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CATAC-IAC
Eleccions ACA 2014

Secció sindical de CATAC-IAC

Hem estat presents a
totes les eleccions
sindicals
Volem continuar sent
l’altaveu de les vostres
reivindicacions

Hem estat presents a totes les eleccions sindicals i ens tornem a presentar, amb les mateixes ganes i
amb el mateix compromís. Gràcies
al vostre suport, hem estat una força sindical important, i
volem
continuar sent l’altaveu de les vostres reivindicacions.
Tenim representació a Barcelona,
Girona, Tarragona i Tortosa i
també, volem tenir presència a la
demarcació de Lleida. Us garantim
compromís, implicació, dedicació,
participació activa en totes les comissions, sent fidels als nostres principis:

Mantindrem la nostra
autonomia



Mantindrem la nostra AUTONOMIA, per prendre decisions sense interferències
del sindicat, mirant sempre l’interès pels trebaladors i treballadores de l’ACA.

Defensarem la unitat
sindical



Defensarem la UNITAT SINDICAL, la unió fa la força i continuarem al costat dels
que defensin l’interès comú de tots els treballadors i treballadores ( els nostres
drets).



Qualsevol decisió que afecti al col·lectiu de treballadors i treballadores, la portarem a REFERÈNDUM, com hem fet fins ara.



Continuarem INFORMANT (comunicats, assemblees I Cataccrac) i treballarem
per aconseguir una comunicació més directa amb vosaltres. Actualment tenim
dues eines que podeu fer servir: la bústia del comitè i tots els delegats i delegades que estan a la vostra disposició per atendre les vostres consultes.



Lluitarem per recuperar els DRETS aconseguits durant tants anys, per això, en el
Conveni, exigirem mantenir aquells articles que han quedat suspesos i afegir
unes clàusules addicionals que ens permetin recuperar, entre d’altres coses,
part de les nostres retribucions.



No volem tornar a èpoques anteriors fent subcontractacions per a realitzar tasques pròpies, per tant, defensarem una mobilitat dels treballadors i treballadores (pública, objectiva, transparent, fonamentada i amb la conformitat de
totes les parts).



Treballarem per aconseguir una millor conciliació de la vida laboral i familiar
(horari, permisos, mobilitat, etc).

Farem referèndums
Informarem amb
comunicats, assemblees i el nostre
Cataccrac
Lluitarem per recuperar els drets perduts

ENS TORNEM A
PRESENTAR AMB LES
MATEIXES GANES I AMB
EL MATEIX COMPROMÍS
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Secció sindical de CATAC-IAC
Volem
aconseguir
entorn laboral millor:

un

* La

salut laboral és important per gaudir d’un entorn
laboral més confortable,
per tant, tots els treballadors i treballadores hem de
contribuir, informant de les
diferents irregularitats en els
llocs de treball, no amb
l’ànim de denunciar, sinó,
amb la finalitat de solucionar els problemes.
* L’avaluació de riscos psicosocials ha detectat una sèrie de problemàtiques, i ens ha
de servir per exigir a l’empresa que les solucioni.
* Vetllarem per garantir l’equitat i transparència en la presa de decisions.
* Treballarem perquè la dirección de RH s’impliqui en el bon funcionament de
l’empresa, aprofitant el millor de cadascú.
* Treballarem per millorar les condicions dels nostres centres de treball (BCN, Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa, embassaments i laboratori d’Abrera).

No volem tornar a
èpoques anteriors
Treballarem per
aconseguir una millor conciliació de la
vida laboral i familiar

* Exigirem que es respecti el nostre conveni i per garantir-ho, prendrem, tal i com hem
fet fins ara, totes les mesures que estiguin al nostre abast.

