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t’informa
 

 
Vols estar informat? 
 
Si estàs afiliat segueix el dia a dia dels teus 
representats al WhatsApp de la Secció Sindical.   
 
Segueix-nos al Twitter   
@SSAJSCR 

 
Espai Web i de contacte: 
 
https://sites.google.com/a/ccoo.cat/fsc_aj_sant_carles_

 

rapita/home/ 
 
Secció_CCOO@larapita.cat 
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ELS REPRESENTANTS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI:  
 

Com sabeu la gran majoria des de ja fa temps, s’han estat portant a terme les negociacions 
per millorar les condicions de treball de funcionaris i laborals. És per això que a proposta 
dels representants de CCOO, el Comitè d’Empresa del Personal Laboral i els Delegats del 
Personal Funcionari hem anat plegats per tal d’aconseguir millores laborals amb una nou 
Acord, que reconegui els nostres drets laborals i aporti estabilitat a tots els empleats públics 
de l’Ajuntament.    

Es per aquest motiu, que el passat 25 de març es va assolir l’objectiu de signa el nou Acord, 
que serà d’aplicació el proper 1 d’Abril. 

La signatura d’aquest Acord permet la recuperació de la jornada laboral setmanal de 35h, el 
100% de les IT en les baixes per malalties comunes des de el primer dia, les millores en 
conciliació de la vida familiar i laboral i mes que podreu consultar des d’avui mateix als 
taulells d’anuncis i la nostra web.       

Amb la recuperació de les 35h de la jornada laboral setmanal, s’estableix la nova distribució 
de la jornada del personal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, que serà d’aplicació 
des de el proper 1 d’Abril i fins la negociació de la modificació del decret de jornada laboral 
en vigor. 
La jornada laboral serà de la forma següent: 
 

- Dilluns, dimecres, dijous i divendres. L’horari serà de 8.00 h a 14.30 h. 
- Dimarts, l’horari serà de 8.00 h a 14.30 h i de 16.30 h a 19.00 h, excepte en els 

períodes establerts en el decret de jornada laboral en vigor. 
 
Un cop arribats a l’Acord, ara ens toca seguir treballant per assolir aquells objectius que han 
de millora la qualitat dels llocs de treball, la seva estabilitat i la retribució per les tasques 
sobrevingudes. 
 
No parem!! No callarem!! 
Rebeu una salutació, 
 
 
Roberto Abril Ferrando  
Delegat ( LOLS ) 
Secció Sindical de CCOO  
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita   

  


