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EDITORIAL
Avui us presentem “El Coco” una eina de
comunicació de la secció sindical de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que
esperem que us sigui útil.
Intentarem posar-vos al dia de tot allò que us
interessa com a treballadors i treballadores. Els
delegats de CCOO, i els vostres representants,
estem a la vostra disposició:
Delegats laborals:
Francesc Fuente
Josep Colls
Josep Perez Brugués
Imma Brusi
Francesc Aicart
Jordi Colomeda
Delegats funcionaris:
Jose Luís Sanchez Dengra
Cristina Chacopino
Francesc Marin

CARTA OBERTA ALS
TREBALLADORS I
TREBALLADORES DE
L’AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE
GUÍXOLS
Benvolguts companys/es,

Des de la secció de CCOO de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols us volem informar, en
relació a diversos temes:
A dia d’avui les modificacions del conveni
pactades no s’han redactat per a la seva
signatura definitiva, tot i la insistència de la
Representació Unitària i des dels nostres
delegats de CCOO.
S’havia arribat a un preacord, amb actes de
reunió signades (gener 2014 ), en relació al
calendari laboral i a aspectes del conveni que
s’havien de revisar donat el nou marc legal. En
aquest preacord hi havia els dies 24 i 31 de
desembre com a dies de festa i es mantenien els
tradicionals dies de Dijous Sant i patronal (Santa
Rita o específic del col·lectiu). Les actes en les
quals es van arribar a aquests preacords les van
signar els representants de l’equip de govern
que negociaven i els delegats dels tres sindicats
amb representació. L’Ajuntament ha enviat una
circular de forma unilateral des de Recursos
Humans amb un calendari laboral que no és el
pactat.
Els delegats de CCOO hem d’expressar el nostre
rebuig a aquesta forma d’actuar i us
comuniquem que seguirem insistint per fer valer
els acords signats per l’Ajuntament i que, a dia
d’avui, no ens reconeix el Dijous Sant i Santa Rita
(o equivalent segons el gremi). A més, un cop fet
el còmput d’hores anuals per al 2014 amb les
dates proposades hem detectat que ascendeix a
1680 hores anuals, quan el nombre pactat és de
1657 hores (diferència de 23 hores). Hem
reclamat a l’Ajuntament que revisi aquest
còmput i que torni als preacords existents.
Per altra banda seguim encallats, per motius
similars, en la adequació de llocs de treball.

Després de gairebé 2 anys de negociació en
mesa, preacords i una proposta conjunta
finalitzada el mes de novembre de 2013 el tema
es troba sobre la taula pendent de tancament i
d’aplicació, a manca d’algun petit ajustament.
La insistència dels nostres representants per
desencallar aquest tema és constant sense
obtenir una resposta clara ni complir les dates
d’aplicació previstes .
Un altre tema important és el Nou ConveniPacte, amb una signatura conjunta d’aplicació
del 5 de juliol de 2013. Des de la data, restem
també pendents que s’aprovi per Ple i es pugui
procedir a la seva aplicació.
Un altre tema sobre la taula és el pagament de
l’ajut d’estudis dels fills dels treballadors que
s’havia de fer efectiu el mes d’abril segons
conveni. Tot i que ens consta que els càlculs
estan fets, no s’ha efectuat aquest pagament.
El darrer tema és el pagament de la part
proporcional de la paga doble corresponent a
l’any 2012, el mes de novembre 2013 i ha un
nou acord signat per el seu pagament, el mes de
febrer 2014 es va corroborar i signar aquest
acord per part dels representats de la
organització i dels delegats, al tribunal laboral de
Girona. A hores d’ara, encara no s’ha concretat
la data del pagament d’aquest compromís.
Des de l’Ajuntament s’està seguint la tàctica de
no donar res per negociat i tornar a obrir fronts
ja tancats, sol·licitant fins i tot a d’altres
administracions -fonamentalment a l’Estatinformes totalment innecessaris sobre si es
poden donar o no dies de festa, quan la base
d’aquestes negociacions és el pacte de millores
sobre els mínims regulats.

L’ACUDIT PESCAT

Han estat molts mesos de pactes estèrils ,
d’acords que no s’han aplicat i de dates que no
s’han complert. A tot plegat, s’hi ha d’afegir les
baixes no substituïdes de treballadors de l’àrea
de Recursos Humans, que retarden per manca
de personal molts temes que ens afecten a tots
els treballadors
Teníem pensat convocar una assemblea de
treballadors i poder-vos explicar el resultats de
tots aquest mesos de treball, però no tenim cap
resultat definitiu i els temes segueixen encallats
en espera de les decisions de l’organització.
Finalment hem decidit fer aquest butlletí
informatiu, que no serà el últim ja que us
seguirem informant de les novetats que es
produeixin.
En aquests moments tan complicats, la nostra
tasca com a delegats no és gens agraïda, però
heu de saber que estem al darrera d’aquest
temes diàriament, donant compliment a les
responsabilitats a les que ens varem
comprometre, potser fent una feina més intensa
de la que es veu. Lamentem profundament que
no es pugui arribar a acords (que tants anys hem
tardat en aconseguir i que veiem desfer-se sense
contemplacions), de millora o manteniment
dels nostres drets com a treballadors en un
interès col·lectiu.
Salutacions cordials,
Delegats de CC.OO.

INFORMACIÓ EN LÍNIA

Federació de Serveis a la Ciutadania de
CCOO, en la qual hi ha inclosos els
treballadors municipals:
http://www.ccoo.cat/fsc/

CONTACTA AMB LA
SECCIÓ

Per contactar amb la secció sindical
envieu un correu a : ccoo@guixols.cat
o contacteu amb un dels nostres
delegats.