El nostre delegat LOLS serà en Jordi Erra

Volem millorar
l’entorn laboral
Exigirem que se
solucionin els problemes psicosocials
Vetllarem per garantir l’equitat i
transparència en la
presa de decisions
Treballarem per millorar les condicions
dels centres de treball
Exigirem que es
respecti el nostre
conveni

SEMPRE AL TEU COSTAT, VOTA CATAC!!!
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Fent camí
Aquests últims quatre anys han
estat molt complicats, plens de
r e ta l l a d e s , a c o m i a d a m e n t s ,
pèrdues de drets socials... que ens
han portat a retrocedir més de
trenta anys en els nostres drets.
El primer any, ens vam trobar amb
un conveni que finalitzava la seva
vigència (2010), per tant, s’havia
de prendre una decisió, SÍ o NO a
denunciar el conveni. CATAC es va
posicionar en el NO a la denúncia
per la situació de crisi (entorn complicat per negociar res) i perquè
teníem unes eleccions autonòmiques (canvi d’interlocutor en la
negociació). Va ser un NO pendent de la consulta a tots els treballadors (som assemblearis) i la vam
realitzar mitjançant correu electrònic (sent l’únic sindicat que va consultar els treballadors per prendre la decisió).
Al febrer de 2011 vam tenir nou director i gerent que van arribar amb les retallades
sota el braç. El 8 de febrer la Generalitat de Catalunya va aprovar la Instrucció 1/2011
per a l’aplicació de les mesures específiques en matèria de personal previstes en el
Decret 109/2011. Aquesta instrucció especificava que s’havia de reduir la despesa
del personal en un 6% i en un 5% la dels efectius de personal.
A empreses públiques (lNCASÒL, ATLL, CARTOGRÀFIC...) l’aplicació d’aquest decret
va ser immediata. A l’ACA vàrem aconseguir, entre tots, que aquest decret no es fes
efectiu.
Arran d’aquesta instrucció i amb la participació de tots els treballadors i treballadores,
vam presentar propostes a la Direcció per aconseguir reduir les despeses i augmentar
els ingressos, en defensa de la nostra empresa. Algunes han tingut un resultat positiu:
s’ha reduït el nombre de consells d’administració anuals, s’ha reduït els membres del
consell, s’ha reduït a la mínima expressió la contractació externa ...
El III conveni va quedar automàticament prorrogat fins a finals de 2011, moment en el
que l’empresa va denunciar-ho. Era un moment molt complicat per poder negociar
res a nivell econòmic, res a nivell social, tot retallat per les decisions del govern català
i l’estatal: el 5 % del sou al 2010 (després va passar a ser el 7%), congelació salarial al
2011, eliminació de les pagues extres del 2012, 2013 i la ja anunciada del 2014 (som
els únics empleats públics que ens han retallat tres anys seguits la paga extra),
decrets que ens han deixat en suspens millores socials consolidades en el nostre
conveni (tiquet restaurant, FAS, premi a la vinculació, hores d’assumptes personals) i
per adobar-ho tot una miqueta més, una reforma laboral promoguda pel govern
estatal amb el suport del govern català, reforma que ens va limitar a la mínima
expressió la capacitat de negociació dels representants dels treballadors.
Si amb tot això no en teníem prou, l’empresa ens va anunciar que s’iniciava un
procés d’acomiadament col·lectiu que implicava una reducció del 30 % de la
plantilla. Un procés que ens va unir a tots els treballadors, ja que el 85 % de la plantilla
va col·laborar en un fons solidari per tal de poder fer front a les despeses dels
advocats.

A L’ACA, VAM
ACONSEGUIR,
ENTRE TOTS, QUE
LA INSTRUCCIÓ
1/2011 NO ES FES
EFECTIVA
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Fent camí
Davant d’aquest panorama, que va deixar els nostres drets a la mínima expressió,
com a COMITÈ:
-Vàrem convocar concentracions en tots els centres de totes les demarcacions (amb
una participació activa dels treballadors), defensant l’ACA com a servei públic,
defensant els nostres llocs de treball, defensant els nostres drets en els diferents consell
d’administració amb xiulades als membres del consell d’administració.
-Vàrem aturar la negociació del conveni, ja que era incompatible negociar, dins d’un
procés d’acomiada-ment col·lectiu.
-Vàrem donar suport a altres
empreses públiques que van
patir
acomiadaments
(INCASOL, CARTOGRÀFIC,
ATLL, etc..) i aquestes, també
ens el van donar a nosaltres
quan ho vam necessitar.
Volem agriar-los la seva
ajuda.
-Vàrem interposar diferents
conflictes col·lectius:
EL PRIMER CONFLICTE
EL PRIMER CONVA SER LA DENÚNCIA
FLICTE VA SER LA
DE L’IPC 2010, QUE VA
DENÚNCIA DE L’IPC
DERIVAR EN EL PACTE
2010, QUE VA
ERO-IPC EN EL QUAL
DERIVAR EN EL
ENS GARENTIEN ELS
PACTE ERO-IPC EN
LLOCS DE TREBALL
EL QUAL ENS
PER 4 ANYS
GARENTIEN ELS
LLOCS DE TREBALL
PER 4 ANYS

