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Celebrem l’absolució del
treballador acusat de
filtracions
JA TENIM SENTÈNCIA: El Gustau, absolt!!!
La sentència és clara: EL GUSTAU HA QUEDAT ABSOLT dels càrrecs de
descobriment i revelació de secret.
Els companys, amics i familiars del Gustau estem molt contents per la sentència. Després d’anys de persecució, s’acaba el patiment.

Editorial
“El treball, protagonista del canvi social”
FSC-CCOO estatal celebrarà del 27 al 29 de setembre a Barcelona les primeres jornades “Perspectiva” sobre el món del treball. Participaran, entre
d’altres, Nicolás Sartorius, Josep Fontana, Ignacio
Muro i Albert Recio. Ignacio Fernández Toxo clausurarà les jornades.
Les primeres jornades “Perspectiva” estan centrades en “El treball, protagonista del canvi social”.
Durant tres dies es debatrà sobre l’evolució del treball i de l’economia, sobre el paper del sindicat en el
canvi social, o sobre drets i democratització relacionats amb la participació i el control sindical.

“Els treballadors de TV3 volen que els directius de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals assumeixin responsabilitats pels gairebé tres anys “de
penalitats” viscuts pel seu company, Gustau C, finalment absolt dels delictes
de descobriment i de revelació de secrets empresarials per la filtració de dades laborals i salarials l’agost de 2012.
Els treballadors reclamen que es canviï tot el consell de govern de la Corporació per “l’entestament” d’aquests darrers mesos a mantenir una demanda
de set anys de presó contra en Gustau C, malgrat les reiterades mobilitzacions
de la plantilla de TV3 i les peticions per a la seva retirada realitzades des de
diversos àmbits.” (publicat a COMUNICACIO21)
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CCOO i l’empresa INTEGRA2 del Baix Sentència de recuperació de la paga
Llobregat editen un fulletó sobre el pla extra de 2012 del personal laboral de la
d’igualtat
Generalitat de Catalunya
El comitè d’empresa d’Integra, majoritàriament de CCOO,
conjuntament amb l’empresa, ha editat un fulletó informant sobre
el Pla d’Igualtat aprovat el 2007 a la Comissió Paritària.
El pla d’igualtat és un instrument per assolir la igualtat efectiva
entre dones i homes a l’empresa.
S’estructura en 7 àrees de treball, i amb aquest document se li
vol donar un nou impuls; oportunitats igualitàries de promoció,
promoció de la formació, mesures preventives contra l’assetjament
laboral i de gènere i processos de selecció basats en la capacitació
professional són algunes de les mesures que es contemplen en el
pla.

L’any 2012, els sindicats vam presentar de forma unitària demandes
judicials per a la recuperació de la paga suspesa. Els tribunals ens
van reconèixer el dret de recuperació de la part meritada de la
paga. En el cas del personal funcionari representava 44 dies i el cas
del personal laboral 196 dies.
Els 44 dies equivalen, en general, al primer termini de pagament
del 24’04 % que vam percebre al març de 2015.
Els 196 dies equivalen a un 53’56%. D’aquests vam cobrar un
24’04% al març de 2015 i, per tant, va quedar pendent el cobrament
del 29’52%.
L’Acord de la Mesa General estableix el cobrament de la totalitat
de la paga entre 2016, 2017 i 2018 i, en conseqüència superen, les
sentencies judicials.
Comparativa de cobrament del personal laboral:
Sentència
53’56% 26 abril 2016
(reconeixement interessos)

Acord Mesa
24’04% Març 2015
20’32% Octubre- Novembre 2016
(l’acord de Govern el passa a 20’77%)
35’32% Març 2017
20’32% Març 2018
(Desaparició de la retenció del 5% del salari 2012)

