbviament sereu vosaltres els treballadors/es qui 

decidireu si es referenda o no. 

 

Sí que és cert que durant el camí hem patit situacions desagradables que han fet que 

estiguem acabant les negociacions amb un cert desànim i amb una sensació de   

sentir-nos enganyats. Unes negociacions que no han estat a dues bandes, com seria 

el normal. Sempre hem tingut una tercera part invisible (Funció Pública), que només ha 

volgut parlar amb l’empresa, amb la part social no s’ha dignat a intercanviar cap         

reunió (recordeu que per aprovar el Conveni, aquest cop és imprescindible l’informe 

de la Funció Pública i de la comissió de retribucions) un fet incomprensible quan és un 

ens que ha modificat aspectes del que s’havia preacordat, que inicialment va propo-

sar molts canvis, i que finalment ha reduït a la mínima expressió.  

 

 

FUNCIÓ PÚBLICA, 

NOMÉS HA VOLGUT 

PARLAR AMB 

L’EMPRESA, AMB LA 

PART SOCIAL NO S’HA 

DIGNAT A 

INTERCANVIAR CAP 

REUNIÓ 
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Canvis organitzatius 

15è aniversari de l’ACA 

Per a la part social, com podeu entendre, hem hagut de refiar tot a la paraula de la 

nostra empresa, que ha estat el fil conductor amb Funció Pública: Com podeu veure, 

hem hagut de fer actes de Fe, a contra cor i, a hores d’ara, tenim molts dubtes de la 

bona fe en les  negociacions, tant per part de la nostra empresa com de l’ens invisible 

de Funció Pública. Ara, el que resta, és que tots vosaltres valoreu el resultat final de les 

negociacions, que encara a hores d’ara, és susceptible d’alguns canvis. Per a       

nosaltres és imprescindible aconseguir la Ultraactivitat “sine die”. 

És una realitat que aprofitar recursos, sempre és 

positiu. Fer canvis en funció de les necessitats 

dels diferents Departaments, de les càrregues 

laborals, de les mancances de tècnics o admi-

nistratius, entenem que és positiu i necessari. 

 

Ja en el 2011, el comitè d’empresa, va presentar una proposta de mobilitat funcional 

a l’empresa. Llavors ja demanàvem transparència (ara que està tan de moda!). Però 

ni abans ni ara la direcció de RH o Gerència ha pres seriosament les nostres peticions.  

 

Fa aproximadament un mes, des de RH, ens van sorprendre positivament, comunicant

-nos que en breu traurien un parell de comunicats: un primer, informant d’una mobili-

tat en format concurs (petició que des de la part social sempre s’ha demanat) i un 

segon, sol·licitant voluntaris per al moment en què el laboratori s’acabi traslladant a 

Abrera (la previsió és de cara al segon semestre de 2016). 

 

Sempre és positiu que les mobilitats es facin donant l’opció a tots els treballadors/es, 

això implica que totes les persones que participen ja tenen una predisposició a       

realitzar un canvi i, per tant, implicarà una millor adaptació al nou lloc de treball. 

 

Però, aquests dos comunicats, han estat un miratge dins del desert de RH, fins el punt, 

que aquest concurs pre-mobilitat que s’ha realitzat, ha estat d’una opacitat total.       

A hores d’ara, només sabem la persona que l’ha guanyat, però no hem estat         

informats, en cap moment, dels treballadors/es que es van presentar, ni les proves 

que es van realitzar. No en tenim coneixement de res. Com sempre, al comitè ens van 

informar després d’una setmana que el treballador estigués ocupant la seva plaça!!!  

 

Pel que fa al segons comunicat, sobre els voluntaris que s’han presentat per anar a 

Abrera, tampoc, a hores d’ara. tenim cap coneixement si s’han presentat sol·licituds, 

quantes i qui s’ha presentat. Opacitat total. 

