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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 
els principals temes tractats a la Comissió Paritària del dimecres 14 de 
desembre de 2011 amb rellevància pel conjunt de treballadors/es. 

 
 

 APROVACIÓ CALENDARI PER L’ANY 2012. 
 
La Comissió Paritària va aprovar per unanimitat el calendari per l’any 2012. A part 
dels festius locals i els derivats del l’actual conveni vigent es va establir el dia 7 de 
desembre de 2012 com assumpte propi d’obligat compliment. 

 
 
 

 PROPOSTA REGULACIÓ IMMEDIATA DE LES TASQUES DE 
SUPERIOR CATEGORIA. 

 
La Junta de Personal a proposta de la CATAC-IAC Cubelles, va proposar a 
novament la regulació immediata de les tasques de superior categoria. En cas 
contrari, i per a evitar responsabilitats als treballadors/es requerir que la 
Corporació en deixi d’exigir la seva realització i només demani l’acompliment de 
tasques recollides a les RLLT. 
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L’Alcaldia comunica que l’actual equip de Govern està regularitzant i reconeixent totes aquestes 
situacions esdevingudes des del mes de gener. Emplaçant als treballadors/es que considerin que es 
troben en aquesta situació que realitzin un informe amb el vistiplau del responsable directe 
(funcionarial o polític) i ho enviïn a RRHH per al seu estudi i resolució si s’escau. 
 
 

 PROPOSTA DE RETRIBUCIONS FLEXIBLES EN ESPÈCIES. 
 

La Junta de Personal a proposta de la CATAC-IAC Cubelles, va proposar a 
novament la possibilitat que l’Ajuntament flexibilitzi les retribucions, incorporant 
l’opció de retribucions en espècie, tal i com ja fan altres administracions, per a 
poder incorporar a les nòmines dels treballadors/es que així ho desitgi, 
l’abonament d’assegurances mèdiques privades, plans de pensions privats, etc. 
Amb el conseqüent benefici fiscal per a l’Ajuntament i els treballadors/es. 
 
L’Alcaldia exposa que ho trasllada pel seu estudi i que en tot cas és tractaria d’un tema per a 
negociar a la Paritària extraordinària del mes gener de negociació de propostes que afectin al 
conveni vigent. 
 
 

 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CRITERIS D’ASSIGNACIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS PER A FORMACIÓ I ESTUDIS. 
 
La Junta de Personal a proposta de la CATAC-IAC Cubelles, fins a l’aprovació 
d’un Pla de formació integral per part de l’Ajuntament va presentar una proposta 
de criteris per l’assignació de cursos i recursos econòmics per a la formació, que 
va ser objecte d’estudi i negociació a la Mesa de Formació del darrer 12 de 
desembre de 2011.  
 
Desprès de diversos mesos de feina i propostes per a la CATAC-IAC Cubelles és 
un motiu de satisfacció que finalment s’hagi aprovat per unanimitat aquests 
criteris, entre d’altres motius, per tractar-se d’un dels nostres compromisos 
recollits al nostre Programa Electoral. Som conscients que probablement hi ha 
coses que són susceptibles de millorar, però en qualsevol cas, ho considerem un 
primer pas encertat en la bona direcció. 

 
 

 Criteri de transparència i publicitat. 
 

La formació i ajuts econòmics rebuts pels treballadors/es seran públics i accessibles 
per a tot el personal. 

 
 
 Prioritzar la formació i ajust econòmics. 

 
La formació i ajuts econòmics per aquesta es prioritzaran en els que tinguin a veure 
directament amb la tasca i llocs de treball que ocupen els treballadors/es. Això sense 
que suposi, que aquells treballadors/es que lícitament desitgin realitzar una formació 
diferent a la del seu lloc de treball amb una finalitat de promoció professional no en 
puguin rebre ajuts. En qualsevol cas, seran en menor quantia en aquests casos.  
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 Criteris de necessitat i progressivitat. 
 

