
 

 
ELECCIONS SINDICALS 2018 PERSONAL LABORAL 

AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL DE GIRONA 
_____________________________________________________ 

 

 Ens retallen drets laborals. No és respecten condicions de treball. 

 Hi ha disfuncions de categoria professional. No hi ha mobilitat ni promoció.   

Només una tercera part de la plantilla de l’Agència és personal fix... 

 

I CCOO i UGT defensant interessos sindicals i particulars! 

La seva majoria sindical en el Comitè de Girona i en el Intercentres no serveix 

     per donar solució als interessos col·lectius de la plantilla de l’Agència! 

_________________________________________________________ 

 
Si no vols veure sempre la mateixa pel·lícula.... 

Canvia el guió ! 

 a Girona atreveix-te, el dia 13 de novembre 

 
 

Perquè nosaltres defensem drets,  
no interessos sindicals!!! 

 

Ens importen les solucions i les perseguim fins aconseguir-les! 
Sempre amb la participació de les persones afectades! 

 



ELECCIONS SINDICALS 2018 PERSONAL LABORAL 
AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL DE GIRONA 

 
El proper dia 13 de novembre se celebraran les 

eleccions sindicals de l’Agència a Girona. Dos 

models sindicals ens presentem en aquesta 

contesa. 

 

D’una banda estan els sindicats del règim del 78 

que porten anys en el Comitè d’empresa de Girona 

i en el Comitè Intercentres de l’Agència sense 

donar sortida als problemes col·lectius de la 

plantilla, atenent només interessos sindicals i  

particulars, sobre tot del personal fix.  

 

Aquests sindicats, són els mateixos que acaben de 

signar l’Acord de 18 de setembre passat, que 

suposa un increment salarial per al 2018 novament 

per sota de l’IPC. Un increment salarial que es 

podria haver aplicat d’ofici (doncs és el mateix 

increment que fixava la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat, d’obligat compliment per a tots 

els empleats públics de qualsevol administració i 

organisme públic) i que ha significat una nova 

pèrdua de poder adquisitiu per a tots nosaltres. Un 

acord que ha permès que a partir d’ara, en cas 

d’indisposició, se’ns exigeixi la baixa des del primer 

dia. Un acord que, incomplint la Resolució del 

Parlament de Catalunya que commina el Govern a 

restituir les retallades, pretén enterrar el retorn de 

les pagues extres del 2013 i del 2014 i la 

recuperació de la resta de retallades que hem patit 

els empleats públics de Catalunya.  

 

Un acord que, per tots aquests motius, nosaltres no 

hem signat.  

 

De l’altra banda, estem les organitzacions sindicals 

com la IAC-CATAC que rebutgem aquests tripijocs, 

que reclamem transparència, ètica i serietat en el 

tractament dels drets i interessos dels treballadors; 

que ens assegurem que quan signem un acord 

estiguin ben tancats i que no tinguin 

conseqüències i danys col·laterals per als 

treballadors; i que per defensar aquests drets i 

aconseguir noves reivindicacions potenciem la 

participació, informació i mobilització dels afectats, 

com a mitjà per aconseguir igualar la correlació de 

forces en la negociació amb l’empresa. 

 

Estaràs pensant, “i per què votar-vos a IAC-CATAC i no a CCOO, a UGT ?” 
 
En primer lloc, Perquè potser a ells ja els hagis votat en altres ocasions i amb el teu vot has provocat 

que tinguin majoria en el Comitè de Girona i en el Comitè Intercentres, i ja veus per a què ha servit. 

 

En segon lloc,  

 

• Perquè gràcies a les nostres accions judicials, hem aconseguit el reconeixement del complement 

d’antiguitat per a tot el personal interí transferit a l’Agència l’any 2014 des del Departament de 

Cultura. La demanda judicial presentada per cinc afectades a través dels serveis jurídics de IAC-

CATAC va obligar l’Àgència i el Departament de Cultura a negociar i acceptar el reconeixement a 

les cinc persones demandants de tots els triennis acumulats abans de la transferència a l’Agència 

i del complement d’antiguitat actualitzat a preu de personal laboral, amb efectes retroactius des de 

l’1 de gener de 2014.  

 

Com a conseqüència, l’Agència també va reconèixer als no demandants un complement 

d’antiguitat, però aquest tancat a 31 de desembre de 2013 i a preu de personal funcionari. Aquesta 

situació queda pendent de resoldre, ja que considerem s’ha de donar a tothom el mateix 

tractament, i per això s’ha impulsat un acord entre tots els sindicats del Comitè Intercentres 

sol·licitant-lo i al qual l’anterior director de l’Agència va donar suport, informant favorablement. 

