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Secció Sindical CCOO
De:

Secció Sindical CCOO

Enviat:

dijous, 6 / març / 2008 11:32

Per a:

Secció Sindical CCOO

Tema:

COMUNICAT NÚM. 4 - MESA DE NEGOCIACIÓ RLLT

Importància: Alta

Bon dia a tots i totes,
Sorprenentment després del correu electrònic lliurat a tota la casa per CCOO el passat
dimarts 4 de març, l'empresa va convocat ahir i per teléfon, una reunió de la Mesa de
Negociació per avui a les 9.30 hores. Reunió que qualifiquem de presa de pèl, si tenim en
compte que la Gerent de l'àmbit de Serveis Generals i Planificació ha escusat la seva
assistència per qüestions d'agenda, i la cap d'O/RRHH ha proposat fer, a partir del dimarts
que bé, (quan tinguin fet un "remix" recollint, diuen, algunes de les propostes sindicals)
sessions de treball intensives per enllestir una proposta. Tot això després de més
de gairebé dos mesos de "treball", on la Corporació ha donat llargues a la negociació, i ha
estat incapaç de tenir una proposta articulada, estructurada i ben definida, mentre d'altres
"haviem fet els deures".
Malgrat tot, CCOO seguirem treballant per arribar, fruït de la negociació, a un
acord respecte a la RLLT i la seva valoració, sense oblidar-nos dels terminis acordats a
l'assemblea general unitaria de treballadors i treballadores municipals.
Per qualsevol aclariment, suggeriment i/o dubte podeu trucar-nos a l'extenció 9653 o
pasar-vos per la Sala Sindical de la 5a planta. I recordeu que podeu seguir tot el procés,
participar al debat i aconseguir tota la documentació a través de la nostra pàgina web
www.conc.es/fsap/ccoomdv
Salutacions cordials

Secretaria d'Acció Sindical de
CCOO de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
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