Cliqueu

PRÒXIMA CONVOCATÒRIA: DIA 26 A CAN SERRA

CAP A LA MOBILITZACIÓ
INTENSA I SOSTINGUDA
Fins que no es doni solució definitiva a la suspensió unilateral dels nostres
acords per part de la Diputació hem d’anar cap a una mobilització intensa i
sostinguda.
S’ha de visibilitzar el conflicte a tots els centres de treball, tant des de l’acció
individual com des de la col·lectiva. No es tracta només de les accions què
convocaran els sindicats, sinó també del QUÈ PODEM FER NOSALTRES
INDIVIDUALMENT.
Com a acció col·lectiva més important per a la propera setmana tenim la
concentració del dia 26 d’abril a CAN SERRA a les 11:30.

Què pot fer cadascú de nosaltres per a que aquesta
convocatòria sigui tot un èxit?
•
•
•
•
•
•

Marcar-la a les nostres agendes Outlook el dia 26 d’abril d’11:00 a 13:00
Programar la participació a la concentració
No convocar cap a reunió de feina per aquell dia
Demanar la suspensió de les activitats formatives en la franja horària de
la concentració.
Agafar hores de permís per estar presents (especialment si som d’altres
centres de treball).
... etc

No podem acceptar l’incompliment dels acords sense més, els hem
de defensar amb la millor eina que tenim: la mobilització. Avui són
els PREMIS PER ANYS DE SERVEI i demà, què serà? On ens
volen portar amb el pretext de l’informe de la Sindicatura de
Comptes, quan ja l’estat central comença a girar cua i a flexibilitzar
posicions?
La resignació no és una solució. Ara toca la lluita i la defensa dels
acords vigents. Ens hi hem d’implicar tots i totes.

PROPOSTES RECOLLIDES A L’ASSEMBLEA

DEL 17.04.2018

A l’assemblea de dimarts passat, vam recollir tot un seguit d’accions a
emprendre:
•
•
•
•
•

•
•

Encartellar els centres de treball més enllà dels taulells sindicals
Portar samarretes o xapes reivindicatives: “Els nostres drets no se
suspenen. Es defensen!”
Concentracions als centres de treball durant el temps de l’esmorzar
Accions descentralitzades
Enviament de massiu de notes de correu electrònic, respectuoses però
contundents, als responsables de la negociació col·lectiva (Sr. Roca, Sr.
Cañizares i Sra. Conesa) i als portaveus dels grups de govern i
d’oposició a la Diputació
Demanar reunió amb la presidenta
Instància al Sindica de Greuge (Ja s’ha fet).

Ens oferim a facilitar el material per les iniciatives que van sorgir a l’assemblea
i per donar la màxima difusió a través dels canals de comunicació sindicals
(comunicats o pàgina web) i els nostres comptes a les xarxes socials de
qualsevol iniciativa dirigida a la lluita en defensa dels nostres drets.

AVUI MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ
Dimarts, 17, casualment poc abans de començar les assemblees, els sindicats
vam rebre la convocatòria de reunió de Mesa per avui, dia 19. A més, ahir, 18,
vam rebre dues propostes relacionades amb els Premis per Anys i la Paga
d’Assiduïtat.
Després de mesos esperant una resposta de la Diputació, no tenim cap dubte
que aquest últim moviment de la corporació a la negociació és fruit del
programa d’assemblees i mobilitzacions que hem engegat.
Avui, amb molt poc temps per analitzar els documents rebuts, hem fet les
nostres consideracions. Encara estem lluny de poder presentar aquestes
propostes en assemblea per a la seva validació.

NEGOCIACIÓ I MOBILITZACIÓ
Per tant, una vegada més insistim i no ens cansarem de repetir-ho, aquesta
negociació ha d’anar acompanyada d’una intensa i sostinguda pressió de tot
el personal. Cal demostrar la força del personal diba i implicar-se per dignitat
professional i pel reconeixement que hem de tenir nosaltres i els nostres acords
col·lectius.

Tots i totes en lluita!

