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no vot en les reunions paritàries i menys en la
signatura d’un conveni).

Entenem que el sector de Policia estigui a favor de
la signatura del conveni, ja que els ja tenen acordat
els seu propi annex negociat sectorialment només
s’aplicarà si es signa el conveni general, però ja ens
han manifestat que entenen perfectament que es
reivindiqui la possibilitat que s’ajunti l’annex com a
mesura de bona fe i de voluntat política d’afavorir
els interessos dels seus treballadors.

CONVENI
Tal i com varem comprometre’ns a l’assemblea del
passat dia 13 d’octubre us volen informar del
contingut de la mateixa.
Els representats de l’ajuntament que varen ser-hi
presents no varen acceptar de cap manera la
possibilitat d’adjuntar un annex al conveni negociat
tot i saber que en una assemblea general un 88 %
els assistents varen votar a favor d’aquesta opció i
al resta es va abstenir. També ens varem manifestar
en contra de la signatura del conveni en cas de
negativa.
La resta de grups sindicals varen estar d’acord en el
conveni sense annex, no recolzant la nostre
proposta i tan la UGT com SPPM-CAT varen
manifestar-se a favor procedint a la signatura del
mateix.
Segons l’assessorament rebut avui mateix per els
serveis jurídics del nostre sindicat, la signatura
d’aquest conveni no és legal degut a que no hi ha
una majoria de signats dels sindicats majoritaris a
favor de dit conveni ( els SPPM-CAT tenen veu però

El que no entenem de cap de les maneres és que hi
hagi una negativa tan rotunda per part de
l’organització i un silenci tan profund de l’altre
sindicat majoritari en un tema que amb unitat
podríem arribar a exercir major pressió per tal
d’estovar aquesta voluntat.
Davant d’unes decisions
que ens semblen
inadmissibles i amb el recolzament i assessorament
per part dels serveis jurídics del nostre Sindicat s’ha
decidit passar a l’acció presentat avui mateix una
denúncia davant del tribunal laboral per tal de posar
de manifest la il·legalitat de l’aplicació d’un conveni
sense la signatura ni l’acord del sindicat majoritari
en representació a la nostra organització.
L’objectiu d’aquesta denúncia es que es pugui
repensar aquesta possibilitat totalment defensable i
lògica abans de que el conveni passi per la seva
aprovació al Ple Municipal.

ADEQUACIÓ LLOCS DE
TREBALL
Per altra banda informar-vos també que
l’Ajuntament, tal i com ens varen avançar, ha
realitzat la proposta d’adequació dels llocs de
treball ( complement específic) sense, el que
considerem, uns criteris estrictament objectius i
donant per vàlida la seva proposta l’ha fet arribar a
la RUTA, simplement a títol informatiu en la reunió
paritària que ha tingut lloc també aquest mateix dia,
el 14 d’octubre, que ja hem batejat com el “MARTES
NEGRO”.
Arribats a aquest punt, CC.OO no pot estar
conforme ni signar aquesta adequació de llocs de
treball, que agreuja en moltes àrees la diferència
entre persones de la mateixa categoria professional
sense que aquesta adequació s’ajusti a uns criteris
objectius reflectits en una fitxa personal de cada
treballador que s’havia d’elaborar amb les dades
que es varen demanar a cada Cap d’Àrea i que
gairebé no s’han tingut presents i que es faran a
posteriori per cobrir l’expedient, si és que es fan (
quan ens hem posat a fer la feina ja no hem trobat
les fitxes de cada treballador, moltes ni existien, el
tema dona per pensar-hi).

PROPERES ELECIONS
SINDICALS:
Dir-vos que a partir de demà divendres dia 17
comença el període electoral i estarem en contacte
amb més proximitat.

PLANS DE PENSIONS:
Se’ns va demanar informació en l’assemblea, si algú
té alguna consulta particular que s’adreci al correu
de la secció i intentarem donar resposta.

Us mantindrem
informats/des.

La Valoració es farà pública si és aprovada en el
proper Ple Municipal, per la nostra part seguirem el
mateix procediment que amb el conveni , votacions
en assemblea, consulta serveis jurídics per tal
d’estudiar la seva possible impugnació.

Us adjuntem la documentació de la que disposem,
l’escrit introductori al tràmit de mediació conflictes
col·lectius presentada avui la tribunal laboral,
l’annex proposat en la reunió paritària dia 14
d’octubre i l’acta de la reunió paritària el dia 24 d
2014.

Queda pendent l’acta del dia 14 de octubre 2014, ,
de la qual encara no se’ns ha fet lliurament malgrat
la nostre petició.

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.