El primer va ser la denúncia
de l’IPC 2010, aquest conflicte va derivar en el pacte ERO-IPC (que va ser votat pels treballadors) en el qual ens
garantien els llocs de treball per a 4 anys i s’afegien algunes millores socials, com la
BOSSA D’HORES.
Un segon conflicte col·lectiu que vam iniciar, va ser el de la paga extra de 2012, que
actualment està pendent de la resolució del Tribunal constitucional, malgrat que totes
les sentències de 1ª instància estan reconeixent el dret a la part meritada.
Acabem d’interposar un tercer conflicte col·lectiu, fruit de totes les interpretacions i
canvis de criteris unilaterals de recursos humans respecte a diferents temes del conveni (temps indispensable, 25 hores d’acompanyament, deures inexcusables, etc).
Davant la política de recursos humans de la nostra empresa: prenent decisions
unilaterals, canviant els criteris, no informant d’aquests canvis, no clarificant les regles
del joc... com a comitè hem tingut una confrontació constant, no ens hem sentit
escoltats, el diàleg ha estat molt difícil i l´únic recurs que ens ha quedat per defensar
els nostres drets ha estat la denúncia a inspecció de treball i la interposició de conflictes col·lectius. Algunes d’aquestes denúncies van fer que l’empresa es veiés obligada
a mantenir reunions quinzenals amb el Comitè, per tal d’informar com anava avançant el procés d’acomiadament que va iniciar i que afortunadament no va tirar endavant.
El conveni és la nostra eina i la seguirem defensant. Som conscients que els articles es
poden interpretar, però no canviar les regles del joc sense exposar-ho als representants dels treballadors i treballadores per avançat i, encara menys, sense informar els
treballadors i treballadores.
En definitiva, han estat 4 anys de moltes dificultats, de feina desagradable, de lluita
constant per defensar els nostres drets, de fer sentir la nostra veu a tot arreu, ja sigui al
carrer o a qualsevol de les comissions en les que hem participat. Sempre hem donat la
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Fent camí
nostra opinió amb respecte i
amb l’únic objectiu de defensar els drets de tots els
treballadors i treballadores i
així ho continuarem fent.
Ara venen noves eleccions i
us podem garantir que
continuarem treballant per a
vosaltres, fent sentir la nostra
veu (que és la que ens doneu els treballadors i treballadores), buscant el diàleg
sempre que això sigui possible, per això, us demanem
que aneu a votar, perquè una major participació ens donarà més força davant de
l’empresa i que ens torneu a fer confiança.

El conveni és la nostra eina i la seguirem defensant
Han estat 4 anys de
lluita constant per
defensar els nostres
drets
Sempre hem donat
la nostra opinió i ho
continuarem fent
Us garantim que
continuarem treballant per a vosaltres

Sense els treballadors, els sindicats no tenen sentit.

Cronologia d’una negociació marcada per
un entorn hostil
El 30 de setembre de 2011 l’empresa va denunciar el III conveni de l’ACA, en el marc
d’una situació de crisis econòmica, de retallades i de la política de la por.
La finalitat de l’empresa, basada en una falsa adaptació de l’EBEP, no era cap altra
que desviar l’atenció del comitè i dels seus recursos en la negociació d’un conveni
que no tenia sentit denunciar, atès que encara no hi havia cap reforma laboral.
(El comitè va posar en dubte la bona fe de l’empresa, premisa necessària per a una
bona negociació).
CATAC va demanar la suspensió de les negociacions donades les circumstàncies en
les que ens trobàvem. Les seccions sindicals d’UGT i de CCOO van sol·licitar mantenir
les reunions però, més espaiades en el temps i ICSC volia continuar negociant, com
l’empresa.
Arran d’una inspecció de treball i de negociacions quinzenals amb la Direcció i
Gerència anteriors, es va pactar una suspensió de 4 mesos en la negociació del
conveni.
Van aparèixer les reformes laborals (les reformes de les retallades), amb el vistiplau
del govern català.
* Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.
* Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Un dels canvis més significatius introduïts per la reforma del 2012 va ser la limitació de
la durada d’un any des de la denúncia de conveni, en matèria d’ultra activitat.

