Page 1 of 1

Secció Sindical CCOO
De:

Secció Sindical CCOO

Enviat:

divendres, 11 / gener / 2008 11:28

Per a:

Administrador

Tema:

INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ DE LA MESA D'AVUI DEL "CATÀLEG"

Importància: Alta

Bon dia a tots i totes,
Avui divendres s'ha fet la reunió de la Mesa del "Catàleg" prevista pel dimecres passsat i
ajornada per agenda del regidor.
A l'esmentada reunió s'ha presentat la nova gerent de l'àrea de serveis generals i planificació,
Sra. Ana Agüera, i posteriorment se'ns ha lliurat un primer document de treball a la
representació sindical (CCOO i UGT) que sota l'enunciat "Etudi Organitzatiu i Propostes de
Millora Adreçades a l'Equip de Govern (desembre 2007)" desglosa en quatre apartats aquets
estudi.
La empresa ha manifestat que aquest estudi que ha lliurat la Diputació (incomplet, hi manca
algun departament) no necessariament ha de coincidir amb les voluntats i propostes de l'equip
de govern i per descomptat tampoc amb les voluntats de la part social. Per la qual cosa es
proposa un termini de 10 dies per creuar-nos (per escrit) les diferents propostes, observacions,
dubtes, qúestions, etc. entre les parts per que en la propera reunió es pugui treballar
conjuntament un document final.
Des de CCOO proposarem establir els mecanismes de coordinació necessàris entre els
sindicats per assolir una proposta unitària.
Salutacions cordials,

Josep Villarrazo
Secretaria d'Acció Sindical
NOTA:
1. Per qualsevol aclariment, dubte, suggeriment, etc. podeu trucar a l'extensió 9653 o passar
per la sala sindical de CCOO a la 5a planta.
2. Es pot fer el següment de la situació de la negociació, reunions, propostes, documentació,
fòrum, etc. a través de la nostra pàgina web www.ccoo.cat/fsat/ccoomdv
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