 

Per rematar la feina, el passat 4 de maig, cinc minuts abans d’enviar un comunicat a 

tots els treballadors/es, van informar a la part social, de tot un seguit de canvis       

organitzatius, és a dir que, en aquest cas, complien estrictament el que marca el  

Conveni: “la part social serà prèviament informada de les mobilitats”. Un cop més, 

donem les gràcies per tenir aquesta deferència amb la part social! 

 

Quan pensàvem que les coses es començaven a fer bé: mobilitat,  concurs i volunta-

ris per a Abrera, ens tornen a demostrar que les coses es continuen fent com sempre, 

malament i sense tenir en compte per res a la part social però, el que és pitjor, sense 

tenir en compte a alguns dels treballadors/es implicats. Totalment vergonyós. 

L’EMPRESA ENS 

DEMOSTRA QUE LES 

COSES ES CONTINUEN 

FENT COM SEMPRE, 

MALAMENT I SENSE 

TENIR EN COMPTE  LA 

PART SOCIAL 
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Canvis organitzatius 



Com bé sabeu, properament, està previst 

reobrir, de manera excepcional, la comis-

sió de valoració de llocs de treball per tal 

que aquells treballadors/es que en els 

darrers anys hagin vist modificades subs-

tancialment les tasques associades al 

seus llocs de treball, puguin sol·licitar,  

mitjançant el procediment establert, la 

seva corresponent revisió i valoració. 

 

Aquest últim mes, la comissió de valora-

ció, s’ha reunit en un parell d’ocasions 

amb la intenció d’ajustar el procediment i documents a utilitzar (procediment de    

revisió i valoració del lloc de treball; model de sol·licitud; plantilla de descripció del lloc 

de treball DLT; guia per emplenar la DLT; manual de valoració). 

 

Des de CATAC, entenem bàsic deixar clars els objectius que han d’acabar marcant 

les regles del joc i conèixer quin increment de massa salarial considera l’empresa que 

podria assumir fruit de les revisions d’aquells llocs de treball que s’han vist darrerament 

modificats a l’Agència (esperem que en cap cas sigui inferior a l’increment que      

suposarà l’ajustament a l’alça de determinats  treballadors/es actualment “FORA” de        

conveni, si s’acaba aprovant el IV conveni tal i com està plantejat). 

Valoració del llocs de treball 

PROPERAMENT,  ESTÀ 

PREVIST REOBRIR,       

DE MANERA 

EXCEPCIONAL,          

LA COMISSIÓ DE 

VALORACIÓ 
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Rehabilitació de les façanes de l’edifici 

de l’ACA, Provença 204. 

Amb retards considerables respecte a la 

planificació inicial, estem immersos en 

plenes obres de remodelació de les  

façanes. Ja ho heu anat vivint: hi ha  

hagut moviments de taules i mobiliari, 

sorolls, pols... És cert, en aquest cas, que 

el propietari de l’edifici- promotor de les 

obres- és qui decideix els professionals 

que hi intervenen. Però, qui està present 

en el moment d’execució de les obres, 

és el personal de l’ACA. 

 

Són obres i ja sabem de què parlem. 

Però no deixen de ser activitats molestes que, en el cas de persones amb sensibilitat 

respiratòria, poden causar situacions complicades i problemàtiques. Des de CATAC, 

ens hem posat a la vostra disposició per gestionar i donar resposta a les situacions que 

es poden ocasionar com a conseqüència d’aquesta situació. 

 

Hem volgut deixar palesa la importància de prioritzar la seguretat i la salut dels treba-

lladors i treballadores de l’Agència. 

 

Seguretat i salut 



Temes com: 

  la presència d’amiant a les plaques exteriors de la façana de Provença 204 i el 

procediment per a la seva retirada, 

  la generació de pols a les plantes, el manteniment lliure de les zones 

ció i dels equips de suport a la intervenció de bombers, 

  la instal·lació de cortines per rebaixar l’efecte de la incidència solar a les       

façanes, 

  la correcta ventilació dels serveis sanitaris amb finestres practicables, 

  etc. 

han estat presents en les consultes dels delegats de Prevenció a l’empresa, tant per 

suggeriment vostre, com originades per la nostra valoració de com s’executarien les 

obres. 

