
Àmbit: AVALUACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
Si es revisen les taules salarials des de CATAC defensarem els següents punts: 

1. No signarem revisions salarials a la baixa.  
2. Defensarem que tothom estigui dins la categoria que li pertoca. 
3. Lluitarem per a complementar les taules salarials amb un Pla de carrera professional: 
4. Demanarem una planificació de la redistribució dels recursos econòmics alliberats. 
5. Valorarem la inclusió de complements de perillositat per alguns col·lectius. 

Àmbit: TELETREBALL  
Iniciar proves pilot a fi de valorar-ne la viabilitat i poder iniciar la seva implementació. 

Àmbit: TRANSPARÈNCIA 

CATAC proposarà un pla de millora de la transparència a l’Institut: 
1. Acceptació de vacances i permisos: Supòsits d’acceptació/denegació. 
2. Planificació de la despesa: Previsió de la despesa més ajustada a les necessitats. 
3. Planificació de la contractació: Justificar la contractació desigual. 
4. Justificació de les promocions de comandaments: Cal explicar-ne els motius. 
5. Planificació de la consolidació de llocs de treball temporals: Establir els criteris.  
6. Retorn dels projectes: Informació del retorn econòmic, tecnològic, de coneixement... 
7. Propietat de les dades: Les dades de l’ICGC han de ser reutilitzades internament. 
8. Publicació dels acords del Consell Rector: La Direcció ha de publicar aquests acords. 

CATAC impulsarà que s’informi sobre les tasques del Comitè, especialment els acords assolits. 

Àmbit: CONVENI LABORAL DE L’ICGC 

Si cal negociar un segon Conveni Laboral, tindrem en compte el següent:  
1. El resultat de l’avaluació dels llocs de treball 
2. Els acords de la CIVE reinterpretant part de l’articulat 
3. Les millores que necessitem 

Àmbit: CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PERSONAL 
Cal incorporar millores. Des de CATAC defensarem: 

1. Millorar la flexibilitat horària: 
a. Ampliació de franja horària de flexibilitat: de 7:00 h a 10:00 h. 
b. Ús de la bossa d’hores per compensar desajustos horaris setmanals. 

2. Alliberar el gaudiment de les vacances: Augmentar el percentatge alliberat. 
3. Regular els excessos de jornada en comissions de servei, congressos, viatges, etc. 

Àmbit: FORMACIÓ  
Cal seguir millorant alguns aspectes: 

1. Que tot el personal s’assabenti dels nous cursos dins del termini d’inscripció. 
2. Informar del nivell requerit per als cursos, i posar filtres per evitar grups desiguals. 
3. Cal que les hores dedicades a Formació no s’hagin de recuperar. 

Àmbit: SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Vigilarem que es realitzi la nova avaluació de riscos psicosocials dins de 2019. 

Àmbit: COMPETITIVITAT 

Defensarem la creació de Laboratoris en pro de la millora de la competitivitat de l’Institut. 

Àmbit: IGUALTAT 

Vigilarem el desplegament del Pla d’Igualtat i participarem en totes les fases previstes. 

Àmbit: ALTRES PROPOSTES 

1. Suport al transport sostenible: Amb el FAS ajuda a l’ús dels transports públics.  
2. Alliberar el pàrquing exclusiu: Posar-lo a l’abast de la plantilla.  

3. Promoure l’ús d’infraestructures comunes: mancomunar serveis amb institucions veïnes. 
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La intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) agrupa a 7 sindicats majoritàriament de  
personal de serveis públics. La Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de  
l’Administració de Catalunya (CATAC) és un d’aquests sindicats i té representació a diferents  
a diferents entitats públiques. 
 

La CATAC 

 és un sindicat assembleari, d’esquerres i independent del poder polític. 

 defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la gent de CATAC podeu esperar: 

 AUTONOMIA respecte el sindicat en benefici de la plantilla de l’ICGC. 

 UNITAT SINDICAL envers tots els sindicats presents al comitè en bé de l’interès comú. 

 REFERÈNDUM per decidir el posicionament de CATAC en els temes més transcendents. 

 INFORMACIÓ de l’activitat sindical que portem a terme de manera periòdica. 

 

 

QUÈ ÉS IAC-CATAC ? 

LA NOSTRA CANDIDATURA 

Eleccions2018 

Trobareu més informació de la nostra candidatura a https://intranet/x/8AgSBw 
 
 

i 16 persones més ! 
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