 

• Perquè els objectius de IAC-CATAC a l’Agència per aquest curs és negociar diversos pactes 

d’empresa amb l’Agència per abordar l’estabilitat en el lloc de treball del personal fix i 

temporal, la promoció professional, la mobilitat interna i un mecanisme per solucionar les 

disfuncions de categoria professional que existeixen, i que fa que molts treballadors de 



l’Agència no cobrin el que toca per la feina que realment desenvolupen. Aquesta proposta de pacte 

és un acord que inclou a totes les treballadores i treballadors en igualtat de condicions i és oberta 

a les aportacions del conjunt de la plantilla. I volem que quan s’hagin de signar sigui amb el vist i 

plau de la plantilla. Som assemblearis i cal que tots participem en les decisions que ens afecten. 

 

• Perquè IAC-CATAC està reclamant des de fa temps l’elaboració de la RLT (Relació de Llocs de 

Treball), un instrument legal (d’obligat compliment) que ha de donar-nos una radiografia de la 

realitat de tots i cadascun dels llocs de treball que existeixen a l’Agència i de l’organigrama. 

Imprescindible per poder solucionar les disfuncions de categoria professional i el reconeixement 

de responsabilitats. 

 

• Perquè IAC-CATAC és l’únic sindicat que està reclamant que s’apliqui l’Acord de mobilitat interna 

signat l’any 2016 per l’Agència i el Comitè Intercentres que mai ha arribat a aplicar-se. Aquest 

acord estableix que mentre hi hagi dues terceres parts del personal no fix, aquest personal no fix 

té dret a la mobilitat i a la promoció professional. 

 

• Perquè IAC-CATAC és l’únic sindicat que està reclamant el reconeixement del complement de 

torns per al personal de museus que compleixi els requisits, i ho farem, si no hi ha acord amb 

l’empresa via denúncia o demanda. Continuarem denunciant mentre no es respectin els nostres 

drets, i continuarem amatents perquè els nostres drets s’apliquin amb totes les garanties. 

 

• Perquè des de IAC-CATAC treballem en xarxa amb les delegades de la resta de comitès de les 

empreses públiques de la Generalitat i amb el recolzament dels nostres serveis jurídics, per tal de 

recuperar tot allò que han robat amb les retallades. 

 

I PERQUÈ NOSALTRES DEFESEM DRETS, NO INTERESSOS SINDICALS!!! 
 
 
Per això cal garantir en els Comitès d’empresa de l’Agència i en les meses de negociació, la 

presència d’un sindicalisme de classe i assembleari com el que practica la IAC-CATAC.  

 

Els nostres objectius per aquest curs són: 
  

- La defensa de tots els llocs de treball de l’Agència. 

- L’estabilitat en el lloc de treball del personal fix i temporal.  

- L’establiment d’un mecanisme pactat per solucionar les disfuncions de categoria professional 

que existeixen, i que fa que molts treballadors de l’Agència no cobrin el que toca per la feina que 

realment desenvolupen.  

- La promoció professional.  

- L’aplicació de l’acord de mobilitat, signat per l’Agència i els sindicats, i que no s’ha posat en 

funcionament. 

- L’elaboració, d’una vegada per totes, de la valoració de llocs de treball i de la RLT. 

- La implementació de l’avaluació de riscos psicosocials 

- El reconeixement del complement de torns al personal dels museus que compleixin els requisits. 

- I la defensa dels serveis públics i la lluita contra la seva externalització i privatització dels serveis. 

 

Per poder defensar aquest programa necessitem la col·laboració de la plantilla, i especialment de 

gent de Girona: del Museu d’Art de Girona, de Sant Pere de Rodes, d’Ullastret, de Vilabertran, de 

Pedret, de Sant Pere de Galligants i d’Empúries. 

 

 



AQUESTES SÓN LES NOSTRES CANDIDATES A GIRONA 

 

COL·LEGI D’ESPECIALISTES I OFICIS 

1.- Ignasi Arévalo Pàmies 

2.- Sara Escaño Daza 

3.- Núria Álvarez Aymar 

4.- Pere Romans Puig 

 

COL·LEGI DE  TÈCNICS I ADMINISTRATIUS 

1.- Maria del Mar Ribot Barnés 

2.- Sònia Masmartí Recasens 

 

IAC-CATAC és l’únic sindicat majoritari, que negocia en totes les meses de 

negociació i en el conveni, que no ha signat l’Acord de 18 de setembre i que ha 

donat suport incondicional a les ADIC contra l’aplicació del 155. 

 

Necessitem la teva participació i el teu vot per començar a canviar 

la situació a Girona i en el Comitè Intercentres.  No deixis les teves 

condicions de treball en mans de persones que només defensen 

interessos sindicals, en mans de les persones de sempre. 
 

Canvia el guió! A Girona atreveix-te!! 

El 13 de novembre 

VOTA 
 

 
 

 



 


