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Secció Sindical CCOO
De:

Secció Sindical CCOO

Enviat:

dimarts, 4 / març / 2008 15:28

Per a:

Administrador

Tema:

SOBRE LA NEGOCIACIÓ DE LA RLLT.- MOLT IMPORTANT

Importància: Alta

Bon dia a tots i totes,
Des de l'inici de la negociació de la Relació de Llocs de Treball, s'han fet un total de tres
reunions (22, 25 de febrer i 3 de març) amb la Corporació de les quals dues han estat per
presentar i exposar les diferents propostes fetes i la tercera per iniciar la negociació.
Mes enllà de que la proposta presentada per l'empresa (totalment incomplerta, sense
cohesió i feta en dos lliuraments) és infumable, les reunions han posat al descobert la
voluntat de relentitzar el procés i imposar un model organitzatiu que no fa ni cas, a cap de
les propostes de millora fetes per la Diputació de Barcelona.
Tots i totes coneixeu les propostes presentades per cada una de les parts i la posició que
des de CCOO s'ha defensat respecte al mandat de l'assemblea de treballadors i
treballadores municipals de fitxar un termini de fins el 31 de març per tenir enllestida una
proposta.
Estem en un punt, més que important de la negociació, on es tracta de discutir i negociar
l'estructura organitzativa de la casa i on es situa cada lloc de treball en funció de la
distribució de competències i responsabilitats que condicionaran, lògicament, la
catalogació i les funcions que han de reflectir-se a la fitxa, per així, posteriorment, fer la
valoració de cada lloc de treball.
En aquest punt, l'empresa intenta en primer lloc descapitalitzar els caps de departament,
per així donar més atribucions directes a les gerències sobre l'estructura operativa i
posteriorment globalitzar el conjunt de treballadors i treballadores municipals dins un "poti
poti" sense coherència organitzativa. En uns àmbits d'una manera i en altres, segons
convingui, d'un altra , seguint criteris diferents (molt ens temem "amb criteris més
personals que organitzatius")
Paral·lelament, avui dimarts dia 4, a les 12 hores estava prevista la continuació de la Mesa
de Negociació feta ahir per debatre i negociar les diferents propostes presentades.
Sorprenentment avui a les 11.55 hores se'ns ha comunicat verbalment la suspensió
unilateral, per part de la Corporació de l'esmentada reunió, sense una motivació
convincent, allargant així el procés de manera incomprensible, tenint en compte que,
properament, s'entrarà en període de vacances de Setmana Santa.
Davant d'aquesta situació CCOO volem manifestar que l'actual actitud de la Corporació de
dilatar el procés, i la manca de predisposició per negociar de l'empresa, dificulta i molt una
entesa amb la representació social.
Per la qual cosa ratifiquem el nostre compromís de proposar al conjunt de treballadors i
treballadores municipals mobilitzacions de no donar-se compliment als terminis i les
condicions acordades en assemblea general unitària.
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Salutacions cordials

CCOO Ajuntament de Mollet del Vallès
__________________________________________________
Secció Sindical de CCOO
Ajuntament de Mollet del Vallès
Pl. Major, 1 (edifici administratiu, 5a planta) - 08100 Barcelona
Telèfon: 571 95 15 (ext. 9653) - fax 934 920 576
Email: ccoo@molletvalles.cat
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