Això significa, d’acord amb la sentència, que en aquests moments
al personal laboral li deuen un 29’52%, al novembre 2016 li
deurien un 8’75% i al març de 2017 ja superarien el que diu la
sentència.
CCOO, juntament amb els altres sindicats, pensem que l’execució
immediata de la sentència ha de comportar el pagament dels
interessos legals.
Si la Generalitat no atén aquesta demanda, des de CCOO
demanarem davant el jutjat l’execució de sentencia de forma
col·lectiva, per evitar despeses i molèsties a cada persona.
Si això no donés resultat passaríem a articular reclamacions
individuals que serien gratuïtes per a la nostra afiliació.
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Barcelona Activa
MANIFEST CONTRA
L’ EXTERNALITZACIÓ DE
RECEPCIONS
Al seu primer discurs com a alcaldessa de Barcelona, Ada Colau
va criticar la precarietat a les empreses públiques de l’Ajuntament, i va explicitar el seu compromís per solucionar aquesta
situació. El programa electoral de Barcelona en Comú expressava
“la voluntat de fer un canvi de model: més enllà de les mesures
per garantir els drets bàsics de la ciutadania, hem d’apostar
també per fer canvis en el model de ciutat. Per aconseguir-ho,
cal aturar els processos de privatització, precarització i segregació
que s’estan produint, i també impulsar noves pràctiques econòmiques, socials i culturals, més cooperatives i sostenibles”
I aquesta proposta ens va semblar molt encertada.
Ara la Direcció de Barcelona Activa ens informa que té la intenció
d’externalitzar el servei de recepcions. Ens sembla completament
contradictori amb el que va dir l’alcaldessa, i evidentment estem
completament en contra de qualsevol externalització.
La voluntat de canviar de lloc de treball: mobilitat
La secció de CCOO recolzem la proposta que moltes companyes de recepcions estan reclamant des de ja fa temps, que volen fer un canvi de lloc de treball. Igualment, volem que totes les
sol•licituds similars que moltes altres persones han enviat als/les
seus responsables i a RRHH siguin ateses de la mateixa manera.
Però a Barcelona Activa no hi ha cap Pla de mobilitat interna que
reguli com es pot fer, i mentre seguim amb aquest buit serà RRHH
qui decideixi qui es mou de lloc i qui no, de forma completament
arbitrària i sense haver de donar explicacions a ningú.
Des de la secció de CCOO reclamem que Recursos Humans
comenci a treballar immediatament en una proposta de Pla de
Mobilitat que ben segur servirà per millorar la motivació, la salut,
les competències, els coneixements i, de forma global, en la millora personal. L’empresa també tindrà un gran benefici amb aquest
futur Pla de mobilitat interna, que incrementarà el bagatge, la
informació transversal, afavorirà el coneixement d’altres persones
de l’organització, millorarà el clima de treball i, molt important,
podrà facilitar una evolució i un canvi professional de la plantilla.
Ara per ara, a més, desconeixem quines són les necessitats de personal de cadascuna de les Direccions de l’empresa, i per tant no
entenem que es pugui moure ningú a altres llocs de treball sense
un Pla Estratègic d’Empresa, ni sense un Pla de mobilitat interna.
La representació de CCOO estem disposades i disposats a
participar en l’elaboració
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d’aquest Pla, ja que tenim el convenciment que és una aposta
important, necessària i querespon a la voluntat de moltes persones
de la plantilla.
Però també és veritat que se’ns presenta el fet com un problema
a resoldre de forma urgent. I en aquest sentit la Direcció sembla
que vol adoptar mesures urgents. Des de la secció de CCOO estem
d’acord i apostem per resoldre el cas com més aviat millor; però
sense perdre el nord.
L’externalització: una possibilitat legal, però no la millor
La Llei permet que les empreses públiques contractin altres empreses per desenvolupar serveis. És una opció legal, no està prohibit. Inclús es pot afirmar que si una empresa pública volgués,
podria externalitzar tota la seva activitat, sense cap restricció.
Però des de CCOO tenim una visió crítica d’aquesta possibilitat.
Entenem que podem subcontractar serveis i obres que no siguin
activitats pròpies de la nostra empresa, però reclamem que qualsevol activitat estructural de Barcelona Activa l’hem de realitzar
amb recursos propis. Qualsevol servei estructural ho farem millor
amb personal propi que amb empreses contractades. I el personal
que ho faci estarà en millors condicions.
Que es pugui subcontractar el servei de recepció no vol dir que
s’hagi de fer. És una solució inacceptable perquè provoca precarietat, inestabilitat, desigualtat, injustícia i pobresa. És la millor
solució que es pot trobar, o potser és la més fàcil, més simple i que
dóna menys maldecaps? Reclamem per tant que aquesta nova
Direcció faci el màxim esforç per no externalitzar més serveis.
Externalitzar vol dir deixar el protagonisme d’un servei públic en
mans d’empreses privades; ja siguin explotadores, o inclús encara que poguessin ser empreses cooperatives o del tercer sector.
Barcelona Activa, com a promotora de l’ocupació a la ciutat, pot
fer que unes quantes persones amb risc d’exclusió tinguin l’oportunitat de treballar a l’empresa, i oferir- les així una oportunitat
real de reincorporació al món laboral.
Nosaltres encara anem més enllà: des de fa temps estem reclamant
que es recuperin molts serveis que estan actualment subcontractats, i creiem que cal fer el possible per tornar a recuperar-los i
oferir-los nosaltres mateixos. Ho farem millor i a més serà més
econòmic. La secció de CCOO valorem que el 38,5% dels contractes fets a 2015 (aproximadament 2.410.246 €) corresponen
a activitats que s’haurien d’haver realitzat amb personal propi.
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Que aquesta subcontractació sigui una opció legal no vol dir que
sigui la més oportuna. I ens sembla insòlit que ara es vulgui fer
amb un govern municipal suposadament d’esquerres, que ha manifestat obertament estar en contra del traspàs de serveis públics a mans privades, i que ha expressat de forma explícita
que vol revertir tots els processos de privatització que va fer
l’anterior govern.