ARA, VENEN NOVES
ELECCIONS I US
DEMANEM QUE
ANEU A VOTAR I
ENS TORNEU A FER
CONFIANÇA
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Cronologia d’una negociació marcada per
un entorn hostil
La ultra activitat consisteix en
l’aplicació del conveni col·lectiu
denunciat un cop finalitzada la vigència pactada. És un mecanisme legal
que pretén evitar que, durant el període de negociació del conveni es produeixi un buit normatiu pel que fa a la
regulació col·lectiva de les condicions
de treball i garanteix que la seva negociació es produeixi en un marc
d’estabilitat normativa.
Aquesta limitació temporal d’un any, la
pròpia DT4ª la va estendre als convenis
negociats amb anterioritat a la reforma
(com és el nostre cas), i establia que,
per a aquests convenis, el termini d’un
any s’iniciava amb l’entrada en vigor de la llei 3/2012 (8 de juliol). Així doncs, teníem
un marge fins al 8 de juliol de 2013, més els 4 mesos de suspensió pactats, per tant,
teníem fins el 31 de desembre de 2013 d’ultra activitat.
FUNCIÓ PÚBLICA,
AMB UN INFORME,
ENS HA LIMITAT LA
ULTRAACTIVITAT A
31 DE GENER DEL
2015

Arribat aquest termini, i havent reprès prèviament les negociacions, el gerent de l’ACA
va acordar, en una de les quatre úniques reunions que va assistir, una pròrroga a la
ultraactivitat fins el 31 de març de 2014. Data que es va veure de nou prorrogada per
Acord entre les parts (social i empresa) fins un any més d’ultra activitat (31 de març de
2015).
Funció Pública, amb un informe, ens ha limitat la ultra activitat a 31 de gener de 2015, i
ens diu que ja no podrem fer cap pròrroga més, tal i com us vàrem comunicar, ens
veiem obligats a acatar-la, però per descomptat, hem impugnat aquesta imposició
que va en contra del que marca l’Estatut dels Treballadors.
En aquest moment de petrificació absoluta i després que l’empresa hagi canviat el
criteri pel qual va voler denunciar el conveni en diverses ocasions:
I) adaptar-ho EBEP –ERO.

L’empresa ha endurit les condicions
laborals dels treballadors i treballadores
Catac no renunciarà
a un millor horari
per a tothom
Mantenir tots els
permisos que teniem en el III Conveni
Evitar la valoració
discrecional de llocs
de treball

II) adaptar-ho a la reforma laboral.
III) inclusió treballadors fora de conveni (remoció, nomenament, complements,
nivells…).
…la trista realitat és que l’empresa ha endurit les condicions laborals dels treballadors i
treballadores dins de conveni, no sols adaptant-los a la Reforma Laboral i a l’EBEP, sinó
que adaptant-los a les seves necessitats, als seus criteris i a les seves prioritats, sense
més fonament que “Funció Pública ho diu”. A hores d’ara, la pròpia empresa no té
clar si vol introduir els treballadors fora de conveni al nou conveni, no té clar els
annexos (taules retributives) que constaran… però, sembla que té clar que no facilitarà una millor conciliació de la vida laboral amb la familiar.
Des de CATAC lluitarem per:
I) Un millor horari per a TOTHOM.
II) Mantenir TOTS els permisos que teníem en el III Conveni, i afegir-ne alguns que es
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Cronologia d’una negociació marcada per
un entorn hostil
regulen a l’EBEP.
III) Evitar la valoració discrecional de
llocs de treball que pretén regular
l’empresa, amb el conseqüent risc de
baixades o d’eliminació de complements.
IV) Mantenir articles que únicament
estan suspesos (no derogats) des de
l’any 2011, per decret (FAS, Premi vinculació, Ajut alimentari, etc..).
V) Afegir unes clàusules addicionals
que ens permetin recuperar drets
perduts (100% baixes IT, Pagues extres, 7% sou 2010, etc..).
VI) Defensarem la promoció interna.

