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P A T R I O T E S ! ! ! !  
 

El mateix dia que l'Alcaldia plantava al Departament d'Ocupació i als representants de la secció local en un acte de 
conciliació, la Diputació de Barcelona, a la vista dels diferents pronunciaments judicials a favor del pagament 
dels 44 dies de paga extraordinària meritats l'any 2012, va acordar amb les organitzacions sindicals (CATAC-
IAC entre elles) el pagament a tots els seus empleats de les quantitats corresponents, sense necessitat 
que es plantegessin noves reclamacions ni resolucions judicials. L'esmentat pagament es realitzarà 
probablement, segons la mateixa Diputació, el mes de febrer o març de 2014. 
 
Així mateix, la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, governada pel PP, el mateix partit que va aprovar la 
retallada (bé, a Catalunya, com no, la nostra dreta, CIU, se li varen avançar uns quants mesos retallant-la als 
companys/es de la Generalitat), ha decidit també retornar a tots els seus empleats la part de la paga extraordinària 
indegudament retallada. La devolució es farà, segons la mateixa comunitat "en el termini més breu possible".  
 
A l'administració local, Ajuntaments governats pels mateixos partits polítics que ho fan a Cubelles, com Gavà 
(PSC+ICV-EUA), St. Cugat del Vallès (CIU), St. Feliu de Llobregat (ICV-EUA+CIU) Sta. Perpètua de  Mogoda 
(ICV-EUA+CIU), Vidreres (CIU), Viladecans (PSC+ICV-EUA), entre molts d'altres, els seus responsables polítics ja 
han aprovat el retorn de la part meritada. Fins i tots, en contrades tan llunyanes com Vilanova i la Geltrú, el Ple de 
l'Ajuntament aprovà (amb els vots de CIU+PSC+ICV-EUA+CUP) l'11 de novembre una moció proposada pels 
partits a l'oposició, que reconeix aquest dret, instant a negociar la forma del seu pagament amb el sindicats. 
 
Entretant, aquí a Cubelles, tot i les moltes sentències que ja han sortit i el que fan els propis partits polítics 
que governen a d'altres contrades, continuen fent-se l'orni o enviant notes de personal... I és que els 
responsables polítics municipals que prometien una bona gestió de personal, la modernització de l'administració o 
aprovar una catalogació, com ha quedat demostrat, són els responsables polítics dels incompliments sistemàtics, 
de la manca de diàleg i de la imposició, dels millors malpagadors, dels millors retalladors de drets laborals, socials 
i familiars dels treballadors/es municipals, en definitiva dels millors "administradors" en el sentit ad manus traere, 
és a dir, endur-se quelcom a les mans1 (després d'haver-les ficat a la butxaca de tercers, és clar).   
 
En fi, si hi ha patriotes en aquest país, som els empleats/des públics. Amb les nostres nòmines, financem els 
governs, amb els nostres impostos (que no retornen en forma de serveis) financem els governs, amb els 
sobrepreus que paguem per tot (aigua, llum, gas, autopistes, combustible, taxes, serveis bancaris..) financem els 
governs,...perdó, "la banca", és a dir, ja ho havien dit bé, els governs (o no és aquella qui els posa?). 
 
Potser comença a ser hora que els "patriotes" de veritat comencem a desfer-nos dels vendepatrias de pa sucat 
amb oli. Esmolem ben bé el vot. Pot ser no és fàcil saber a qui votar, si és que hi ha algú, però resulta fàcil 
saber contra qui votar dintre de 18 mesos. Cent setanta famílies, com a mínim són uns quants centenars 
de vots. Certament, no som pocs. 
 

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

                                                
1 Veure retribucions dels responsables polítics (sense dietes) per assistir a "reunions" a: 
 http://www.cubelles.cat/ajuntament-seu-e/informacio-oficial/retribucions-carrecs-electes.htm  
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