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REUNIÓ JUNTA PERSONAL GIRONA  
                           22.05.2017 

 

Desenvolupament de la sessió: 
 
El president de la Junta de personal de Girona ha convocat reunió a  tots els delegats de la Junta 
de personal de Girona escollits en les votacions que es varen celebrar el 22 i 26 de febrer del 
2015.  Us recordem que amb els resultats de les votacions varen obtenir 7 delegats la 
candidatura d’UGT, 7 delegats la candidatura de la IAC-CATAC, 5 delegats la candidatura de 
CSIF, 4 delegats la candidatura de CCOO i 2 delegats la candidatura de COS.  A la reunió hem 
assistit  els 7 delegats la candidatura de la IAC-CATAC, 4 delegats de la candidatura d’UGT, 3 
delegats la candidatura de CCOO i  2 delegats la candidatura de CSIF. 
 
El delegat president de la Junta de personal ens ha informat  de la decisió de renunciar a la 
presidència al·legant motius d’incompatibilitat laboral, matisant que no renunciava a la condició 
de delegat de la Junta, només al càrrec de president.  
 
La delegada  secretaria de la Junta de personal també ha manifestat que renunciava a la 
secretaria al·legant com a motiu la renuncia del delegat de la Junta de personal, també ha 
manifestat que no renunciava a la condició de delegada.   
 
IAC-CATAC ens hem presentat per a la presidència i secretaria de la  junta de personal del 
territori de Girona, tot seguit s’ha procedit a la votació de la única candidatura presentada, essent 
el resultat.  
Vots a favor: 12 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 4 
 
Tant bon punt el president sortint ens faci el traspàs per l’accés i gestió de la bústia de correu de 
la Junta de personal us informarem de la l’adreça per tal que hi pugueu adreçar  qualsevol 
comunicació, fins que no sigui així podeu contactar tant amb la presidenta com amb el secretari 
de la Junta de personal de Girona a través de l’adreça de correu girona@catac.cat. 
 
Continuarem treballant des de la Junta de personal del territori de Girona sempre en defensa dels 
drets dels treballadors i treballadores davant l’Administració.  
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