Plantilla de l’ACA
Des de l’any 2010 la plantilla s’ha reduït considerablement. Això ha vingut determinat
pel Decret de la Generalitat, que no permet la substitució de cap jubilació i obliga a
l’amortització de les places. Hem passat dels 677 treballadors el 2010 als 597 actuals.
Aquesta reducció en el nombre de treballadors, conjuntament amb l’eliminació de la
contractació externa i les tasques recuperades que actualment tornen a fer treballadors i treballadores de l’ACA, fa que sigui necessària una reorganització.
Donada la impossibilitat de fer noves contractacions pel Decret abans esmentat,
l’empresa té la necessitat de reorganitzar-la movent els treballadors i treballadores a
diferents departaments, en funció de les necessitats.
Davant d’aquesta situación de retallada de plantilla, CATAC assumeix les mobilitats
com a mal menor però, no la forma de realitzar-les: sense ser informats prèviament
com a representants dels treballadors i treballadores, sense saber els criteris que
s’utilitzen per moure els treballadors i trballadores, en definitiva, sense donar cap
explicació.
Catac defensarà que aquestes mobilitats
siguin el més transparents possibles, es
facin d’una manera objectiva amb la
finalitat d’aconseguir que els treballadors
puguin accedir a aquestes mobilitats
amb uns criteris clars, i que siguin beneficioses per als treballadors i treballadores i
per a l’empresa.
És per això que insistirem en la proposta
que el comitè va presentar, el 14 de
novembre de 2011, per tal de facilitar

CATAC ASSUMEIX
AQUESTES MOBILITATS COM A MAL
MENOR PERÒ NO LA
FORMA DE REALITZAR-LES
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Plantilla de l’ACA
una mobilitat objectiva basada en :



Informació prèvia de les necessitats organitzatives de l’empresa en els
diferents departaments.



Establir un protocol per poder optar a diferents llocs de treball.



Transparència informant als representants dels treballadors dels criteris que
es fan servir per escollir a la persona.



Rigor, que la mobilitat sigui del mateix grup professional.

Ocupades Vacants TOTAL
31/09/2010
677
67
744
31/12/2010
678
69
747
31/03/2011
672
23
695
30/09/2011
660
10
670
30/04/2012
639
13
652
31/12/2012
610
8
618
31/03/2013
619
8
627
30/06/2013
619
8
627
30/09/2013
613
7
620
31/12/2013
606
8
614
31/03/2014
596
10
606

.

LES MOBILITATS
HAN DE SER OBJECTIVES, BASADES EN
LA INFORMACIÓ
PRÈVIA, TRANSPARÈNCIA I RIGOR

Drets que ens han retallat aquets
darrers anys
Any 2010
-Reducció del 5% del sou
-Sou congelat (sense pujada IPC)
-Reducció del FAS al 50%
En aplicació decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents (Generalitat de
Catalunya) derivat del reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (estat espanyol) i de la Llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Any 2011
-FAS suspès
-Sou congelat
-Tiquets restaurant suspès
En aplicació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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Drets que ens han retallat aquets
darrers anys
Any 2012
-Sou congelat
-7% del sou (Paga Extra)
-FAS suspès
-Sense complement de la baixa per
malalties comuns
-Restricció a 22 dies de vacances
-Eliminació del permís de vinculació
-Tiquets restaurant suspès
En aplicació de la Llei de Pressupostos i la
Llei 5/2012 de mesures fiscals de la Generalitat de Catalunya i del reial decret llei
20/2012 de l’estat espanyol.
Any 2013
-Sou congelat
-7% del sou (Paga extra)
-FAS suspès
-Sense complement de la baixa per
malalties comuns
-Restricció a 22 dies de vacances
-Pèrdua de 6 dies d’assumptes propis
-Tiquets restaurant suspès
En aplicació de la Llei de Pressupostos i de la Llei 5/2012 de mesures fiscals de la
Generalitat de Catalunya i del RDL 20/2012 de l’estat espanyol.
Retallades constants dels nostres drets, anys de lluita per aconseguir millores socials
reduïts a la mínima expressió per imposició, tant del govern estatal com del govern
català. Amb l’excusa de la crisi ens fan pagar, als treballadors i treballadores, els plats
trencats de la seva mala gestió, mentre continuen permeten que els BANCS facin i
desfacin lliurement.
Continuarem lluitant per la defensa dels nostres drets i, per tant, recuperar tot allò que
ens han robat.

