
Cada crisi afegeix aspectes negatius que van molt 
més enllà deis econòmics. Ara ha tocat aprofitar per 

reestructurar el mercat de treball i la edat de jubila-
ció, de forma molt especial, les estructures dels ser-

veis públics.  
Els nostres governs esperaven una ocasió així per 

justificar actuacions que, des de dins, els treballadors 
i treballadores que coneixem els serveis públics no 

ens creiem, i que són majoritàriament falses justifica-
cions. La manca d' una planificació acurada dels 
recursos materials i humans per part dels responsa-

bles del departament i del Govern, a Catalunya i a l' 
estat, agreuja la situació i ens volen fer pagar una 

crisi generada pels mercats i el capital. Com a qual-
sevol empresa volen aprofitar per reestructurar, 

minvar drets i acomiadar personal.  
 

Ara ens toca lluitar en defensa dels nostres llocs i 
condicions laborals, esgarrapades amb molts es-

forç;os els darrers anys i aconseguir que la política 
de personal del Departament del Govern actual, més 
agressiva que mai amb els treballadors, no ens deixi 

fora de joc. No podem oblidar que per tal d' 
obtenir els guanys que vol el mercat, el finan-

çament sortirà de la nostra butxaca com esta 
passant amb el magnífic pla de pensions i la 

retallada del 5%.  
 

DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS 
La defensa dels serveis públics és un dels objectius 
de la nostra feina així com la lluita contra les políti-

ques que els actuals governs practiquen, encamina-
des a la reducció de centres i treballadors públics. 

Continuarem defensant el que considerem ens per-
tany com drets guanyats pels treballadors i treballa-

dores i que els poders actuals servidors del mercat i 
el capital- ens volen treure.  

El personal laboral de totes i cada una de les 
unitats ( Serveis Centrals, Delegació, etc, 

etc ,etc) veuen com les seves places s'amortit-
zen i/o la seva feina és encomanada a empre-
ses privades. No hi ha cap interès per part de l' 

administració per donar contingut i millorar les 
condicions d' aquests llocs de treball. A totes 

aquestes unitats el personal laboral pateix des 
de fa massa temps la precarietat deguda so-

La CATAC-IAC  és un sindicat que té com 

a objectiu principal defensar els interessos 

dels treballadors i treballadores  

Defensem uns serveis públics de qualitat al servei de tots 

els ciutadans i ciutadanes. 

Des de CATAC-IAC ens preocupem per: 

Difondre informació d’interès pels treballa-
dors i les treballadores i també per l’opinió 

pública en general. 

Pontenciar el sindicalisme participatiu en tots 
els àmbits, per tal d’aconseguir una represen-

tació real i no delegada,on el col·lectiu partici-

pi de forma directa en els processos que afec-
ten les seves condicions laborals. 

Incorporar un model de negociació, que vin-

gui determinat pels interessos dels treballadors 
i no supediti aquests interessos al sindicat, 

alhora que reforcem el marc de negociació a 

Catalunya. 
Que tots els col.lectius per petits que siguin, 

tingui veu i vot per portar les seves reivindica-

cions als departaments.  
Denunciar imposicions que lluny d’afavorir 

els interessos dels treballadors van en contra.  

 

Correu --> sindicat@catac.cat      Web --> http//www,catac.cat/ 

Perfil de Facebook -->http//www.facebook.com    Twitter --> https//twuiter.com/CATAC.IAC 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

BARCELONA: Via Laietana 57, 4t 3a 08003.  Tel 93 317 31 51 e-mail sindicat@catac.cat 
GIRONA: Joan Maragall, 35, 5è. 17002. Tn. 972 22 15 88 e-mail girona@catac.cat 
LLEIDA: Av. Catalunya, 2 25002. Tn. 973 26 79 83 e-mail lleida@catac.cat 
TARRAGONA:Av.Ramon i Cajal,52, 1r43005 Tn. 977 226511 e-mail tarragona@catac.cat 

 

.La CATAC és un sindicat assembleari i el seu principal 
objectiu és la defensa dels interessos dels treballador@s de 
l´administració de Catalunya però també, de manera 
solidària i coordinada, de la resta de persones.  

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya 



PER UN SINDICALISME,  
PROPER I   

PARTICIPATIU 

Per continuar fent aquesta tasca de forma 

independent necessitem la vostra confiança i 

el vostre vot. Volem  la teva confiança i  vigi-

larem de no defraudar-te. 

