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TANCAMENT NEGOCIACIÓ CONVENI
Portem molt temps amb la negociació del conveni interrompuda per les dificultats d’aplicació
dels acords econòmics que es van signar el 2019 i que finalment vam reconvertir en reducció
de jornada, i per la situació extraordinària de la pandèmia. Així i tot s’han anat negociant
diferents acords durant tots aquests anys i arriba el moment de recollir tot el pactat, refer el
redactat i finalitzar la negociació dels elements pendents.
S’ha tornat a compondre la Mesa General de Negociació, amb objectius consensuats:
• Signatura abans de l’estiu.
• Durada del conveni de 2 anys des de la seva signatura.
• Procedir a la seva publicació oficial.
Un element que aquest nou conveni ha de recollir necessàriament és la inclusió del
personal de promoció econòmica i fer desaparèixer l’acord sectorial.
Inicialment, s’ha creat una comissió reduïda que farà un primer treball de redacció, inclusió
dels acords i adequació a canvis legislatius, a la que participen 2 representants dels sindicats
que estem realment assistint a la negociació (CCOO, UGT, SPL). Posteriorment es negociaran
a Mesa General els elements no consensuats, fins a arribar a l’aprovació final i signatura.
A tall de recordatori indiquem alguns dels acords que s’han pactat i que el redactat actual del
conveni no recull:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Reducció de jornada (90 hores)
Acord del Teletreball
Acord de mobilitat dels llocs de treball
Acord convocatòries provisions de llocs de treball
Recuperació 100% del complement per baixes
Recuperació dels 6 dies d’assumptes personals
Recuperació dels dies addicionals per antiguitat
Acord de participació dels representants sindicals
com observadors als processos de selecció
Adequacions legislatives per modificació de l’EBEP
Adequació dels permisos de maternitat i paternitat
Acord de redefinició dels plusos
Diferents acords de l’àmbit de Guàrdia Urbana: redefinició
de plusos, segona activitat, mobilitat, indemnitzacions...
Altres

Continuarem informant...