Centres de treball
El butlletí publicat per l’empresa ens informa que la situació econòmica de l’ACA ha
millorat, per tant, entenem que això s’ha de reflectir en el dia a dia de l’entorn laboral
de tots els centres.
BARCELONA
A Barcelona ens trobem amb mancances de tots tipus: manteniment, mobilitats, gestió, reunions i informació... Per tot això, CATAC es compromet a intentar vetllar pel bon
manteniment de les instal·lacions de l’Agència Catalana de l'Aigua, mantenir puntualment informats els treballadors i treballadores de les mobilitats, reunions i calendari
que s’estableixi per part de l’empresa.

Sou congelat
7% del sou
(paga extra)
FAS suspès
Sense complements
de la baixa per
malalties comuns
Restricció a 22 dies
de vacances
Pèrdua de 6 dies
d’assumptes propis
Tiquets restaurant
suspès
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Centres de treball
TARRAGONA, GIRONA, LLEIDA i TORTOSA
Si a Barcelona tenim mancances aquestes encara s’accentuen més a les demarcacions.

És per això que veiem necessari establir:
-

-

Calendari periòdic de manteniment / visites a les Demarcacions. Ara el manteniment a les Demarcacions es fa a demanda de la Demarcació.
Calendari de manteniments / neteges per al vehicles de les Demarcacions.
Actualment el manteniment dels vehicles està supeditat a pressupostos de
reparació amb un retard de 3 mesos des que es demana. La neteja sols està
autoritzada un cop al mes i és del tot insuficient.
Recuperació del servei de valisa entre la seu central i les Demarcacions,
almenys d’un cop a la setmana.
Claredat i equitat, atenent a la poca informació que arriba a les Demarcacions i quan arriba que no sigui interessada.
Transversalitat en la gestió a les Demarcacions.

Els delegats de CATAC que teniu en els vostres centres estan a la vostra disposició.
Volem estar informats de primera mà (per vosaltres) per millorar l’entorn laboral.

EN EL DARRER BUTLLETÍ PUBLICAT PER
L’EMPRESA, LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE
L’ACA HA MILLORAT,
PER TANT, ENTENEM
QUE AIXÒ S’HA DE
REFLECTIR EN EL DIA
A DIA DE L’ENTORN
LABORAL DE TOTS
ELS CENTRES

EMBASSAMENTS
CATAC ens comprometem a realitzar visites periòdiques per tal de conèixer de més a
prop les inquietuds i/o necessitats de cadascun dels treballadors i treballadores.

LABORATORI D’ABRERA
A principis de l’any 2013 es van incorporar a l’ACA els 15 treballadors i treballadores
d’Abrera amb una subrogació que, de moment, els ha representat una pèrdua de
condicions laborals que han hagut de defensar via judicial.
El trasllat del laboratori de l’ACA a Abrera es troba en fase d’estudi, amb el canvi de
condicions que representarà per als treballadors que acabin marxant. Per part de
CATAC farem tot el possible perquè, arribat el moment, es faci amb les millors
condicions, transparència i igualtat.
El laboratori d’Abrera, actualment,
no té cap delegat ni delegada en
el centre, per tant, es troben en
una situació similar als embassaments. És per això que adquirim el
compromís de mantenir visites periòdiques.
En definitiva, des de CATAC, volem
tenir un contacte més proper amb
els treballadors i treballadores, i per
descomptat, estem oberts a rebre
propostes que puguin millorar les
nostres condicions i entorns laborals.
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Seguretat i salut
Des de CATAC-IAC, veiem que s’ha
treballat en aquests quatre anys, però
també som conscients que hi ha
temes en què l’ACA ha de millorar.
Hem portat a terme l’avaluació dels
riscos psicosocials (una vella reivindicació del comitè), hem fet el seguiment de les avaluacions de riscos
laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene, ergonomia, vigilància de la salut, dels
incidents i de les condicions ambientals.
Però ara toca vigilar la implementació de les mesures que es creguin necessàries per
evitar els riscos psicosocials detectats. També cal insistir per aconseguir un parc mòbil
en condicions i millorar les condicions de treball a totes les oficines i instal·lacions de
l’ACA (temperatura, humitat, llum, neteja...).
Des de CATAC-IAC estem a la vostra disposició i ens oferim per recollir i canalitzar
qualsevol irregularitat o mancança que detecteu.
L’empresa ha de posar les eines necessàries amb la col·laboració de tots nosaltres.

