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ASSEGURANÇA DE VIDA 
 
El 10 de setembre, en la Mesa General de 
Negociació CCOO fa una proposta per 
negociar i acordar una assegurança de vida 
per a tots els conceptes i per a tot el personal. 
També es demana al Govern que ens faci 
arribar a tots els sindicats la pòlissa de 
l’assegurança de vida que tenim actualment 
que només cobreix accidents de treball. 
 

El 30 de setembre en la reunió del Comitè 
d’Empresa CCOO informa que creiem que és 
prioritari tenir una assegurança de vida per 
a tots els conceptes i per a tot el personal.  
 

També informem a tots els sindicats que pel 
que havíem rebut a través de la VOX POPULI 
semblava que ja hi havia una assegurança 
d’accidents col·lectiva que contemplava dos 
grups: 
 

• Grup A: La totalitat del Personal que presta 
servei actiu a l’entitat local.  

• Grup B: Els 25 regidors/res de l’Ajuntament. 
 

Ens diuen que les quantitats que hi surten no 
són iguals pels dos grups, les del grup B són 
molt superiors.  
 

Uns dies després CCOO comunica a Personal 
que ens ha arribat aquesta informació i 
demanem que l’Ajuntament faci arribar a tots 
els sindicats les condicions reals d’aquesta 
assegurança. 
 

El 6 d’octubre hi ha una reunió del Comitè de 
Seguretat i Salut en la que CCOO torna a 
demanar que el Govern ens faci arribar la 
pòlissa d’assegurança de vida per accident de 
treball que està vigent. 
 
Veient que passen els dies i aquesta 
informació no arriba, CCOO comença a  

 
 
 
investigar i, finalment, i una altra vegada la 
VOX POPULI ens confirma que SÍ que hi ha 
una pòlissa d’assegurances col·lectiva 
d’Accidents de Treball amb l’empresa 
ZURICH per un import de 8.094,84 € i amb les 
següents condicions:  
 

• Grup A (Tot el personal de l’Administració 
Pública Local): Indemnització que rebrien 
per mort per accident = 9.015,18 €. 

• Grup B (Els 25 regidors i regidores): 
Indemnització que rebrien per mort per 
accident = 60.101,21 €. 

 

CCOO, finalment, es posa en contacte amb la 
regidora de Personal i demana que el Govern 
faci arribar la informació sobre aquesta pòlissa 
d’assegurances a tots els sindicats d’una 
manera oficial. 
 

El què teníem clar és que si no ho enviava el 
Govern ho enviaríem nosaltres, ja que crèiem 
que era prou important que tothom dels 
sindicats tingués aquesta informació. 
 

CCOO ha mantingut converses amb diversos 
regidors/es tant del Govern com de l’oposició i 
coincideixen en que no en tenien coneixement 
de que existís aquesta assegurança i en que 
no estan d’acord en que hi hagi aquestes 
diferències tant en conceptes com en imports 
econòmics. I doncs?? Qui ha donat l’ordre 
de fer-ho així?? Qui ho ha signat?? 
 

El 18 d’octubre finalment el Govern lliura la 
informació sobre aquesta pòlissa 
d’assegurança a tots els sindicats a través del 
correu electrònic. 
 

Ens assabentem que també hi ha la 
contractació, mitjançant l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM), d’una  altra 
assegurança pels regidors/res d’aquest 
Ajuntament sobre la vida per cas de mort 



(defunció per a qualsevol causa) i invalidesa 
amb l’empresa Vidacaixa, Sau Seguros y 
Reaseguros per un import de 7.505,52€.  
Les indemnitzacions que rebrien són 
absolutament escandaloses!!. 
 
O SIGUI: el personal només té una 
assegurança de mort per accident laboral 
mentre que els regidors/res en tenen dues 
i per qualsevol tipus de mort o invalidesa.  
AIXÒ ÉS DEL TOT INEXPLICABLE!!  
 
El 3 de novembre, en Mesa General de 
Negociació la regidora està d’acord en què 
només hi hagi una sola pòlissa d’assegurança 
per a tothom i amb el mateix import econòmic. 
Però encara li queda per decidir si serà una 
assegurança només per accident laboral o per 
a qualsevol tipus de mort.  
 

CCOO li fem saber que volem que sigui una 
pòlissa que cobreixi qualsevol tipus de mort. 
Els altres sindicats hi estan d’acord, excepte 
Intersindical que diu que la pòlissa hauria de 
ser només per accident de treball. 
 

Ja us mantindrem informats! 
 
 
 
REGLAMENT DE TELETREBALL 
 
A causa de la pandèmia es va instaurar  el 
teletreball a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a partir de mitjans de març del 2020, 
però no es va fer cap reglament que ho 
regulés, tot i que els sindicats ho anàvem 
demanant. 
 
El Govern va comunicar que des d’agost de 
2020 estava treballant una proposta de 
regularització del teletreball, però al maig del 
2021, en veure que el Govern seguia sense 
donar cap normativa a seguir,  des dels 
sindicats  es va crear una Comissió per 
treballar una proposta conjunta. Cada sindicat 
va manifestar els seus punts de vista més 
cabdals i els van trametre via correu a la 
plantilla.  

El 7 de maig de 2021 CCOO va enviar a tota 
la plantilla i a les entitats municipals una 
proposta pròpia de regularització del 
teletreball per si algú volia fer aportacions.   
 
Posteriorment la Comissió va consensuar un 
document que es va presentar a la Junta de 
Personal i al Comitè d’Empresa per tal de 
ratificar-lo i poder ser negociat amb el govern 
en una Mesa General de Negociació. El 9 de 
juliol de 2021 es va fer arribar el document 
unitari consensuat al Departament de Gestió 
del Talent i les Persones. 
 
Cal dir que la representació sindical desconeix 
com aborda cada departament la 
presencialitat i el teletreball. Del que si tenim 
constància és de certes queixes d’algunes 
persones treballadores al respecte de com es 
gestiona aquesta situació, la qual cosa fa més 
urgent la implantació d’un protocol. 
 
Els sindicats vam fer la feina però faltava la 
resposta per part del Govern. Finalment, en 
la Mesa General de Negociació del dia 3 de 
novembre el Govern ens emplaça a la 
representació sindical pel dia 10 de novembre 
per fer una reunió monogràfica sobre aquest 
tema. Ja era hora! 
 
 
     
LOTERIA DE NADAL 
 
Els nostres delegats i delegades ja tenen a la 
venda participacions de la loteria de Nadal de 
CCOO per aquest any 2021.  
 
El número és el 
 

  82.137 
 
Compreu-ne o us penedireu de no haver-ho 
fet perquè aquest any segur que toca!! 


