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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LES REIVINDICACIONS DELS 
TREBALLADORS/ES DE SERMUNEGISA PER UNA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI DE 
SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA SA (GIRONA + NETA) 2015 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que en l'actualitat, la neteja de la majoria d'equipament públics depenent de l'Ajuntament 
de Girona es realitza a través d'una empresa semiprivada SERMUNEGISA, que ha de complir 
un plec de condicions. Aquest servei, anteriorment, havia estat gestionat directament per 
l'Ajuntament. 

Atès que el Comitè dels i les treballadores de l’empresa SERMUNEGISA (Girona + Neta) ha fet 
arribar una proposta de millores pel conveni del 2015 a la seva empresa molt mesurada i molt 
moderada, que l’empresa podria assumir perfectament sense cap mena de problema.   
 
Atès que la proposta per part del comitè d’empresa és per la millora del conveni vigent en els 
següents apartats: estabilitat en l’ocupació, la millora en la jornada laboral, en les vacacions, 
antiguitat, plus nocturn, condicions econòmiques, permisos retribuïts i no retribuïts, serveis 
mèdics, comissió de seguiment de l’absentisme, compromís en cobrir les baixes, assegurança 
de vida, afegir una nova categoria professional, ascensos, creació d’una borsa mixta per 
assegurar la cobertura de les baixes i els nous llocs de treball. 
 
Atès que s’exigeix la no aplicació de la Reforma Laboral en el conveni col·lectiu 

Atès que entenem que les administracions públiques han de vetllar perquè els treballadors i 
treballadores gaudeixin d'unes condicions laborals dignes, i amb això s'ha d'incloure un salari 
també digne. 

Atès que creiem que la gestió directa del servei per part de l'ajuntament seria la única garantia 
per aconseguir un salaris més dignes i per fer complir més fàcilment el plec de condicions del 
servei. 

Atès que l’alcalde és membre del Consell d’administració de l’empresa i que la seva intervenció 
pugui desbloquejar  el desacord amb la direcció de l’empresa i permetre iniciar la negociació 
d’una forma raonable. 

Atès que el comitè dels treballadors i de les treballadores si no s’arriba a cap acord iniciaran 
una situació de conflicte que no desitja. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa al ple municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport institucional a les reivindicacions dels i les treballadores de 
SERMUNEGISA(Girona + neta)  per la negociació del conveni 2015 que han proposat. 
 
Segon.- Instar a l’Ajuntament de Girona  que s’impliqui en la negociació fent costat a les 
reivindicacions proposades pels treballadors i les treballadores de SERMUNEGISA (Girona + 
neta)  
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord a l’empresa SERMUNEGISA (Girona + neta) 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord al Comitè d’Empresa de SERMUNEGISA (Girona +neta) 
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Girona, 9 d’abril del 2015 

 

 

 

 

Biel Montserrat i Valls 

En representació del grup municipal de la CUP 


