
 

CCOOndueix el teu futur 

 

ELECCIONS SINDICALS AL COMITÈ D’EMPRESA DE BARCELONA 

DEPARTAMENT VICEPRESIDÈNCIA, ECONOMIA I HISENDA 

 29 de Maig de 2019 Rbla. Catalunya, 19   

 

PROGRAMA ELECTORAL I CANDIDATURA DE CCOO 

 

QUÈ HEM FET:  

 ELS OBJECTIUS ACONSEGUITS PELS CCOONDUCTORS  

 Com cada 4 anys el proper dia 29 de Maig de 2019 es celebraran les eleccions sindicals del personal 
laboral de Barcelona del Departament Vicepresidència, Economia i Hisenda, de la Generalitat de 
Catalunya, motiu pel qual et demanem la teva participació per a escollir els delegats i delegades que et 
representaran i defensaran. 

 Recordem la nostra història. Cal fer memòria, sent fidels a la veritat. CCOO, i amb la gran majoria de vosaltres, 
hem fet possible una de les millores laborals més importants de l’Administració de la Generalitat,  la dels Xofers 
de Representació.  

 El sindicalisme seriós, és el que es basa en fer un sindicalisme possible, el que no enganya amb promeses i 
projectes inviables. Ens cal CCOO, un sindicat eficaç, com ho demostren els objectius aconseguits. Un sindicat 
que va aglutinar el col·lectiu i ha optat sempre per la dignificació i la homogeneïtzació de les condicions 
laborals i retributives dels xofers de representació.  

 

QUE S’HA ACONSEGUIT 

1. S’ha aconseguit el cobrament mínim de 4 hores quan el servei sigui anul·lat desprès de les 19.00 del dia anterior 
al servei a realitzar. Així mateix el cobrament d’una hora extra pel desplaçament quan es treballi en dies de 
descans. 

2. Estem vetllant per a que el repartiment de serveis en dies de descans sigui equitatiu, per això cada tres mesos 
fem un seguiment de totes les hores que realitzen els/les xofers de representació. 

3. Hem interposat dues denúncies davant la Inspecció de Treball, una pel incompliment de l’acord de vestuari i l’altra 
també pel incompliment de pagament de multes tal com ho recull l’acord. 

4. Hem aconseguit una camisa més, una corbata i la parka. Continuem lluitant per a recuperar les peces que se’ns 
va treure amb les retallades i per a que el vestuari sigui de millor qualitat. 

5. Participem en els òrgans tècnics de selecció per a vetllar molt escrupolosament pel compliment de l’acord de 
contractació i borsa de treball. 

6. Substitució de les ulleres de sol. (EPI equip protecció individual). 
 



 

OBJECTIUS A CURT TERMINI: 

1.- Control i seguiment del compliment del Conveni i tots els acords assolits. 

2.- L’estabilitat total dels interins/es. 

3.- Màxima continuïtat del personal amb contracte de relleu. 

4.- Millora de les condicions i equipaments de les sales de xofers/es. 

5.- Millorar l’actual servei d’adquisició de vestuari recuperant les peces de roba que teníem abans de 2014, ( parca, 
corbata, camises d’hivern i d’estiu cada any, etc). 
6.- Retorn de la targeta de vestuari i que el proveïdor tinguin les peces de millor qualitat. 

7.- Ampliació de la plantilla. 

8.- Augmentar els cursos de conducció i també incloure formació a nivell del control dels estats emocionals i d’estrès. 

9.- Poder a seguir aportant, com fins ara la nostra opinió tècnica respecte l’equipament a adquirir: tipus de cotxe, 
prestacions, seguretat… 

10.- Cal donar sortida a tots aquells conductors/es que, per motius de salut, no poden dur a terme totes i cadascuna de 
les tasques que requereix el nostre treball, podent treballar en altres tasques també relacionades amb el servei de 
representació. 

11.- Sortir del decret de dietes i pactar un sistema específic per al nostre col·lectiu. Mentrestant, hem sol·licitat a Funció 
Pública una nova redacció del punt que condiciona el cobrament de la dieta (manutenció) per tal de no haver d’estar 
cinc hores fora de la localitat del centre de treball. 

12.- Revisar el procés d’avaluació de riscos laborals i el de riscos psicosocials. 

13.- Assessorar sobre la jubilació parcial i el contracte de relleu. 

14.- Substitució de les eines inadequades (vehicles, mòbils, etc.) per a realitzar la nostra feina, per aquelles que 
garanteixin seguretat i agilitat. 
 

15.- I a la que es desbloquegi la negociació del nou Conveni. Treballar per a millorar el nostre Annex, per exemple, 
introduint la disponibilitat pendent, entre d’altres.  

Què és el Comitè d’Empresa?  És l’òrgan legítim per a negociar amb l’empresa les condicions laborals dels  

treballadors i treballadores. Escollim qui volem que ens representi, defensi nostres drets i reivindiqui millores.  

 Què triem exactament? Els/les cinc treballadors/es que han de representar, a la província de Barcelona, al 

col·lectiu d’Especialistes, al qual pertanyem els xofers de representació. I, de retruc, quina representació, per proporció, 
formarà part del Comitè Intercentres, que és l’òrgan que pot negociar i acordar les condicions laborals quan aquestes 
es refereixen a col·lectius de tota Catalunya, com el nostre. Cal tenir clar que, altres sindicats no formen part d’aquesta 
representació global. 

Us demanem el vot per als candidats de CCOO. Un equip que aglutina xofers amb força experiència professional, que 
hem estat combatius des de ja fa anys i decisius per a la consecució de les fites del col·lectiu, i que continuarem 
treballant pel interès comú.  

VOTA CCOO 


