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La Nostra veu
Editorial
Al febrer varem realitzar les eleccions sindicals en el nostre Ajuntament i d'elles han sortit nous
delegats/des que durant els propers quatre anys hauran de representar-nos davant l'ajuntament. Ara, amb el nou equip de
govern, ens haurem d‘asseure
per continuar negociant les nostres condicions laborals, defensant els nostres drets, lluitant per
una administració local, transparent i democràtica i, evidentment,
treballant per millorar la qualitat
dels nostres llocs de treball, ja
que CCOO segueix tenint la confiança de la majoria de vosaltres
que s’ha traduït en 11 delegats/
des d'un total de 22. Per tant, pel
respecte que ens mereix aquesta
confiança i per que creiem fermament en el que fem:
Volem deixar molt clar que no
escatimarem en esforços per
aconseguir la unitat d'acció
sindical -que considerem imprescindible- més enllà de les
diferents sigles; volem sumar,
mai restar.

Volem aportar la nostra experiència en les negociacions, el nostre coneixement sobre els temes

que ens afecten: Relació de llocs
de treball i valoració, plantilla
orgànica, salut i prevenció de
riscos, assessorament…
Volem treballar en el concepte
d’empleat públic en lloc de
“laborals” i “funcionaris”.
Junts som més forts, separats vulnerables, especialment el
col·lectiu de funcionaris que gaudeix de menys drets i menys capacitat legal en la negociació.
Volem encarar els propers quatre anys amb decisió i fortalesa.
No serà fàcil. Hem patit per part
del govern espanyol i també del
català una infinitat d'atacs als nostres drets, a les nostres condicions laborals i a la nostra estabilitat laboral, tot això conseqüències
d'unes polítiques dirigides a minimitzar el comú en favor del que
és privat, i que han estat especialment dures a la sanitat, l'educació
i l'administració local.

Estem orgullosos. Hem mantingut tots els llocs de treball
ocupats, la nostra jornada, els
AA.PP, vacances, la continuïtat dels rellevistes a les jubilacions parcials, hem aconseguit un bon acord d'IT, hem
consolidat el 70% de la productivitat, s'han incrementat
hores en contractes parcials i
hem signat un molt bon conveni i acord fins al 2017
Però no estem satisfets; seguim
lluitant per garantir que no es
perdi la productivitat que ens
queda, perquè no es perdi en
cas de baixa, per una RLT millor,
perquè els nostres llocs de treball siguin més segurs minimitzant els riscos psicosocials, per
una formació millor, per una
valoració d’els llocs de treball,
per un procés de funcionarització i per recuperar el nostre
poder adquisitiu, tan minvat en
aquests últims anys, seguim lluitant per tu.
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Més de 90 esmenes i correccions a la RLT !!
L'anterior regidor de RRHH va
presentar una plantilla orgànica
en la que desapareixien les
places de les jubilacions previstes
pel 2015 i, sense cap objecció, va
anunciar que els rellevistes
deixarien de treballar en el nostre
ajuntament.
Aquest posicionament va portar a CCOO a
no negociar en un primer moment la plantilla orgànica i a anunciar que s'adoptarien
mesures de pressió per evitar-ho.

Hi ha línies vermelles que no es poden
sobrepassar, i així ho vam fer saber, i una
d'elles és el mantenir la plantilla. Amb el
canvi de regidor varem poder reprendre
les negociacions i no només hem aconseguit que no s’amortitzin les places de les
jubilacions del 2015, cosa que hagués
significat la finalització del contracte dels
rellevistes, sinó que a més es va aconseguir ampliar la plantilla amb la creació de
dues places d'agent i mantenir tots els
llocs de treball de l’Escola de música.

L'Ajuntament, després d’examinar la
nostra relació d’incidències es va veure
obligat a analitzar completament la RLT
amb ajuda externa i ha presentat una
nova RLT, la qual recull totes i cadascuna
de les nostres esmenes.

En referència a la Relació de llocs de treball (RLT) CCOO va presentar més de 90
esmenes, correccions i comentaris que
van provocar la seva retirada.

Què passa amb els acords?
Hi ha molts acords que es posen per escrit
i es signen. Aquests acords, per modificarse, requereixen d'una nova negociació,
però hi ha altres acords que no es deixen
per escrit; aquests acords es plasmen,
només, en una simbòlica encaixada de
mans i es mantenen en la mútua confiança entre les parts.
Davant les recents eleccions municipals,
les quals podrien haver derivat en un
canvi de protagonistes en la part empresarial, la part sindical va considerar la
conveniència de signar, en la mesura del
possible, tot allò acordat verbalment, en

previsió del que pugui passar.
La disposició d’una assegurança en cas
d'accident laboral, negociat per compensar la pèrdua de la productivitat és l’únic
acord que s’ha pogut signar, a petició de
CCOO.
I què passa amb la resta d'acords que
tenim sense signar i que afecten la nostra
jornada, vacances, dies de lliure disposició...? Esperem i desitgem que, els nous
governants
municipals
mantinguin
aquests acords.

Nova delegada LOLS
El passat 17 d'abril els afiliats de CCOO
van triar la Núria Masdeu com a nova
delegada LOLS amb 64 vots a favor, 1
abstenció i cap vot en contra.
La delegada LOLS (Llei Orgànica de Llibertat Sindical) és la representant del sindicat
a l'empresa, càrrec que comporta molta
responsabilitat. Tots els companys/es de

CCOO estem convençuts que la Núria
sabrà gestionar aquest nou repte amb
ganes i il·lusió.
No és fàcil trobar companys i companyes
disposats a assumir tasques de representació i aquesta en concret és de les més
complexes i en molts casos "ingrata"

Per això, gràcies, companya Núria per
donar un pas endavant i assumir aquesta
tasca.

celebrem

SECCIÓ SINDICAL CCOO
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Avda. Santiga s/n Mercat Municipal
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
tel. 935449556 - 692194726
http://aj-santaperpetuamogoda.ccoo.cat

25 anys amb CCOO

twitter: @CCOOSPM

El 25 de Març CCOO va celebrar un acte de reconeixement a l'afiliació. En el transcurs del mateix els nostres
companys i companya Manuel Cruz, Jerónimo Pazo i
Montse Duran van rebre un pin commemoratiu dels
seus més de 25 anys d'afiliació i un diploma de reconeixement.

La teva veu és la Nostra veu

L'acte va estar marcat per un fort component emotiu
però no exempt de reivindicació sobre el passat, el present i el futur del nostre sindicat, un sindicat que ha
estat clau en la història dels últims 50 anys i que ha de
seguir sent clau en el futur, en ser l'última i millor trinxera de resistència contra les polítiques neoliberals, tant a
nivell polític com econòmic, i element necessari en la
unitat de la classe obrera.

Seguéix-nos al
Twitter @CCOOSPM

Disposes d’un preu especial per fer la

Sabies que..

Declaració de renda?
CONTACTA AMB NOSALTRES !!!

LA NOSTRA FEINA
● Hem mantingut tots els llocs de treball ocupats,
● Hem mantingut la nostra jornada,
● Hem mantingut els AA.PP i les vacances,
● Hem aconseguit la continuïtat dels rellevistes a les
jubilacions parcials,
● Hem aconseguit un bon acord d'IT
● Hem consolidat el 70% de la productivitat
● S'han incrementat hores en contractes parcials
● Hem signat un molt bon conveni i acord fins al 2017

