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CONVENI: AIXÍ NO ANEM BÉ 
Al COCO FLASH 575 de 4 d’abril, us 
vam explicar com s’estava tancant el 
conveni, recollint i redactant els acords 
que s’han adoptat durant aquests anys 
i que el conveni no recull. 

Tant el conveni de l’ajuntament com 
l’acord sectorial del promoció 
econòmica es van denunciar el 30 de 
setembre del 2016.  En referència a 
l’acord sectorial, tant CCOO com UGT, 
el vam denunciar amb la voluntat 
explícita de no tornar-lo a signar i 
que el nostre conveni inclogui a tothom.  

S’ha fet un redactat nou de tot el 
conveni en el qual s’havia consensuat 
l’àmbit d’aplicació que no exclou al 
personal de promoció econòmica. 

Però fa uns dies a la mesa de 
negociació l’Ajuntament va trencar 
tot aquest procés, en afirmar que no 
es pot incloure aquest personal. 

Els motius concrets no s’han detallat en cap moment.  Tot es resumeix en 
dir “l’únic que sabem és que no saben que pot passar si estan dins”.  

Això, acompanyat d’altres idees i propostes que fa RRHH, del tipus: 

• Fem un conveni separat de laborals i un altre de funcionaris  (40 anys 
d’història d’acord conjunts a la paperera). 

• Signem com està o comencem a renegociar-lo tot, però a partir del 
setembre 2023 i ja veurem el que triguem.   

CCOO tenim clar que el personal de promoció econòmica son tant 
treballadors/es com la resta.   No són de segona, encara que a la pràctica 
se’ls tracti així.   CCOO no signarà el conveni si no inclou a tothom. 

Tot i estar bastant calents, encara apostem per arribar a un acord.   CCOO ja 
ens hem adreçat al regidor responsable, amb el que hem mantingut una reunió i 
demanat la reconducció de la situació.   Parlem de quines dificultats veu 
l’ajuntament, cerquem les solucions i tornem a la negociació.     

CCOO creiem que SÍ és possible i treballarem per això. 