Pels treballadors/es, la presència d’una força 

sindical independent i alternativa com CA-

TAC-IAC, és una garantia de que el teu vot 

no és un xec en blanc per a quatre anys sinó 

un vot del que ens podeu demanar responsa-

bilitats per la feina diària. 

 

1. Recuperar les condicions econòmiques, socials i laborals que, com a mínim, tenien l’any 

2010. 

2. Recuperar el poder adquisitiu perdut. 

3. Recuperar  la plantilla amb concursos d’oposició que evitem l’excés de interinatges per po-

der prestar els serveis amb dignitat. 

4. Recuperar condicions de treball (Cobrament 100% en cas d’IT en més situacions de les actu-

als / Dies de conciliació / 6 dies d’assumptes propi/ Els vals menjador/ Altres)  

5. Recuperar i agilitzar tots els processos de trasllats i promocions sense afectació en el nombre 

de personal. 

6. Recuperar el FAS, modificant-lo per fer-ho més progressiu i social. 

7. Recuperar la Productivitat. 

8. Recuperar  la qualitat i l'oferta formativa i adaptació a necessitats formatives. 

9. Recuperar  les condicions de salut laboral: 

10. Recuperar els serveis públics i contra la subcontractació i/o privatització  de serveis que con-

tribueixen a buidar de contingut la feina dels treballadors públics i a justificar que no són necessa-

ris. 

 

Plantilles :   

 Lluitarem per mantenir els llocs  de treball  

i les seves  respectives retribucions.  

 Ens oposarem a la substitució d'una plan-

tilla estable per personal cada vegada més 

precari. 

 Defensarem sempre l’estabilitat dels INDE-

FINITSI NO FIXOS DE PLANTILLA i  

que l’Administració garanteixi que aquest 

personal continuarà tal com esta en el pit-

jors dels casos,llevat que el col·lectiu d'a-

fectats de forma majoritària opti per I altra 

opció.  

 Denunciarem la subcontractació de ser-

veis que entre d'altres coses contribueixen 

a buidar de contingut la feina i a justificar 

que no són necessaris els treballadors pú-

blics com succeeix amb els Tècnics de 

Manteniment on exigirem un catalogo clar 

de funcions . 

 Continuarem treballant per millorar les 

condicions de treball dels col·lectius com 

MFO perquè puguin desenvolupar la se va 

important funció formadora i rehabilitadora 

amb els millors recursos. 

 Exigirem la finalització de la precarietat 

laboral del personal que porta anys amb 

interinatges i contractes concatenats i exigi-

rem a l' Administració, única responsable 

de la regularització del personal que faciliti 

la funcionarització a tot el personal que 

ocupa llocs assenyalats al Conveni a funci-

onaritzar.  

I tu, què? no penses votar?  

Durant anys has votat als sindicats institucionals, 

a aquells que et prometien que en el teu nom 

aconseguirien allò i l’altre. Tu confiaves amb 

ells. Els seus liders parlaven (i parlen) amb el 

Mas i amb el Rajoy. Et venien serietat i organit-

zació, molta organització, des de viatges a asse-

gurances. Això sí, mai qüestionaven el sistema 

establert, per què? La raó més estesa era que no 

eren antisistema, no eren com nosaltres, (que no 

acceptàvem (ni acceptem) les regles dels especu-

ladors). Es limitaven a treure profit del seu esforç 

per aconseguir petites millores que, a les properes 

eleccions els suposava el teu vot. I nosaltres ens 

acontentàvem amb els radicals, els revoluciona-

ris, els que mai estan contents amb res. 

Doncs resulta que tot era una farsa. Les seves 

cúpules si eren antisistema, però no de forma 

oberta, sinó en pla mafiós. Targetes “black”, 

CATAC-IAC   planteja com eixos de actuació: 

 Defensar els interessos dels treballadors i treballa-

dores de manera solidària i coordinada amb els 

diferents forces sindicals.  

 La potenciació de un sindicalisme participatiu en 

tots els àmbits, per tal d’aconseguir una REPRESEN-

TACIÓ REAL i no delegada, on el col·lectiu participi 

de forma directa en els processos que afecten les 

seves condicions laborals. 

 Treballar per  un NOU MODEL DE NEGOCIACIÓ, 

que vingui determinat pels interessos dels treballa-

dors i no supediti aquests interessos als sindicats. 

 DIFONDRE INFORMACIÓ d’interès pels treballadors 

i les treballadores i també per l’opinió pública en 

general. 