hem comentat), però tot i així es pot contractar personal per poder
respondre a aquesta necessitat i millorar alhora les condicions de
salut del personal de recepció, darrerament castigat per les baixes
mèdiques. Apostem per fer aquesta contractació, abans que
externalitzar el servei. Contractem i mentrestant aprofitem
el temps i busquem la manera per resoldre aquesta dificultat i
començar a negociar de quina com podem evitar aquesta temporalitat: nosaltres tampoc la volem.

Servei de 8:00 a 20:00: complement salarial

En resum, la secció de CCOO :

El Conveni laboral de Barcelona Activa permet que es pugui cobrir tota la franja horària entre les 8 i les 20 h. Cal que recursos
Humans planifiqui qui i com s’ha de distribuir, per tal de poder
atendre el servei de recepció.
És més senzill decidir que “com ningú ho vol fer, no es fa”. Si bé
és veritat i entenem que és una dificultat, no per això hem de deixar-nos governar per les opcions més fàcils. No es tracta tan sols
de tantejar la voluntat del personal. Cal incentivar econòmicament
aquelles persones que vulguin fer aquests torns. El Conveni només
estableix salaris mínims: algunes persones de l’organització –
Responsables i Directors/es- cobren uns complements salarials desconeguts en quantitat i en concepte de què.
Perquè a més, no ens han donat cap informació sobre el
cost que pot suposar lasubcontractació d’aquest servei. I ho hem
demanat.
Per tant, es pot oferir de forma similar un complement salarial
similar per tal de facilitar que algunes persones sí que poguessin
estar interessades en fer aquests torns, de tal manera que es cobrís
el servei de forma completa. I segur que costa menys que subcontractar una empresa.

hRecolzem la proposta de mobilitat interna dels companys i companyes de recepció que ho han demanat.