Teletreball
Lligat al pacte IPC-ERO al març de 2013,
l’empresa i la part social, van signar un acord
sobre mesures de flexibilitat horària i
calendari laboral, el qual recollia el compromís de l’empresa a implicar-se en la incorporació de solucions de teletreball per a aquells
llocs de treball que fossin susceptibles
d’acollir-s’hi.

No va ser fins més de 9 mesos més tard que
es va produir la primera de les tres reunions
que s’han dut a terme fins al moment per
començar a tractar l’assumpte. Seria
enganyar-se dir qualsevol altra cosa més
enllà que tot està molt verd i que l’interès
demostrat, fins el moment, per part de
l’empresa és, com a mínim, limitat.

En mans del comitè està estirar del “carro” perquè el compromís de col·laboració no
quedi en una declaració de bones intencions i que el més aviat possible es pugui
posar en marxa una prova pilot amb alguns de vosaltres, amb les màximes garanties
d’obtenir un resultat satisfactori per a totes les parts. Des de CATAC estem convençuts
que és possible i lluitarem per demostrar-ho!

EN MANS DEL
COMITÈ ESTÀ
ESTIRAR DEL CARRO
PERQUÈ EL COMPROMÍS DE
COL·LABORACIÓ NO
QUEDI EN UNA
DECLARACIÓ DE
BONES INTENCIONS
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Formació
La manca de pressupost ha afectat a la
formació dràsticament, fet que ens ha
obligat a readaptar el sistema, posant
en valor aquell recurs més valuós de
l’empresa, que no és altre que la gent
de que disposa. La major part dels cursos que s’han realitzat han estat amb
recursos interns.
En aquest sentit cal agrair a tots els
formadors i formadores la seva predisposició (treballadors i treballadores que
han aportat i compartit els seus coneixements) ja que, han posat el seu granet
de sorra per a la millora de la nostra
empresa, oferint, hores d’ara, un ric ventall transversal d’oferta formativa.
La formació és fonamental per a la millora personal dels treballadors i treballadores,
per tal d’aconseguir una millor preparació per realizar millor les seves tasques dins
l’empresa.

CAL AGRAIR A TOTS
ELS FORMADORS I
FORMADORES LA SEVA
PREDISPOSICIÓ, JA
QUE HAN POSAT EL
SEU GRANET DE
SORRA PER A LA
MILLORA DE LA
NOSTRA EMPRESA

Des de CATAC lluitarem perquè l’empresa inverteixi en la millora dels nostres coneixements, per un costat, augmentant les hores de formació, passant de les 40 h actuals a
50 h, i per l’altre, demanant que augmenti el pressupost que ens permeti, sense
renunciar a la formación interna, tenir accés a nous coneixements externs, doncs és
imprescindible per poder continuar oferint un servei públic de màxima qualitat.
Per altra banda, des de CATAC s’ha apostat i
apostarà per la millora i reforç, sempre que sigui
posible; per la formació per videoconferència, ja
que, l’entenem com una aposta per l’ús normalitzat de noves tecnologies que han de permetre,
no només un estalvi econòmic en desplaçaments, sinó també, una millor conciliació familiar
de formadors i personal a qui van dirigides les
accions formatives.
Per descomptat, volem una formació relacionada amb el nostre lloc de treball i també una
formació transversal que ajudi a tenir un coneixement més ampli de la nostra empresa, la qual
cosa ha de derivar en un millor funcionament per
a tothom.

Des de CATAC considerem la formació una part important per a desenvolupar la nostra feina, i qui millor que tots els treballadors per a fer suggeriments de cursos que
ajudin a millorar la nostra qualitat de treball.