Hem de comentar que, des de l’empresa, s’ha facilitat el trasllat de personal sensible 

per temes respiratoris a altres plantes i que s’ha 

sol·licitat que les obres de més complexitat es  

realitzin en horaris de menys presència de perso-

nal. Però hi ha temes que no s’han d’oblidar: és 

necessari pressionar a la propietària de l’edifici 

perquè les finestres tinguin persianes, perquè hi 

hagi una correcta ventilació a les zones de 

menys renovació d’aire i per millorar el sistema 

de climatització si, després de millorar el tanca-

ment tèrmic i acústic, continuem patint situacions 

de fred i calor que provoquen molèsties en el  

personal. 

 

Inicialment, l’empresa de muntatge va anul·lar 

totalment la sortida d’evacuació amb l’estructura 

de la bastida i es va sol·licitar la seva correcció. 

Van modificar l’estructura i l’han protegida       

perquè no hi hagi cap contusió amb la barra  

horitzontal en cas de sortida de personal per 

aquesta porta. 

 

Estem a la vostra disposició per conèixer i poder 

gestionar les vostres consultes i queixes per 

aquest tema i per als que tingueu relacionats amb 

la seguretat i salut laboral. 

 

DES DE L’EMPRESA, 

S’HA FACILITAT EL 

TRASLLAT DE 

PERSONES SENSIBLES 

A ALTRES PLANTES I 

S’HA SOL·LICITAT QUE 

LES OBRES DE MÉS 

COMPLEXITAT ES 

REALITZIN EN 

HORARIS DE MENYS 

PRESÈNCIA DE 

PERSONAL 
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Situació de la bastida a la cantona-

da de Provença-Aribau 

15è aniversari de l’ACA 
Recordeu que el passat 11 de febrer es va celebrar a la sala del consell l'acte íntim 

commemoratiu del 15è aniversari de l'ACA? Recordeu també que per a aquest acte, 

l'empresa va animar als treballadors/es a participar-hi fent-los arribar les fotografies 

que permetessin il·lustrar l'activitat de cadascú a l'Agència,  amb l'objectiu de projec-

tar-les a l'acte. Ho recordeu? 

 

Des de CATAC, ens preguntem què ha passat amb aquestes fotografies? A l'acte, no 

es van projectar tal com van dir? Llavors...  cap dels 591 treballadors/es en plantilla va 

portar cap foto ni va autoritzar-ne el seu ús?  



A CATAC, som coneixedors que algun treballador/a no sols va autoritzar, sinó que 

també va portar fotos ...  per tant, què ha fet l'empresa amb aquestes fotos? 

 

Es tracta potser d'una altra sorpresa que ens donarà aquesta direcció? O simplement, 

no s'ha fet res amb aquestes fotografies perquè el recull que tenen és tan minso i tan 

pobre, que poc poden mostrar? Més aviat, es mostraria el poc suport "laboral" que 

tenen!! Tants pocs treballadors/es els han fet costat? 

 

Sigui quina sigui la raó perquè, de moment, no s'hagi fet res amb aquest recull de    

fotografies, des de CATAC ens preguntem si la direcció de l'ACA s'ha posat en       

contacte amb els treballadors/es  que els van oferir les seves fotografies, per explicar-

los les raons perquè no s'han utilitzat o per retornar-los les fotografies. O, si fos el cas, si 

és que estan treballant en un projecte amb elles... els ho han explicat?  

 

Arribarem als 16 anys de l'ACA i seguirem, com és costum, sense saber-ne res de les 

coses que no  preguntem! 

 

Serveixi aquesta nota com a recordatori.  

 

CATAC... Per la feina ben feta!!!  

