
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                              

  

 

 

 

 
  

  

 

                                                                            

                                                                                                                                         

  

 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT  

DIJOUS 16 D’ABRIL 

De 8:00 a 18:00 h. 

A la Sala de Plens de l’Ajuntament 

( no oblidis portar el DNI o el carnet de conduir) 

 



 

                                                                                                                                           

   PROGRAMA OBJECTIUS  SINDICALS 2015 -2019  
 
 

PROPOSTES GENERALS PER A TOTHOM-.  
 
 
RECUPERACIÓ SALARIAL  I AUGMENT DE LES RETRIBUCIONS  
 
Recuperació del poder adquisitiu perdut. 
 
Pagues extres dobles. 
 
Liquidació de l’avançament de paga extra del 2012, mitjançant una bestreta no reintegrable. 
 
Reduir el ventall salarial interprofessional de la plantilla.  
 
Valoració de llocs de treball destinant un fons de retribucions i l’establiment remunerat del grau personal, reconegut a l’Estatut  
 
Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
 
 
 
ESTABILITAT DE LA PLANTILLA I OFERTA PUBLICA D’OCUP ACIÓ. 
 
Estabilitat de la plantilla, mantenir l’ocupació i els serveis públics de qualitat i continuïtat d’interinatges que han superat un 
procés selectiu. 
 
Cobertures de vacants 
 

Compliment de l’oferta publica d’ocupació pendent 

 
 
 
REGLAMENT SEGONA ACTIVITAT PER TOTES LES PROFESSION S. 
 
Aplicació  de la proposta de CCOO que no discrimina a cap col·lectiu per accedir a una segona ocupació. 
 
Creació de places i llocs reservats per a segones activitats. 
 
Major dotació de places i llocs per a la inserció de persones amb discapacitat. 
 
 

                                                                                               



 

                                                                                                                                           

   

 
.MILLORS CONDICIONS PER A LES JUBILACIONS  
 
Sobrecotitzacions  i majors retribucions per afavorir pensions més dignes i lluitar contra l’elevació de l’edat de jubilació.  
 
Disminució dels coeficients reductors. 
 
Sobrecotitzacions per augmentar les pensions 
 
Jubilacions parcials i anticipades en millors condicions. 
 
Impuls per a la jubilació parcial inclús per als funcionaris/es. 
 
ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA EN TEMES LABORALS SENSE P ERDUA DE DRETS I 
GARANTIES ALS TREBALLADORS/ES I TRANSPARÈNCIA.  
 
Sí. A l’administració electrònica en les relacions amb els sindicats. 
 
Amb manteniment de les garanties del procediment administratiu comú en matèria de relacions laborals amb els 
treballadors/es, expedients sancionadors, accés a la formació i l’accessibilitat a la informació amb igualtat d’oportunitats. No 
tothom treballa amb un ordinador davant. 
 
Mitjans telemàtics homogenis per a tothom. 
 
Millora de l’accessibilitat  de les aplicacions corporatives, no haver d’estar tot el dia introduint de nou contrasenya darrera 
contrasenya per accedir-hi.  
 
Transparència de la informació sobre la renda i el patrimoni dels càrrecs de confiança i sous que trenquen el ventall salarial 
equilibrat -  Mes de 60.000 € any. 
 
 
DEFENSA DELS SERVEIS PUBLICS MUNICIPALS  
 
Demanem  la derogació de llei de Reforma Local. ARSAL. 
 
Funcionarització voluntària. 
 
Mentre no es derogui l’ARSAL  el procés de funcionarització permet blindar els llocs de treball i serveis que es consideren per 
la llei com a no obligatoris i que estan condicionats per la sostenibilitat econòmica. 
 
SALUT LABORAL I PLA MOBILITAT D’EMPRESA  
 
Avançar  la confecció de professiogrames en els llocs amb més accidentalitat. 
 
Ampliar la vigilància de salut en els llocs amb més factors de risc. 
 
Continuar amb les avaluacions riscos psicosocials i aplicacions de les  mesures. 
 
Utilització àgil dels recursos pressupostaris de prevenció de riscos. 
 

 

        

   



 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ 

Igualtat d’oportunitats, formació no discriminatòria, clau per la carrera professional en condicions d’igualtat. 

Compliment del Reglament vigent 

Desenvolupar els principis bàsics del Pla general de formació, reciclatge, formació continua, capacitat d’adaptació i 
dret de carrera professional 

No a la formació a mida d’uns pocs  per promocionar-los o fer-li currículums. 

Formació especialitzada per la promoció horitzontal amb oportunitats. 

Gestió eficient i complerta dels recursos econòmics per a formació. 

 

PROPOSTES ESPECIFIQUES PER COL·LECTIUS-. 

