
 

  
      

EDITORIAL :  

 

PRESENTADA LA 
DEMANDA CONTRA 
L’AJUNTAMENT i
SECCIONS SINDICALS 
D’UGT I SPPME-
 
 
Amb data 2 de març de 2015, CCOO 
ha demandat al jutjat social a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
i les seccions sindicals de UGT i 
SPPME-CAT de l’Ajuntament per 
tutela de la llibertat sindical. 
 

Imatge de la declació de ccoo al Ple de l’aprovaci
conveni 

No ens han deixat una altra sortida. 
Després del mandat de la darrera 
assemblea de treballadors i d’exigir 

EL COCO     

 

PRESENTADA LA 
CONTRA 

AJUNTAMENT i LES 
SECCIONS SINDICALS 

-CAT 

Amb data 2 de març de 2015, CCOO 
ha demandat al jutjat social a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
i les seccions sindicals de UGT i 

CAT de l’Ajuntament per 
tutela de la llibertat sindical.  

 
Imatge de la declació de ccoo al Ple de l’aprovació del 

No ens han deixat una altra sortida. 
Després del mandat de la darrera 
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incloure l’annex, des de l’ajuntament 
s’ha marginat al sindicat 
que ha revalidat la seva majoria en 
unes eleccions sind
 

 
S’ha exigit reiteradament la 
convocatòria de mesa negociadora 
amb per tal de poder redreçar la 
situació, però l’ajuntament, amb 
excuses formals infundades, només 
convoca als signants d’un conveni que 
no s’ha aprovat correctament. Hem 
donat un munt d’oportunitats a les 
parts per tal de reconsiderar la seva 
posició però no volen negociar i ens 
segueixen marginant. Us tindrem 
informats/des de com evoluciona 
aquesta situació.  
 
Informació sobre els antecedents:

http://www.costabravadigital.cat/index.php/sant

guixols/304-actualitat-i/68599-

garcia-el-dia-que-el-ple-de-sant

conveni-laboral-que-el-sindicat

http://www.diaridegirona.cat/baix

emporda/2014/12/19/govern-sant

lassemblea/702378.html 
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incloure l’annex, des de l’ajuntament 
s’ha marginat al sindicat majoritari, 
que ha revalidat la seva majoria en 
unes eleccions sindicals.  

 

S’ha exigit reiteradament la 
convocatòria de mesa negociadora 

per tal de poder redreçar la 
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Informació sobre els antecedents: 

http://www.costabravadigital.cat/index.php/sant-feliu-de-

-ccoo-demana-la-dimissio-de-

sant-feliu-de-guixols-aprova-el-

sindicat-dura-als-tribunals 

http://www.diaridegirona.cat/baix-

sant-feliu-impedeix-
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JA N’HI HA PROU
NO PODEM SEGUIR 
PATINT AQUEST ABÚS 
DE PODER. 
 

Us cridem a la mobilització
segueix igual HAUREM DE FER NOVES 
ACCIONS, NO PODEM ACEPTAR COM 
A COL·LECTIU AQUESTA SITUACIÓ. 
Penseu que és un moment històric 
perquè les coses comencin a canviar 
en bé de tots, LA FORÇA és
ACTUEM, si ens MOBILITZEM. 
No és nou, és el de sempre, mireu 
aquest acudit: 
 

 

És actual oi? Doncs es va publicar a “El 
Papus” l’any 1977 !!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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L’Ajuntament no és de qui mana en 
un moment determinat, els dels 
ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu 
de Guíxols. Volem unes relacions 
sindicals normals i legals, que s’acabi 
la marginació dels representants que 
heu escollit. 
 
Recordeu: 

 
Us mantindrem informats/des.
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