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SÍ, HEM CREAT UNA SECCIÓ SINDICAL A 

CIUT’ART  

Per què ens cal una secció sindical?   

Per organitzar-nos col·lectivament i de forma assembleària per reclamar els 
nostres drets laborals i portar les nostres reivindicacions a terme.  
 

Quines són les reivindicacions de la Secció Sindica l de SUT? 

• La reclamació de l’aplicació de l’augment salarial anual corresponent a 
l’IPC. 

• El reconeixement com a conveni sectorial el Conveni del Lleure 
Educatiu i Sociocultural de Catalunya. 

• Reclamem el caràcter indefinit dels nostres contractes i que s’acabi la 
fraudulència de l’encadenament de contractes d’obra i servei amb 
clàusules de temporalitat no vàlides. 

• La reclamació de l’adequació de les categories laborals a les tasques 
reals realitzades als centres i la desaparició de la categoria “L” 
(inexistent al conveni) 

• Eliminar el conveni actual de Ciut’art que ens rebaixa les condicions del 
conveni sectorial. 

• El final de la subcontractació, ja n’hi ha prou que hi hagi intermediaris 
que només fan que les nostres condicions siguin pitjors. Tots a fixos de 
l’empresa principal! 
 

Com podem aconseguir-ho ?  

A través de l’organització de tots els treballadors i treballadores, estenent la 
solidaritat i el companyerisme entre treballadors assalariats. 

La nostra fita immediata és presentar una llista alternativa a les eleccions 
al comité d’empresa  que se celebraran el dia 13 d’abril de 2016 i aconseguir 
una presència majoritària en aquest. 

 

Sabeu quants treballadors de Ciut’art van votar a l es últimes 
eleccions? 

Només 20 treballadors van votar a les últimes eleccions!  

De més de 150 companyes i companys que treballàvem a Ciut’art, només 20 
van poder votar perquè l’Empresa es va encarregar de que les eleccions 
passessin sense que ho sabéssim i que es votés en el dia de descans de la 
majoria (dilluns).  

Des de la secció sindical de SUT hem reclamat i aconseguit que el dia de les 
votacions no sigui dilluns sinó dimecres (la votació serà el 13 d’abril). Els 
treballadors i treballadores tenim dret a votar en les eleccions sindicals en 
horari laboral : en un dia en que treballem i dins de l’horari de treball. 

Hem requerit que les urnes es desplacin als centres, això es decidirà el dia 
30/03/2016. Si l’empresa aconsegueix sortir-se amb la seva i fer que les 
votacions siguin a les oficines: tots tenim dret a un permís retribuït en horari 
laboral per anar a les oficines a votar, és a dir, sense que se’ns descompti de 
la nòmina. 
 

Sabíeu que els càrrecs directius de l’Empresa estav en en el cens 
electoral?   

Des de la secció sindical de SUT hem reclamat que els càrrecs directius de 
l’Empresa no estiguin al cens. S’ha aconseguit almenys que les que també 
són propietàries de l’empresa no hi siguin. 
 

Per què ho fan això? 

Doncs perquè així els “representants” dels treballadors serveixen a 
l’Empresa, perquè així els firmen convenis com el de Ciut’art que ens 
redueixen les condicions, etc. 
 

En la nostra opinió, això té un nom:  és una estafa als treballadors, no 
podem deixar que torni a passar. 
 

Creieu que hem de canviar aquesta situació? 

Companyes i companys, contacteu per traslladar-nos qualsevol proposta, 
suggeriment i els dubtes  que us puguin sorgir o per apuntar-vos a la 
candidatura alternativa  de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (abans del 
dia 24 de març de 2016). 
 

seccio.sut.ciutart@gmail.com 