AIXÒ NO S’HA ACABAT, VOTA CATAC!!!
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IAC-CATAC
La Intersindical Alternativa de Catalunya està formada per sindicats majoritàriament
del sector públic CATAC (administració), CATAC-CTS (sanitat), USTEC-STES (educació),
CAU (universitats) conjuntament amb la FTC (principalment sector industrial), CTA Banesto i FAA (Federació d’altres activitats), amb representació en empreses de diferents
sectors.
Formar part de la IAC significa
està compromès amb la lluita per
la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, defensa del
servei públic, col·laborar amb
diferents moviments socials, en
definitiva, fer tot el possible per
millorar la nostra societat.
Com a CATAC no estem sols,
tenim companys a la Generalitat
(som la segona força sindical), als
Bombers, als Rurals, a l’Administració local (Mataró, Cubelles, etc) i
a diferents empreses públiques
(Ag. Habitatge, Incasòl, Cartogràfic, etc).
Com a CATAC hem mantingut reunions periòdiques amb els nostres delegats d’altres
empreses públiques (AG. HABITATGE, INCASÒL, CARTOGRÀFIC, METEREOLÒGIC,
AGAUR, FORESTAL CATALANA, etc..), per tal d´intercanviar informació de les diferents
problemàtiques que estem patint i poder afrontar-les de la millor manera possible.
La nostra força la donen la xarxa de companyes i companys que treballen activament
pel sindicat i que supleixen amb escreix el fet de no tenir diners ni partit polític que ens
doni suport.
Les nostres senyes d’identitat són les següents:
-Som assemblearis.
-Independents del poder polític, som un sindicat d’esquerres.
-Estem a favor del dret a l’autodeterminació dels pobles, per tant a favor al DRET
A DECIDIR.
Alguns dels darrers actes on la IAC ha participat:
-Papers, treball i dignitat per a tothom, diferents concentracions a Barcelona.
Regularització de les persones sense papers, sanitat gratuïta i universal, no a la
Llei d’estrangeria (febrer 2013).
-Acte de solidaritat amb el SAT (Sindicat Andalús del Treball), a les cotxeres de
Sants, en contra de la repressió sindical (setembre 2013).
-Cassolada concentració a la seu de Telefònica.
-Acció contra el tràfic de dones i menors, l’explotació sexual (novembre 2013).
-Assemblea oberta en contra del racisme (gener 2014).
-Dia internacional de la Dona, diferents manifestacions al territori (març 2014).
-Setmana de lluita per l’ensenyament públic (març 2014).
-Marxes de la dignitat del 22 de març a Madrid (sota aquest nom 25 col·lectius
socials i sindicals de tot el país, mostren el rebuig de la majoria social, al pagament del deute i lluiten per una feina digna i uns serveis públics de qualitat).
-Campanya pels drets humans al Sahara occidental (abril 2014).

HEM DE CONTINUAR LLUITANT I SORTIR AL CARRER PER FER SENTIR LES NOSTRES VEUS

Som assemblearis
Independents del
poder polític
Som un sindicat
d’esquerres
Estem a favor del dret
a la autodeterminació
dels pobles, per tant,
del dret a decidir

1-Alfons Barceló Vizern

17-Lídia Navarro Valbuena

2-Àfrica O’Callaghan Rodríguez

18-Carles Bergueiro Valls

3-Rosa Mari Sánchez Marcos

19-Jordi Colomé Padró

4-Roger Moreno Peirón

20-Sergi Morilla Lima

5-Jordi Pérez Santiago

21-C. Aurèlia López García

6-Àngel F. Abaurrea Fabo

22-F. Xavier Gómez Giménez

7-Òscar M. Abad Gil

23-Francesc Gómez Morón

8-Esther Malet Ferré

24-Albert Montes Monzó

9-Jordi Erra Forns

25-Jordi Blas Figueras

10-Anna D. Lorente López

26-Manel Poch González

11-Francesc X. Solano Solano

27-Juan M. Wenceslao Siurana

12-Anna B. Escribano Zarco

28-Juan Ramón Bacete Morant

13-Ramón Serra Fabregó

29-Salvador Obis Molina

14-Rosa Jovés Gómez

30-Carles Cardona Querol

15-Raül González Rodríguez

31-David Jorques Bacete

16-Jordi Maymó Prieto

32-Joan C. Domínguez Ibarra

Oriol Arias
Josep Martínez
Carles Baserba

Juan Manuel Sánchez
Miquel Àngel Audí
Salvador Fabregat

Samuel Solsona
Margaret Vinós

