
 

  
      

EDITORIAL :  

 
ESTAT DE LES 
NEGOCIACIONS DE 
CONVENI I 
ADEQÜACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL
 
Com heu pogut anar observant pels darrers 
números d’aquesta publicació, hem passat 
d’una etapa d’estancament absolut en 
aquests dos temes a una en què s’han tornat 
a posar en marxa els processos de 
negociació interromputs.  
 
Tot i això, des de la secció sindical de CCOO a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no 
estem satisfets amb la proposta obtinguda 
per part de l’Ajuntament fins ara en 
represa del diàleg.  
 

CONVENI 
 

En relació a la redacció del conveni, hem 
estat temps negociant amb la pressió de la 
legislació contrària als interessos dels 
treballadors i amb les interpretacions 
restrictives de l’Ajuntament en la 
interpretació i aplicació de les normes. 
 
És cert que amb aquest procés es va arribar 
a un preacord reflectit en diferents actes de 
reunió  a partir de les quals havia de ser 
redactat el conveni per poder-lo discutir, 
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Arribats al punt actual des de CCOO hem 
demanat a l’Ajuntament que en un a
mantingui aquells guanys dels treballadors 
que ja constaven en el
fins i tot en d’altres del segle passat,
estaven suspesos per la legislació actual. La 
finalitat de tenir aquest annex és poder 
recuperar els drets perduts automàticament 
en el cas d’un canvi en la legislació
L’Ajuntament s’ha negat a considerar
vol ni parlar d’aquest annex.
 
ADEQUACIÓ DE LLOC DE TREBALL
 
En relació a l’adequació de llocs de treball, 
sense estar des bon inici d’acord amb el 
sistema, hem intentat negociar en benefici 
del conjunt de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
forma objectiva. En el procés de negociació 
també s’han anat perdent pel camí alguns 
preacords, especialment en allò que es 
refereix al manteniment d’un mínim de 
puntuació al Complement
categoria. 
 
És per això que els delegats de CCOO volíem 
reconduir aquesta situació tant en allò 
referent al conveni com a l’
llocs de treball i vam entrar per escrit la 
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nostra postura i les nostres propostes 
(E2014008905), document que us adjuntem. 
 
Aquesta proposta es va tractar en una reunió 
amb els altres sindicats i representants de 
l’Ajuntament el dia 24 de setembre de 2014. 
De la reunió en vam sortir sense acord en 
allò referent a l’adequació de llocs de treball, 
la qual no estem disposats, des de CCOO, a 
signar en el estat actual, que creiem no és 
prou objectiva ni respecta els mínims pactats 
per categories. L’Ajuntament ens ha 
informat que l’aplicarà amb al vist-i-plau 
d’altres organitzacions sindicals.  
 
 

EN CONCLUSIÓ 
 
 

Ens entristeix especialment aquesta 
postura dels representants de 
l’Ajuntament de tancament envers els 
drets i condicions dels treballadors 
municipals, especialment tenint en 
compte les múltiples ocasions en les 
quals s’han fet públiques dades del bon 
funcionament econòmic de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols, el seu baix 
endeutament i el seu estat econòmic 
sanejat, com el mateix alcalde ens ha 
comunicat en més d’una ocasió per 
correu electrònic. 
 
En el moment d’editar aquest número de 
EL COCO, ens han convocat a una reunió 
el 14 d’octubre amb la intenció de signar 
el conveni i per informar-nos de com 
queda definitivament la proposta que fa 
l’Ajuntament d’adequació dels llocs de 
treball que pensen aplicar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA 
 
 
 
Us fem arribar la darrera proposta del 
conveni ja amb el redactat definitiu, del 
qual hem de donar una resposta a la seva 
signatura o no el proper dia 14 en una 
reunió a la qual estem convocats el 
delegats dels treballadors. 
 
Informar-vos que l’equip de govern ha 
rebutjat tàcitament una proposta de un 
article annex on es proposava de recollir 
 totes les retallades causades per els 
reials decrets i que minven l’anterior 
conveni en alguna de les seves parts. 
 
La proposta que us fem arribar  és la que 
hem enviat a l’ajuntament després de la 
revisió del seu articulat amb alguna 
rectificació detectada després de la 
signatura de un preacord el passat juliol 
2013. 
 

Us animem a venir a l’assemblea 
que convoquem per el proper dia 
13 d’octubre de 2014  a les 14.00.h. 
a la Biblioteca Municipal. En 
aquesta assemblea podrem aclarir 
dubtes sobre el mateix i decidir la 
conveniència de la seva signatura en 
una votació. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

L’ACUDIT PESCAT 
 

 

 

 
 
 

 

 

INFORMACIÓ EN LÍNIA
Federació de Serveis a la Ciutadania
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 : 
o contacteu amb un dels nostres
delegats. 
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