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PRIVATITZACIO !!!! 
 

LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL 8 D’OCTUBRE DE 2013 RECOLZA 
AMORTITZAR UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL. 

 
La Mesa de Negociació de l'Ajuntament de Cubelles constituïda el 4 d’octubre de 2013 
s'ha estrenat prenen una decisió sense precedents: amortitzar un lloc de treball de la 
plantilla de personal laboral per a privatitzar i externalitzar el servei. 
 
La sanejada situació econòmica de l'Ajuntament de Cubelles de la que els responsables polítics 
es vanaglorien sempre que tenen ocasió, semblava ser una garantia pels serveis públics 
municipals i pels treballadors/es públics que els proporcionen. Ja no és així. L'externalització de 
serveis i els acomiadaments han arribat a Cubelles. El primer pas serà pres en el proper Ple, 
quan els responsables polítics aprovaran externalitzar part del Departament d'Informàtica 
existent des de l’any 2008. Per fer-ho possible amortitzen un lloc de treball de la plantilla de 
personal laboral (coordinador/a d’informàtica), fet que comporta l’acomiadament de la persona 
que interinament ocupa aquest lloc de treball. A més a més, aquesta decisió al nostre entendre 
també vulnera els drets laborals del treballador que fins maig de 2011 ocupava el lloc de 
Coordinador d’informàtica. Extrem que ha estat manifestat per escrit per la secció local i del que 
arribat el moment no es podrà al·legar desconeixement per part dels responsables polítics.  
 
Desprès dels antecedents en la negociació de la nova jornada laboral no ens estranya que 
determinats responsables polítics, que malgrat autodenominar-se socialistes i progressistes, 
ara apostin per la privatització de l’administració en retrimen dels serveis públics. Només la 
CATAC-IAC Cubelles i CCOO van votar en contra de la proposta municipal, i va ser el vot 
de qualitat de l’alcaldessa i presidenta de la Mesa de Negociació, que va permetre que 
s’aprovés l’amortització del lloc de treball. 
   
La CATAC-IAC Cubelles va votar en contra i va proposar més d’una alternativa que no 
van ser preses en consideració. Ara només ens resta emprendre novament les mesures 
pertinents via judicial un cop aquest acord sigui ferm.  
 
La CATAC-IAC com a sindicat, defensa tots els llocs de treball de l’actua plantilla de 
l'Ajuntament de Cubelles i actuarem en conseqüència.  
 

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