EL COCO
Butlletí de la Secció Sindical de CCOO a

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

ELECCIONS
SINDICALS 2014

Núm. 6 . 12 de novembre 2014
Especial ELECCIONS SINDICALS

17 de novembre
Ara et toca a tu. Ara decideixes!!!
SI A LA NEGOCIACIÓ JUSTA I EFECTIVA !!!
NO A LA PREPOTÈNCIA I L’ABÚSS DE PODER !!!

Després de l’aprovació d’un conveni fet amb la
interpretació més restrictiva de la Llei i la reforma
laboral, les eleccions ja són aquí. Ara
A toca decidir.
Decidir quins volem que siguin els nostres 5
delegats de laborals i 9 de funcionaris que ENS HAN
DE REPRESENTAR A TOTS. Per tant, una decisió que
cal meditar curosament, a la llum de tot el que
succeeix i ha succeït al nostre Ajuntament.
Cal dir que creiem que el cens de personal laboral
que ha proporcionat l’Ajuntament no és correcte.
correcte
Creiem que NO ÉS PER CASUALITAT. Només PER UN
TREBALLADOR@, passem de 9 delegats laborals que
teníem, a escollir-ne només 5. Són el tipus de coses
que creiem només passen al nostre Ajuntament.
A
Com sabeu, seguirem endavant amb el procés
d’impugnació del conveni.. Els signants primer ens
van dir que els treballadors érem “diferents” i ara
diuen que el conveni es d’aplicació per a tothom.
Aleshores, ja ens han donat la raó. Ara falta l’altre
part. La més important: Recuperar
rar els nostres drets
consolidats de l’anterior conveni i una aplicació
correcta, justa i sense discriminacions dels drets
salarials, de condicions de treball, socials, de
promoció, ni de cap tipus.

I sobretot: Impedir que s’aprovi
s’
unilateralment una
“valoració” de llocs de treball, arbitrària,
arbitr
injusta i
gens objectiva.. Aquest fet ha estat el principal
responsable de la ruptura
uptura de la negociació i unitat
de la RUTA.
EL NOSTRE COMPROMÍS.
S.
1.- Recuperar els drets adquirits de l’anterior
conveni, i vetllar pel seu compliment en tot
moment. En aquests sentit continuarem amb la
demanda judicial del conveni/acord signat.
signat
Continuarem fent les propostes per recuperar la
clàusula de salvaguarda dels nostres drets.
2.- Exigir una valoració dels llocs de treball
objectiva, transparent, equilibrada i justa, sense
discriminacions i denunciar els abusos de poder.
3.- Impulsar de manera eficaç i amb la màxima
transparència, els processos de negociació i acords
on participem. Fer
er de la Comissió Paritària i de la
Mesa General de Negociació
egociació uns instruments vàlids
per conquerir millores i denunciar les desigualtats.

4.- Sotmetre a referèndums i consultes de
participació, els temes que ens afecten al conjunt de
la plantilla d l’Ajuntament,
ment, per evitar el que ha
passat amb el nou conveni/acord.
5.- Lluitar,, defensar i denunciar qualsevol intent
d’externalització de serveis que actualment presta
l’Ajuntament. No podem oblidar la Llei 27/2013 de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL). El seu impacte pot ser
DEVASTADOR a l’administració pública si no
treballem tots conjuntament.

Tu decideixes, tu
u participes
vota CCOO !!!
Les nostres candidates i candidats:

Per la defensa dels
empleats públics amb
drets !!!

Vota a CCOO

FUNCIONARIS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

Josep Lluis Sánchez Dengra
Bibiana Ferrer Bueno
Vanesa Garcia Moreno
Laura Lafarga Bellver
Antoni Sánchez Dengra
Esther Roig Coll
Montserrat Pla Peraferrer
Manuel Sánchez Rams
Francesc Xavier Marin Sepulveda
Manel Navarro Martín.
Cintia Meses Rebelles

LABORALS ADMINISTRATIUS I
TÈCNICS
1.2.3.4.5.6.7.-

Imma Brusi Belmonte
Jordi Colomeda Folgado
Carme Bravo Altieri
Elisenda Alberch Arralde
Jordi Montoya Farrerons
Manuel Manceras Hernández
Francesc Aicart Hereu

Recorda:

Dia 17 de novembre, dilluns
de 10 a 14 h.
Casa Palet (Ensenyament)
serà la VOTACIÓ,
PARTICIPA, VOTA CCOO

LABORALS ESPECIALISTES

Tu decideixes !!

1.2.3.4.5.-

CONTACTA AMB LA SECCIÓ
Per contactar amb la secció sindical envieu un correu a :
ccoo@guixols.cat
o contacteu
eu amb un dels nostres delegats/des

Josep Pérez Brugués
Josep Maria Colls Segura
Santiago Ayats Sacrest
Claudio Paniagua Paniagua
Miguel Ojeda Coronilla