 

COM A CATAC, SEMPRE 

HEM DEFENSAT QUE 

NO  CALIA FER 

RECLAMACIONS 

INDIVIDUALS EN EL 

TEMA DE LA PAGA 

EXTRA DEL 2012,  JA 

QUE, SEMPRE HEM 

CONSIDERAT QUE 

QUALSEVOL 

SENTÈNCIA 

FAVORABLE SERIA 

EXTENSIBLE A TOT EL 

COL·LECTIU 

Pàgina 7  

Unitat sindical 
La crisi ens ha dut a la pèrdua constant 

de molts dels drets que, amb molts esfor-

ços i lluites de tots els treballadores i   

treballadores, s’havien aconseguit. Por-

tem cinc anys sense Fons d’acció social, 

ens hem quedat sense tiquets restau-

rants, hem perdut hores d’assumptes   

personals, ens han deixat sense el premi 

de vinculació i, hem perdut, com a    

mínim, un 30 % de poder adquisitiu 

(reducció del 5 % del sou al 2010;       

pagues extres 2012, 2013 i 2014; conge-

lació salarial). 

 

Després de moltes manifestacions, després de moltes reivindicacions, després de seure 

molts cops a la Mesa general de negociació reclamant a l’Administració tot allò que 

és nostre i que van decidir robar-nos, no ens ha quedat més remei que portar als      

jutjats totes aquestes retallades. 

 

CATAC, ha interposat diferents conflictes col·lectius, conjuntament amb d’altres      

sindicats, referents a les pagues extres, dels quals hem rebut sistemàticament sentèn-

cies favorables que han estat  recorregudes, sistemàticament, per la Generalitat. 

 

Com a CATAC, sempre hem defensat que no calia fer reclamacions individuals, en el 

tema de la paga extra 2012, ja que sempre hem considerat que qualsevol sentència 

favorable seria extensible a tot el col·lectiu. Actualment, estem pendents d’un recurs 

d’inconstitucionalitat presentat per la Generalitat, sobre si la norma té caràcter bàsic 

o no. 



L’Acord assolit a la Mesa general 

de la Generalitat, en referència 

als primers 44 dies de la paga 

de 2012, i que hem cobrat a la 

nòmina del mes de març, confir-

ma la convicció que teníem des 

de CATAC, que no calia fer   

reclamacions individuals. 

 

Aquesta petita victòria, és       

gràcies a la lluita de tots els    

treballadors i treballadores, i a la 

pressió de  tots els sindicats 

(unitat sindical) que, des de  

CATAC, hem practicat de forma lleial amb la resta de sindicats, i mai hem presumit            

d’haver fet més que d’altres. En tot cas, hem fet altres coses. Quan hem informat   

sobre els conflictes col·lectius, sempre hem dit  “tots els sindicats” o “La IAC i la resta 

de sindicats”.  No ens hem volgut posar mai cap medalla individual.  

 

CATAC no som un sindicat que persegueixi afiliacions, no ho hem fet mai. L’ètica ens 

diu que el sindicat, en la defensa dels nostres drets, no ha d’aprofitar-se de ningú per 

obligar a afiliar-se o per cobrar quantitats en relació als possibles guanys. Per aquest 

motiu sempre hem interposat conflictes col·lectius, davant de les reclamacions       

individuals.  

 

Com bé sabeu les pagues dels anys 2013 i 2014, també han estat recorregudes, i a 

nivell dels laborals de VI Conveni Únic, hem rebut la sentència 7/2015 de la sala social 

del TSJC, per la qual la Generalitat ha estat condemnada a abonar la part meritada 

de les pagues extres, sentència que ha estat recorreguda davant el Tribunal Suprem. 

 

Els conflictes col·lectius interposats a les diferents empreses públiques, la majoria   

estan en suspens (entre d’elles l’ACA), esperant la resolució del Tribunal Suprem, que 

en el cas que confirmi la sentència del TSJC, acabarà sent extensiva a la resta de  

treballadors i treballadores de la Generalitat. 

 

Continuem lluitant per tal d’anar recuperant tots els drets que ens han robat, i tenim 

molt clar que els protagonismes són dolents, i que cal continuar la lluita des de la  

unitat sindical. 

 

CATAC, QUAN HA  

INFORMAT SOBRE ELS 

CONFLICTES 

COL·LECTIUS,   

SEMPRE HA DIT “TOTS 

ELS SINDICATS” O 

“L’IAC I LA RESTA DE 

SINDICATS”. 