La formació que sigui imprescindible i necessària de forma constatable per al correcte 
desenvolupament de la feina d’un treballador/a el seu cost serà assumida íntegrament 
per l’Ajuntament.  
 
A la formació no imprescindible, però si beneficiosa per al treballador/a i la corporació, 
s’aplicaran criteris de progressivitat en els ajuts que atorga l’Ajuntament en funció de la 
retribució dels treballadors/es. 

 
 
 Criteris de racionalització. 

 
L’Ajuntament prioritzarà els ajuts econòmics per a formació al seu personal laboral fix o 
funcionari, sense que vagi en depriment del dret a la formació del personal interí o 
temporal, quedant per tant al marge la formació gratuïta.  
 
En els supòsits que l’Ajuntament considera necessari una formació específica que 
requereixi una aportació econòmica per a personal interí o temporal, s’establirà una 
vinculació i una cadència temporal de 2 anys d’aquest ajut amb la relació laboral, 
establint-se la obligació de retornar aquest recursos econòmics en els supòsits que el 
treballador/a de forma unilateral decideixi abandonar l’administració o no pugui 
continuar la relació laboral per causes no imputables a l’Ajuntament. 

 
 
 Criteris de prioritat, objectivitat i imparcialitat. 

 
La Mesa de Formació és l’òrgan col·legiat qui autoritza la realització de la formació. 
 
En els casos de disparitat de criteri entre caps i/o regidors i treballadors/es en relació a 
les propostes de formació aquestes propostes, es podran remetre per part dels 
treballadors/es als Presidents de la Junta de Personal i Comitè d’Empresa, en funció de 
si es tracta de funcionaris/es o laborals, per al seu trasllat i estudi a l’òrgan col·legiat 
decisori, malgrat que no disposi de la signatura i/o vistiplau del seu cap i/o regidor/a. 

 
En els casos d’haver concurrència en una formació determinada, es prioritzi 
l’assistència als treballadors/es que no l’hagin realitzat, o que menor formació hagin 
realitzat als 2 darrers anys. 

 
 

 Criteris d’assignació d’ajuts econòmics per formació/estudis voluntaris. 
 

La Mesa de Formació és l’òrgan col·legiat qui autoritza l’assignació de recursos 
econòmics per la realització de formació/estudis voluntaris sol·licitats pels 
treballadors/es. 
 
L’assignació de sol·licituds d’ajuts per a la formació/estudis voluntaris es realitzarà 
anualment al mes de novembre i s’abonaran al mes de desembre d’acord amb els 
següents criteris: 
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Tipus de Formació / estudis  Percentatge 
Ajut 

Formació / estudis amb vinculació directa al lloc de treball.*  
*Amb informe favorable del responsable d’àrea. 50% 
Formació / estudis beneficiosa per al lloc de treball. 
Beneficiosa pel lloc de treball, informàtica, llengües, etc... 25% 
Altra formació / estudis. 10% 

  
Aquest criteris són de referència, i es podran ajustar proporcionalment a l’alça o a la 
baixa en funció de les sol·licituds anuals realitzades pels treballadors/es i l’assignació 
pressupostària disponible. 

 
Serà necessari acreditar la superació del curs, any acadèmic, crèdits o d’assignatures 
matriculades per poder rebre l’ajut. 

 
 
 
EN UN ALTRE ORDRE DE COSES US INFORMEM: 
 

 En relació a la composició de la Junta de Personal. 
 
Des de la CATAC-IAC Cubelles volem felicitar a la nostra companya Alicia Millan, 
pel seu nomenament com a nova Secretària de la Junta de Personal el passat dia 
5 de desembre de 2011. 

 
 
Cubelles, 19 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
Neus Brull i Sardà       Ramon Arenas i Prat 
Presidenta de la Secció Local     Secretari General de la Secció Local  
 
 

TOTS I TOTES DECIDIM!!!!  
Decididament compromesos!!  

 
 
 
 
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. 


