ESPECIAL
el corccoo

1

el catàleg
Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Pl. Major, 1 edifici administratiu 5a planta - GENER 2006

La Disposició Transitòria Primera de l'Acord
de condicions i el Conveni Col·lectiu 20052008 diu:
"Durant l’any 2006 es procedirà a una revisió
global de la relació de llocs de treball i la
seva valoració. A tal efecte, durant el primer
trimestre de l’any es constituirà una Mesa de
negociació específica on hi seran presents els
sindicats majoritaris a l’Ajuntament.
L’aplicació de la revisió i de la nova valoració
dels llocs de treball es produirà de forma
progressiva entre els anys 2007 i 2008 en un
calendari acordat per les parts."

DOSSIER DE PREPARACIÓ
PER A LA NEGOCIACIÓ DEL CATÀLEG

lloc per l'etiqueta

2

DOCUMENTACIÓ

1. Carta de presentació
2. Instància de sol·licitud de constitució de la Mesa de negociació
3. Organigrama del departament corresponent
4. Actual fitxa de funcions
5. Enquesta

LLOC, TELÈFON i FAX DE CONTACTE

SALA SINDICAL CCOO
TELÈFON
FAX

Edifici administratiu 5a planta
93 571 95 15
ext. 9653
93 492 05 76

Secció Sindical de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Pl. Major, 1
Edifici administratiu, 5a planta
08100 Mollet del Vallès
Telèfon 93 5719500 ext. 9653
FAX: 93 4920576
ccoo@molletvalles.net
www.conc.es/fsap/ccoomdv

Benvolgut company i companya

L’Acord de condicions de treball i el Conveni Col·lectiu 2005-2008 recull en la seva
Disposició Transitòria Primera “Durant l’any 2006 es procedirà a una revisió global de
la relació de llocs de treball i la seva valoració. A tal efecte, durant el primer trimestre
de l’any es constituirà una Mesa de negociació específica on hi seran presents els
sindicats majoritaris a l’Ajuntament.
L’aplicació de la revisió i de la nova valoració dels llocs de treball es produirà de forma
progressiva entre els anys 2007 i 2008 en un calendari acordat per les parts.”
Des de CCOO hem demanat, com pots comprovar al revers de la present carta, la
constitució de la Mesa corresponent que haurà de fer-se abans de 31 de març
d’enguany, en el decurs de la qual caldrà concretar la metodologia i els terminis
previstos.
El treball i la complexitat que representa la negociació del denominat “Catàleg” fa
necessària una preparació prèvia, des de la vessant sindical,
d’Informació,
comparació de tasques, etc. així com l’establiment d’una estratègia que ajudi a agilitar i
assolir uns bons acords.
Com sempre s’ha fet des de CCOO volem consultar-vos i fer-vos partícips, com no pot
ser d’un altre manera, d’aquest treball previ amb tots vosaltres, i és per això que us
fem a mans un seguit de documentació que ha de servir per assolir la finalitat
anteriorment expressada i que consta de la carta de presentació, còpia de la instància
feta per CCOO, organigrama, l’actual fitxa de funcions i una enquesta que podeu
emplenar i retornar, si així o desitgeu, als delegats i delegades o per correu intern a la
Sala Sindical de CCOO a la 5a planta de l’edifici administratiu de la Pl. Major, 1.
Volem d’antuvi donar-vos les gràcies per la vostra participació en aquest treball previ i
assolir amb tots vosaltres el ferm compromís d’informar i consultar periòdicament del
procés de preparació i negociació d’aquest nou procés de revisió i valoració dels llocs
de treball, mitjançant les assemblees que anirem convocat (generals i sectorials), el
correu electrònic i del nostre butlletí informatiu “el corccoo”
Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment i/o suggeriment,
Salutacions cordials

Enric Alonso i Pujol
CCOO Ajuntament de Mollet del Vallès

Mollet del Vallès, gener 2006

Pl. Major, 1
Edifici administratiu, 5a planta
08100 Mollet del Vallès
Telèfon 93 5719500 ext. 9653
FAX: 93 4920576
ccoo@molletvalles.net
www.conc.es/fsap/ccoomdv

Secció Sindical de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès

ENQUESTA - REVISIÓ DEL CATÀLEG 2006

DADES PERSONALS

DADES LABORALS

Cognoms
Nom
Edat
Home
Dona

Funcionari de carrera
Funcionari interí
Laboral fix
Laboral temporal

CONCEPTES RETRIBUTIUS
Indiqueu el grup A, B, C, D, E
Indiqueu el nivell que correspongui del 11 al 30

GRUP
CD
CE - 1

CE - 2

a

b

CE - 3

c

CE – 4

a

b

c

d

CE - 5

e

CPT

f

NOTA: Marqueu amb una creu aquelles subfactors que teniu assignats segons Acord i Conveni (art .12.3 b)

Coneixes o coneixies la teva fitxa de funcions ?

SI

NO

Quines funcions de l’actual fitxa consideres que no corresponen al teu lloc de treball:

Quines funcions afegiries a la teva fitxa com a conseqüència de les tasques que realitzes:

Observacions:

•

Les dades que consten en aquest qüestionari seran tractades d’acord amb la Llei de
protecció dades, de caràcter personal i confidencial i només s’utilitzaran per la
negociació de la revisió del catàleg de llocs de treball.

•

El qüestionari, degudament emplenat, cal retornar-lo abans del dimarts 28 de febrer de
2006 per correu intern a la Sala Sindical de CCOO, 5a planta de l’edifici administratiu
de la Pl. Major,1, o lliurar-lo a qualsevol delegat o delegada de CCOO.

•

Qualsevol dubte o aclariment pots consultar-lo d’11 a 15 hores a l’extensió 9653 o a
qualsevol delegat o delegada de CCOO.

Signatura

Mollet del Vallès, ____ de ______________ de 2006
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el corccoo
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Obrim tots els dies!
De dilluns a divendres d'11 a 15 hores estarà oberta per a qualsevol consulta, suggeriment,
assessorament o queixa que vulguis fer, la Sala Sindical de CCOO a la 5a planta de
l'edifici administratiu de la Casa de la Vila (Pl. Major, 1) amb la presència d'un delegat i/
o delegada. Telèfon 571 95 15 (ext. 9653)

La força del sindicalisme útil
Conquerim drets
per transformar la societat

afilia't
www.conc.es/fsap/ccoomdv
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