NO ENS HEM VOLGUT 

POSAR MAI CAP 

MEDALLA INDIVIDUAL 
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L’Agència de Medi Ambient 
El passat mes de febrer, el President Mas, va anunciar, per sorpresa, la creació d’una 

nova Agència formada per tots aquells organismes que estan actuant en polítiques 

mediambientals. 

 

Diem sorpresa perquè, un cop fet aquest anunci, cap Director de les empreses que 

havien de conformar aquest nou ens, en tenia cap notícia, no en sabien res de res.    

És sorprenent que es pugui anunciar aquesta creació sense haver informat abans als 

ens implicats. 

 



Més recentment, el dia 4 de maig, el Conseller Santi Vila va convocar una roda de 

premsa, en la qual va anunciar la creació de l’Agència i les fases en les que es desen-

voluparia. 

 

Va exposar els motius de la creació, esmentant que l’actual visió integrada sobre   

temes territorials i mediambientals, aconsella plantejar una estructura nova que       

unifiqui totes les disciplines territorials i mediambientals. 

 

També va definir els objectius del nou ens, tals com consolidar una marca, donar cre-

dibilitat en la informació ambiental, garantir la transparència en la informació, donar 

suport als òrgans de l’administració de la Generalitat, enfortir la capacitat de 

col·laboració, exercir funcions fiscals, etc 

 

Per portar a terme aquest 

projecte, a la nova legislatu-

ra, s’ha constituït el que   

diuen el consell d’experts, 

persones que en anteriors 

etapes ja han format part 

d’alguns organismes de la 

Generalitat (Marta Lacam-

bra ex-directora de l’ACA, 

Jordi Sargatal ex-director del 

Parc Natural dels Aiguamolls 

i Jordi Bausells ex-assessor de 

direcció de l’empresa públi-

ca Forestal Catalana). No 

posarem en dubte ni els 

seus coneixements, ni la seva professionalitat però... ens poden dir quants diners       

costarà la constitució d’aquest consell d’experts? cal buscar assessors externs, quan a 

les diferents empreses que han de conformar aquest nou ens, està ple de bons       

professionals? 

 

Tal com us vàrem informar en un comunicat del comitè d’empresa, el nostre Director 

ens va comentar que no es tractava d’una fusió total i que, per tant, cada empresa 

mantindria el seus centres de treball, la seva estructura organitzativa i laboral. 

 

De tota manera, un cop rebuda la notícia, ens vàrem mobilitzar, i ràpidament vàrem 

realitzar una reunió entre els comitès afectats inicialment (Residus, Cartogràfic, Meteo-

rològic i ACA). En aquesta reunió vàrem acordar redactar una carta, exposant les 

nostres inquietuds (personalitat jurídica del nou ens, possible organigrama, condicions 

laborals, manteniment de les plantilles de personal), per tal de demanar una reunió 

amb el Conseller (aquesta carta l’enviarem properament). 

 

Com a CATAC, des del sindicat, el nostre secretari general va demanar una reunió 

amb el Conseller. Aquesta reunió s’ha produït el 28 de maig però, no amb el Conseller, 

sinó amb el secretari general del  Departament de Medi Ambient i el secretari de Medi 

Ambient i Sostenibilitat. 

 

Properament, us enviarem aquesta informació. 

 

CATAC  S’HA REUNIT,   

AQUEST 28 DE MAIG,  

AMB EL SECRETARI  

GENERAL DEL 

DEPARTAMENT DE 

MEDI AMBIENT I EL 

SECRETARI DE MEDI 

AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
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La CATAC és un sindicat assembleari  i el seu principal objectiu és la defensa dels inte-

ressos dels treballador/es de l´administració de Catalunya però també, de manera 

solidària i coordinada, de la resta de persones. Per a  fer-ho, formem part de la         

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i participem en moviments socials i        

solidaris a l´Estat Espanyol i a d´altres països del món. 