PLA D’IGUALTAT-.  

Majors retribucions per les properes etapes del pla d’Igualtat, reduint-ne les etapes. Per aconseguir la igualtat 
salarial en menys temps. 

Incorporar al Pla d’igualtat mes col·lectius, Escoles Bressol, Biblioteca, Redactores-editores i altres.... 

Obrir un nou repte per elaborar un nou Pla d’Igualtat més ambiciós. 

Politiques de gènere i igualtat a la Policia local. 

ESCOLES BRESSOL  

Manteniment i adaptació de la plantilla de les Escoles Bressol als reptes de futur. Major qualitat, menor demografia.  

Estabilitat de la plantilla per aconseguir equips pedagògics de qualitat i arrelar els projectes educatius. Creació d’una 
borsa que garanteixi estabilitat en els equips i les habilitats necessàries pel lloc de treball 

Plantejar un estudi i projecció de les segones activitats pel personal en relació a l’aproximació de la pre-jubilació. 
Relleu a les escoles per personal més jove. 

Un únic model d’escoles  municipals  0-3 anys. Municipalització de l’escola Ginesta.  

Elevar el nombre titulacions universitàries en els centres, superant els requeriments del decret 282/2006 fins i tot si 

fos modificat.  

Major equilibri  salarial dins de tota la plantilla i homogeneïtzació, igual treball igual salari. Immersió dins del pla 
d’igualtat. 

Concreció d’aspectes diferenciadors en un annex dins del conveni: calendari, jornada de treball i distribució, horaris, 
temps de descans, compensacions 

 



 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL  

Ampliació de la plantilla de la policia  fins a l’estàndard recomanat per les administracions superiors. 

Consolidació del complement específic tot i estar reconegut legalment el canvi a categoria C1. 

 Utilització dels coeficients reductors per a facilitar la jubilació anticipada i reduir l’edat mitjana de la plantilla de 
la Policia local. 

Impuls per la jubilació parcial també a la Policia local. 

Adhesió a la campanya de la Confederació Europea de Sindicats (EuroCop) de la que CCOO forma part, per 
aconseguir una edat adequada de jubilació per a tots els agents de policia local a Europa.  

Homogeneïtat dels complements i dels plusos, lligar els plusos amb la valoració de llocs de treball i no minorar-
los en cas de segona activitat, traspassant els seus imports al Complement específic. Que  sigui salari i no un 
reconeixement per raó de servei. 

Repartiment equitatiu en el quadrant de festes. 

Major extensió formativa en els serveis especialitzats i la seva analogia acadèmica. 

Creació de més places de caporals. 

Millora de la condició de gènere en tot l’àmbit de la Policia Local, en la prestació professional i en l’atenció a les 
víctimes. 

Places de policia local amb discriminació positiva per dones, com s’ha fet en altres cossos de seguretat. 

SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PERSONALS  

Exigim l’aplicació de la llei de serveis socials que ha de repercutir en la tasca professional i en el sosteniment 
dels serveis i les plantilles. 

Confluència de categories professionals i estructures retributives en els serveis a les persones evitar les 
inexplicables diferencies actuals. 

Trencar la jerarquització organitzativa i apostar per la confiança i autonomia professional.  

ADMINISTRATIVES/US .  

Fons de retribucions per carrera professional a partir del 2015,  primer establiment retribuït del grau personal.  

Desenvolupar els principis bàsics de la carrera professional, la promoció interna, la carrera horitzontal i el 
reconeixement de competència i experiència. 

Reconeixement de complement salarial per jornada partida. 

Increment del complement específic del personal de l’OAC. 

 



 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

                                  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEI DE MANTENIMENT  I AUXILIARS D’INSTAL·LACIONS . 

Cobertura de vacants pel manteniment de la competitivitat del servei. 

Manteniment dels grups de treball equilibrats, oficials especialistes i peonatge. 

Millora de les instal·lacions reforma de l’edifici i modernització. 

Major aprofitament de les capacitacions professionals adquirides i les que s’obtinguin gracies a la formació. 

Fons de reserva per equips de protecció individual. 

Garantir la formació específica necessària per a l’adaptació a noves tecnologies, per millorar coneixements i per 
afrontar canvis. 

Modernització del magatzem i millores metodològiques gestió materials i eines, layout 

Establiment processos de millora: D’organització i protocols interns, seguretat,  grups de treball, oficis, plans 
d’ocupació, infraestructura, parc mòbil, gestió de materials i eines. 

Parc mòbil i utillatge segur i eficient. 

Manteniment dels contractes laborals als rellevistes que hagin superat procés selectiu públic. 

