
 

  
      

EDITORIAL: 

 
 

REORGANITZACIÓ DE 
LA SECCIÓ SINDICAL
 
 
Bones de nou, companys i companyes, tornem 

un nou COCO per tal de posar-vos al dia dels nous 

esdeveniments des de l’entrada en vigor del nou 

Govern a la Ciutat. 

 

En primer lloc us volem informar que el passat dia 20 

de gener es va realitzar una assemblea d

afiliades de CCOO de l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Guíxols que va aprovar la proposta

direcció de la secció sindical: l

secretaria general. 

 

Així els càrrecs elegits per representar

els següents: 

 

Imma Brusi: secretària general de la secció sindical i 

delegada LOLS. 

Laura Lafarga: vocal de l’executiva. Responsable 

d’organització sindical. 

Jordi Colomeda: vocal de l’executiva. Responsable de 

comunicació. 

Bibiana Ferrer: vocal de l’executiva. 

 

Calia renovar els òrgans de direcció i estructurar un 

sistema de funcionament col·legiat de la secció que 

ens ajudi a donar un bon servei als afiliats i treballar 

millor en benefici del conjunt de treballadors i 

treballadores de l’Ajuntament de Sant Feliu

Guíxols. 
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UNA NOVA ETAPA
 

1. Diàleg normalitzat entre Sindicats i 

representants de  la Corporació. 

que les ganes de diàleg per tal de poder 

arribar a terme a negociacions justes per e

treballadors, s’ha iniciat amb

2. Mesa General. 

convocatòria de Mesa General amb 

representativitat proporcional al resultat de 

les eleccions municipals on tots el Sindicats 

en quedaran representats. Fins a la data no 

s’havia convocat aquesta Mesa i es negociava 

mitjançant reunions paritàries entre 

Ajuntament i signants del Conveni ( per la 

qual cosa CCOO en quedava al marge, 

malgrat ser la força més votada, ja que no 

havia signat al nou 

3. Annex. Tot i els avenços no hem acon

que l’ajuntament accepti

que reivindicàvem des de l’ assemblea de 

treballadors com a condició indispensable per 

acceptar el nou conveni.  En aquests 

moments aques
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UNA NOVA ETAPA: 

Diàleg normalitzat entre Sindicats i 

representants de  la Corporació. Ens sembla 

que les ganes de diàleg per tal de poder 

terme a negociacions justes per els 

treballadors, s’ha iniciat amb bon peu.  

Mesa General. Una altra novetat és la 

convocatòria de Mesa General amb 

representativitat proporcional al resultat de 

les eleccions municipals on tots el Sindicats 

representats. Fins a la data no 

s’havia convocat aquesta Mesa i es negociava 

mitjançant reunions paritàries entre 

Ajuntament i signants del Conveni ( per la 

qual cosa CCOO en quedava al marge, 

malgrat ser la força més votada, ja que no 

havia signat al nou conveni). 

 

i els avenços no hem aconseguit 

ajuntament accepti d’incloure l’annex 

que reivindicàvem des de l’ assemblea de 

treballadors com a condició indispensable per 

acceptar el nou conveni.  En aquests 

moments aquest punt hagués estat 

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

 
Núm. 9 .  Gener de 2016 

  



imprescindible i un blindatge davant de 

qualsevol equip de govern per a restaurar 

alguns dels drets perduts amb l’aplicació de 

les polítiques de retallades... No obstant, 

tenim el compromís polític manifest per part 

de l’equip de govern actual d’aplicar la 

recuperació dels drets permesos en el recent 

reial decret llei 10/2015 de 12 de setembre 

(assumptes propis, vacances i altres drets 

socials que havien quedat en suspès) que com 

sabeu ja s’ha fet efectiu.. 

 

 

4. Defensem la necessitat de negociar un nou 

conveni i una nova valoració de llocs.  Si no 

s’inclou l’annex al conveni actual (que està 

prorrogat) pensem que la millor solució seria 

negociar un nou conveni on poder defensar 

els drets adquirits que ens han retallat. En 

relació a l’adequació de llocs de treball, 

considerem també que cal iniciar una nova 

valoració de llocs de treball amb criteris nous 

i amb la intervenció d’una empresa externa 

que garanteixi certa imparcialitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Altres temes que estem treballant: 

5.1.  Accions per resoldre els problemes de 

climatització en dependències de treball 

municipals. 

5.2.   Seguiment del compromís de l’Ajuntament 

de trobar la fórmula per abonar els 

complements pels 25 anys de servei 

endarrerits. 

5.3.  Explorar les vies per a iniciar un procés 

voluntari de funcionarització de laborals a 

l’Ajuntament de  Sant Feliu de Guíxols. 

5.4.  Seguiment de la  proposta  d’establiment 

d’un sistema equitatiu per a l’accés a la 

formació vinculada al lloc de treball.     

5.5. Insistim en la necessitat de fer que les 

convocatòries de places de la relació de   llocs 

de treball s’ofereixin primer per promoció 

interna, ja sigui per promoció vertical o 

horitzontal. 

Us mantindrem informats/des. 

  
Si voleu recuperar els núms. anteriors del 

COCO, els trobareu a:  
 http://seccioccooajsfg.blog.cat/ 

 

 
 

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 

  