 

Si voleu conèixer una mica més el nostre Sindicat, us convidem a fer una ullada als 

nostres estatuts, on trobareu la informació més detallada del funcionament intern de la 

nostra organització. (www.catac.cat ) 

 

Les seccions sindicals estan formades per les persones afiliades o simpatitzants, que 

poden ser de diferents tipus o àmbits, i són l´eina més propera per garantir la participa-

ció de tothom. 

 

El Congrés és l'òrgan de decisió màxim del sindicat i, entre d'altres, té la competència 

d'adoptar els acords en matèria d'organització i d'acció sindical. També és qui       

designa les persones que ocuparan la Secretaria General, la Comissió de Garanties i 

la   Permanent(qui designa les persones responsables de les secretaries).  

 

Per dotar d'eficàcia i legitimitat la tasca sindical de la CATAC, disposem del codi ètic 

que presenta una sèrie de pressupòsits de comportament personal i orgànic per a tota 

la gent que integra el sindicat.  

 

El sindicat CATAC té una estructura que garanteix la participació i la presa de         

decisions de manera col·lectiva. 

 

A més de la Permanent, La Coordinadora General, formada pels delegats, afiliats i  

simpatitzants, pren les decisions bàsiques per consens o pel vot ponderat de les       

seccions sindicals.  

 

Les Secretaries gestionen els diferents àmbits d’actuació del sindicat i integren les   

demandes, accions i estratègies que acorda la Coordinadora General. 

 

Les seccions sindicals traslladen l’opinió dels treballador/es a la coordinadora general 

i s’encarreguen de la gestió diària dels assumptes que afecten les persones en els    

centres de treball. És la nostra eina bàsica d’acció sindical. 

 

Visiteu la nostra pàgina web:          www.catac.cat  

 

LA CATAC ÉS UN 

SINDICAT 

ASSEMBLEARI I EL 

SEU PRINCIPI BÀSIC 

ÉS LA DEFENSA DELS 

INTERESSOS DELS 

TREBALLADORS/ES DE 

L’ADMINISTRACIÓ DE 

CATALUNYA , PERÒ 

TAMBÉ, DE MANERA 

SOLIDÀRIA I 

COORDINADA, DE LA 

RESTA DE PERSONES 
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Coneix el sindicat 



 

Representants sindicals de CATAC 

 
BARCELONA 

 
Alfons Barceló             Comissió Paritària  Ext-12026  abarcelo@gencat.cat   P-204 ALTELL  

Àfrica O’Callaghan    Negociadora de conveni Ext-12284     afocallaghan@gencat.cat   P-204 P-6ª  

Rosa Mª Sánchez        Salut Laboral/Conveni  Ext-12154    rosam.sanchez@gencat.cat    P-204 P-1ª  

Roger Moreno             Comissió Teletreball  Ext-12019       rgmoreno@gencat.cat   P-204 P-1ª  

 

 

TARRAGONA / TORTOSA 

 
Salvador Fabregat Comissió D’Igualtat          sfabregat@gencat.cat  TORTOSA  PB 

 

 

GIRONA  

 
Oriol Arias   Comissió FAS    Ext-14026  orarias@gencat.cat  Altell  

Josep Martínez  Comissió Formació   Ext-14003      jsmartinez@gencat.cat  Altell  

Carles Baserba Comissió de Valoració Ext-14016       cbaserba@gencat.cat PB 

 

 

DELEGAT  LOLS  

 
Jordi Erra  Comissió de Concursos Ext-12018          jerra@gencat.cat P-204 ALTELL  

  Borsa de Treball 

 
 

 

A la constitució del Comitè Intercentres de les darreres eleccions, es 

va acordar alternar la Secretaria i la Presidència entre UGT i CATAC. 

Ja ha passat un any, per tant, toca el canvi. CATAC deixa la        

Presidència per agafar la Secretaria. 

 

 

 

Per a qualsevol consulta o problema que tingueu us podeu adreçar a la 

bústia de la nostra Secció Sindical 

 

    aca.catac@gmail.com 
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