
 23/11/2022      PROMOCIÓ ECONÒMICA                              

 

SEGUIM TREBALLANT PER LA INTEGRACIÓ 
Com ja vam informar la negociació del conveni de l’Ajuntament en la que CCOO 
volem s’integri a tots els treballadors/es de promoció econòmica està bloquejada. 

CCOO no tenim intenció de reeditar l’acord sectorial de promoció econòmica. 

Davant la situació de bloqueig i després de dirigir-nos com secció sindical al 
regidor de RRHH de l’ajuntament, hem mantingut una reunió a la qual han 
participat els principals responsables i negociadors per part de 
l’Ajuntament. 

L’ajuntament va explicar que veu dificultats per unir en un mateix conveni, entre 
altres motius per: 

• El personal laboral de promoció econòmica no és personal de plantilla 
estructural, i és contractat per diferents plans d’ocupació o programes. 

• Existeixen elements del conveni que serien difícilment aplicables 

• Tenen dubtes jurídics en virtut d’algunes sentències, davant la possibilitat 
que alguna demanda acabi obligant-los a incrementar la plantilla. 

• No volen que el document conjunt pugui ser trobat com discriminatori. 

CCOO vam manifestar la nostra voluntat, que ja es va plasmar en la denúncia 
feta el 2016, de fer un únic conveni amb tot el personal. 

Nosaltres no veiem tants inconvenients, i hem demanat que concretin bé els 
elements que per l’empresa poden ser conflictius.   Els estudiarem, i també les 
sentències que els preocupen, per buscar les solucions.  Sabem que no és un 
procés fàcil, però estem segurs que ho podem assolir. 

Després d’aquesta gestió per desbloquejar la negociació, i a l’espera de les 
aportacions de l’Ajuntament, també ens coordinarem amb els companys d’UGT 
per veure com avancem. 

Continuarem informant-vos. 

 

 

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. 

 

CCOO creiem que SÍ que és possible i treballarem per això. 