Reconeixement econòmic als treballadors/es que realitzen tasques de superior categoria 

AUXILIARS D’INSTAL.LACIONS  

Promoció interna dels grup E al C2, lligat a l’antiguitat i a la valoració de llocs de treballs. 

Formació específica en manteniment d’instal·lacions adaptada a noves tecnologies i reconeixement de tasques de 
superior categoria que es van incorporant a les necessitats de les instal·lacions. 

Calendari laboral específics amb aplicació de tots el drets de jornada, jornada d’estiu, períodes vocacionals, ponts i 

dies addicionals. 

PALAU FALGUERA  

Creació del lloc de treball d’auxiliar al Palau Falguera pels matins. 

Millora de la seguretat interior i exterior, il·luminació, accessos, control. 

Millora definitiva i estable de la climatització d’espais 

 

 

 



 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE MUSICA  

Escola Música  augment clar dels complements salarials actualment discriminatoris mitjançant una valoració de 
llocs de treball. 

Concreció d’aspectes diferenciadors en un annex dins del conveni: calendari, jornada de treball i distribució, horaris, 
temps de descans, compensacions.  

Pla de formació i expansió de disciplines i instruments. 

Aplicació del conveni en la prestació de servei fora d’horari. 

Noves tecnologies a la impartició musical, WIFI a l’escola . 

Reducció de l’horari lectiu dels professor/es majors de 57 anys 

 

El TEUS CANDIDATS CANDIDATES 

JUNTA  DE PERSONAL – FUNCIONARIS/ES. 

MARIA CARMEN MACIAS MARTÍN - Administrativa 

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ DOMÈNECH – Policia Local 

MARIA TERESA RONDAN VICIANA- Policia Local 

MARIANO CESAR MORALES – Oficial Manteniment 

MARIA ESTEBAN GARCÍA - Administrativa 

JOSÉ MALDONADO CANO – Policia Local 

MARIA ISABEL HORTA LÓPEZ - Administrativa 

JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ SANTOS - Administratiu 

JOSEFINA LOPEZ TORRES -  Suport logístic 

ANTONIO LARRUBIA LOPEZ – Policia Local 

CRISTINA MONTALBAN PUA – Especialista atenc.ciutadana 

JOSÉ LUÍS CAMPS VILLACAMPA – Oficial Manteniment 

FRANCISCO PAREJA LOPEZ – Auxiliar d’instal·lacions 

RAQUEL MARIA IBÁÑEZ URDAX - Administrativa  
FELIP MOLINER SEGURA – Coordinador Manteniment 

PILAR LÓPEZ RODRÍGUEZ – Tècnica Lletrada 



 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                

COMITÉ D’EMPRESA 

Col·legi de Tècnics/es i administratius/es 

JORDI PEDROL MARTÍNEZ – Tècnic Medi Ambient 

SONIA VÁZQUEZ MORENO – Educadora Esc Bressol 

MARC GARCIA GALCERAN – Professor Música 

EVA ROSAS FEIJOO – Tècnica auxiliar Biblioteca  

IAGO VAZQUEZ VAZQUEZ – Tècnic Ecoinnovació 

ROSA  MARTÍNEZ ALBADALEJO - Educadora Esc Bressol 

JOSEP MARIA PI CANO – Tècnic Auxiliar Educació 

    Mª ESTHER MARTIN RODRIGUEZ - Educadora Esc Bressol 

FRANCESC SANCHEZ MOLINER – Dinamitzador Cultura 

ANA ISABEL LOPEZ GOMEZ - Tècnica auxiliar Biblioteca 

JESUS MARIA MARTINEZ PICO – Tècnic Radio  

Mª CARMEN CAMPILLO GONZALEZ - Educadora Esc Bressol 

JOSEP GOMEZ DE LA CRUZ – Tècnic Salut Pública 

LAURA CASTELLON MUÑIZ - Educadora Esc Bressol 

JOSEP MARIA GELABERT CAMPOS -  Administratiu 

JAUME GARCIA URPI – Tècnic Cultura 

GLORIA CARPI ALBERT – Directora Esc Bressol. 

JAUME PAGES GRAU – Tècnic Cultura 

ALBA GARCIA SANCHEZ – Tècnica programa Dona 

Col·legi d’Especialistes i personal no qualificat 

TOMAS JESUS CENIZO ALCALA – Oficial manteniment  

ROSA TORRALBO NAVARRO – Dinamitzadora Gent Gran 

 MARIA ROSA CALVET BARBAL – Treballadora Familiar 

 ROSALIA CORNET BOSCH – Treballadora Familiar  
DAVID MARIMON MARTIN – Oficial Manteniment 

JOSE MANUEL SANCHEZ ANDRADE – Oficial Manteniment  


