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Secció Sindical CCOO
De:

Secció Sindical CCOO

Enviat:

divendres, 12 / juny / 2009 12:12

Per a:

Administrador

Tema:

Estem on estem!

Importància: Alta

Bon dia a tots i totes,
La proposta de valoració feta per l'empresa el passat dia 3 de juny va motivar que CCOO fes
un parell d'assemblees generals per explicar el posicionament sindical davant del que
nosaltres considerem una desregularització de les condicions laborals a l'Ajuntament. I
concretàvem la necessitat d'enllestir el procés de valoració de la Relació de llocs de treball el
més aviat possible, "però no a qualsevol preu".
En aquest sentit, durant aquests darrers dies hem mantingut reunions amb l'empresa els
dies 4, 8 i 11 de juny, per tal de facilitar l'apropament de posicions i evitar el conflicte.
Reunions programades, les quals hem donat a conèixer a través de la nostra pàgina web
(secció d'agenda).
A les esmentades reunions ha quedat clar que l'Acord de condicions no és objecte de
negociació i que actualment estem immersos en la fase final de la negociació de la revisió
global de la relació de llocs de treball i la seva valoració, dins els paràmetres establerts i
acordats per les parts. Plantejant, CCOO, propostes i alternatives per tal d'apropar posicions
que facilitin arribar a acords.
Després d'aquestes converses, cal que l'empresa reelabori la seva proposta de valoració de
llocs de treball i adopti una actitud de recerca del consens.
A l'espera d'aquests avenços en la negociació, podeu participar i mantenir-vos informats a
través de la nostra pàgina web www.ccoomdv.cat, trucar a l'extensió 9653 o passar per la
sala sindical de la 5a planta. Tenint present que CCOO convocarà una propera assemblea
tan bon punt es produeixin novetats al respecte. I DE NO PRODUIR-SE, TAMBÉ!!!
Salutacions cordials

Meritxell Alonso
Secretaria de Comunicació
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