
 

  
          

 
EDITORIAL 
 
Des de principis de juny, l’Ajuntament 
disposa d’una cap de RH en funcions, Sra. 
Iolanda López Morales. La Secció Sindical 
de CCOO de l’Ajuntament li dona la 
benvinguda, tot esperant que tinguem 
una relació cordial i que pugui anar 
resolent tots els temes pendents, que són 
d’interès de tots els treballadors, alguns 
dels quals ja us vam informar en el 
número anterior.  
 
Benvinguda i bona feina¡ 
 
 

REUNIÓ DE L’ALCALDE 
AMB ELS 
RESPONSABLES DE LA 
FEDERACIÓ DE 
SERVEIS A LA 
CIUTADANIA DE 
GIRONA I DE LA 
SECCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT  
 
 
Davant  la manca de resposta en diversos 
temes en diversos processos de 
negociació oberts i paralitzats, el 
secretari general de la Federació de 
Serveis Públics  de CCOO va demanar una 
reunió amb l’alcalde el 27 de maig   

 
 
(E2014005526). La reunió va tenir lloc el 
17 de juny., amb l’assistència per part de 
l’Ajuntament de l’alcalde, els regidors 
Pilar Giró i Juanjo Garcia i la cap de RH. 
Per part de CCOO, hi eren presents Rafael 
Navarro i Xavi Lao, de la FSC de CCOO de 
Girona i Imma Brusi i José Luis Sánchez, 
en representació de la secció sindical.  
 
 
En aquesta reunió, l’Ajuntament es va 
comprometre a un seguit de qüestions:  
 
 

- Aprovar els acords i les 
modificacions en el conveni en el 
darrer Ple del mes de juliol.  

- Realitzar el pagament de la part 
proporcional de la paga extra del 
2012 dins el mes de juliol.  

- Convocar el mes de setembre una 
mesa de negociació en la qual 
l’Ajuntament presentarà la seva 
proposta d’adequació dels llocs de 
treball.  

 
 
Des de la Secció Sindical restem a l’espera 
del compliment d’aquests compromisos, 
dels quals informem avui als treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament com 
havíem comunicat als representants de 
l’Ajuntament. 

 
Butlletí de la Secció Sindical de CCOO a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
 

Núm. 2 . JULIOL 2014 

El coco    



 
LA SECCIÓ SINDICAL 
DE CCOO DEMANA LA 
REVISIÓ DEL 
CALENDARI LABORAL 
2014 I LA 
RECUPERACIÓ DEL DIA 
FESTIU PATRONAL  
 
El 9 de juny, la Secció Sindical va entrar 
una instància (E2014006057) en què 
demanàvem la recuperació de la festa 
patronal de Santa Rita i Sant Antoni 
(Brigada Municipal), atès que la Policia 
Local, segons sembla, té incorporada la 
seva festa patronal en el quadrant anual.  
 
En aquest mateix sentit, el 12 de juny 
vam entrar una altra instància sol·licitant 
la revisió del còmput anual d’hores de 
treball per l’any 2014, ja que segons els 
comptes que hem fet hi ha una diferència 
d’hores a favor dels treballadors, en 
relació amb el calendari laboral que ha 
aplicat Recursos Humans. Per això, 
demanem la compensació en dies de 
festa d’aquestes hores que considerem 
que treballem de més amb dies de festa.  
 
Sabem que aquest tema s’està valorant 
des de Recursos Humans i esperem que 
hi hagi novetats positives properament.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA RITA, NO ENS 
ABANDONIS 
 
En aquests moments que reivindiquem la 
recuperació del dia festiu de la nostra 
patrona, no volem cloure aquest 
informatiu sense fer un clam a 
l’optimisme.  
 
Us deixem un enllaç a un article que 
conté una referència històrica de la santa, 
que a més del patrona dels treballadors 
de l’administració local, també ho és dels 
impossibles i de les causes perdudes.  
 
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2012/05/per-que-
santa-rita-es -la-patrona-dels-impossibles-2008.php 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

L’ACUDIT PESCAT 
 
 

 


