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FE D'ERRATES  
 
A la darrera nota informativa núm. 23 emesa per la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de 
Cubelles literalment en al cinquè paràgraf de la primera pàgina és deia: 
 
"De fet a la mateixa Comissió Paritària del 14 de març per part dels responsables polítics es van aprovar dues 
propostes que suposen modificacions puntuals del Conveni. Concretament una sobre la roba de treball de la brigada 
i personal de neteja d’edificis. Així com un altre sobre l’aprovació d’un borsa de 1000 hores extres per festes per a la 
Brigada i el Personal de neteja (a 23€/h). Propostes aprovades, malgrat que novament no es va realitzar-se cap 
votació formal i que comptem amb el recolzament de la CATAC-IAC Cubelles i de la Junta de Personal. En relació 
aquest tema, només podem afegir novament que trobem a faltar i reclamem que per aquells treballadors/es laborals 
de la plantilla (festes, radio, protocol, dinamització, etc.) que també participen a les festes locals tinguin l’opció 
d’accedir a les mateixes condicions laborals que la Brigada o el Servei de Neteja." 
 
Els companys/es de CCOO ens han fet arribar un seguit d’observacions sobre una 
inexactitud en aquesta informació. Efectivament, existeix un error de redacció, que pot 
donar lloc a mal entesos. A la Comissió Paritària del dia 14 de març es va aprovar la 
modificació/millora del conveni sobre la roba de treball de la brigada i personal de 
neteja. La borsa de 1000 hores extres per a festes per la brigada i personal de 
neteja a 23€/h va ser acceptada pel seu estudi, amb el compromís que l’equip de 
govern es pronunciarà properament al respecte. Probablement la predisposició 
mostrada per l'Alcaldessa així com la unanimitat del recolzament per part dels 
sindicats, i el fet de tractar-se d’una proposta avantatjosa per ambdues parts, ens va 
fer entendre la seva aprovació tàcita. Tanmateix esperem que l’equip de govern tingui 
en consideració a la resta de treballadors/es laborals que també realitzen tasques fora 
del seu horari i/o participen a les festes municipals, tal i com reivindica la CATAC-IAC. 
 
La CATAC-IAC Cubelles demana disculpes aquells companys/es que s’hagin pogut 
sentir ofesos per aquest redactat i la seva inexactitud. Fer coses també pot comporta 
cometre errors i equivocar-se de vegades. Així mateix el redactat de les notes 
penjades al facebook de la secció local (www.facebook.com/CATAC.IAC.CUBELLES) i 
al web del sindicat (www.catac.cat) seran també corregits.  
 
Finalment aprofitem l’avinentesa per comunicar que l’adreça: catac@cubelles.org torna 
a funcionar amb normalitat desprès de les incidències ocorregudes entre el 4 a l’11 
d’abril de 2012. No es va tractar de cap vulneració o limitació de drets sindicals 
de la nostra secció local. L'Ajuntament va perdre aquest domini durant aquest dies, 
segons ens informen els serveis informàtics de la CATAC-IAC.  
 
Cubelles, 16 d'abril de 2012 

 

TOTS I TOTES DECIDIM!!!! 
Lluitem pels nostres drets!! 

 
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. 