La llei de pressupostos permet contractar
La Llei 48/2015, de pressupostos generals de l’Estat per l’any
2016 permet contractar de forma indefinida tantes persones com
les que hagin deixat de fer-ho l’any anterior. És el que s’anomena
Taxa de reposició, i que nosaltres complim al 100%. Es podia
haver previst que convindria haver contractat personal indefinit
per cobrir serveis estructurals administratius o tècnics, ja que la
voluntat de la Gerència era fer més activitat que l’anterior govern. Però es va decidir utilitzar aquesta taxa de reposició per contractar Responsables i Directius. Allò que a la secció de CCOO
hem anomenat “Mucho jefe y poco indio”. Ara sembla que no es
poden fer més contractes indefinits per atendre aquesta necessitat.
Es pot haver tractat d’una manca de previsió, però el fet és que
es va prioritzar contractar molts caps, deixant de banda al gruix
administratiu i tècnic.

hRecolzem igualment les propostes de canvi de lloc que altres
persones hagin fet
arribar a RRHH.
hReclamem que s’elabori un Pla de mobilitat interna Barcelona
Activa.
hReclamem un Pla estratègic de l’empresa que inclogui les necessitats de personal de l’organització, i en detall de cadascuna de
les Direccions
hSom contraris a la proposta d’externalització dels serveis que
actualment oferim de les recepcions de Barcelona Activa.
hVolem que aquest servei estructural es realitzi amb personal propi
hProposem estudiar totes les possibilitats abans de subcontractar-lo, i ens oferim a treballar de forma conjunta per aconseguir-ho
hVolem que Barcelona Activa contracti el personal necessari per
resoldre la situacióque ha esdevingut problemàtica
hQue es millorin les condicions en matèria de salut laboral del
personal de recepció
hVolem seguir mantenint la negociació amb la Direcció respecte
a aquest conflicte

Tot i aquesta situació actual, la Llei permet contractar. Si es tracten de casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
I la Comissió de Govern municipal del 14 d’abril va aprovar que
els serveis de formació i polítiques actives d’ocupació eren serveis públics essencials de l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, sí
que podem contractar. Només contractes temporals (nosaltres
preferiríem haver aprofitat aquí la taxa de reposició que
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Concurso de traslados del personal
laboral del Convenio Único de
l’Administración General del Estado
Se resuelve el concurso de traslados del personal laboral del
Convenio Único con la publicación de las adjudicaciones de las
plazas ofertadas.
En el Boletín Oficial del Estado del 28 de julio, se ha publicado la
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se resuelve el concurso de traslados
de personal laboral, convocado por Resolución de 21 de diciembre
de 2015.

---------------------------------------------------

últimos años.
· Se minimiza la problemática de la aplicación al personal
laboral de la medida 36 relativa al permiso para cuidado de
hijo o hija con enfermedad grave o cáncer del art 49 del EBEP,
aplicación que hubo que dirimir en los tribunales ante las distintas
interpretaciones de los órganos implicados. Se acusa a CCOO de
extremada insistencia e incluso se rubrica con un ¡Ya se aplica!
Que se contrapone a la explicación de pendiente de desarrollo
reglamentario de las líneas siguientes. ¿En qué quedamos? ¿Se
aplica o no? Preguntar se interpreta como demasiada insistencia.
· Se nos informa de que de muchas de las medidas se iniciará
estudio o aplicación en 2016, como si el año acabara de empezar.
· Se nos garantiza que muchas de las medidas se aplicaran en 2017,
lo que nos obliga a recordar que la vigencia del Plan finaliza en
diciembre de 2016 y que el art 64 de la Ley orgánica 3/2007 obliga
a negociar nuevo Plan cuando se configure un nuevo Gobierno.
------------------------------------------------------

Comisión Técnica de Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
de la Mesa General AGE
CCOO guanya les eleccions sindicals a
Autocares Julià
Más de lo mismo en una reunión que la administración pretendía
meramente informativa y que se demostró había sido convocada
con el único objetivo de dar cobertura meramente estética al
funcionamiento de la Comisión.

Solo dos puntos en el orden del día, el primero con información
sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la ejecución de
las medidas del II Plan de Igualdad, que recordemos que con una
duración de un año, entró en vigor el pasado 1 de enero y en el
que en ausencia de datos objetivos de carácter cuantitativo o de
indicadores fidedignos:
· Se nos confirma lo que nos esperábamos, que sólo se están
aplicando medidas del Plan que responden a una traslación
absoluta de normativa y como tales de obligado cumplimiento,
como la paridad en tribunales o el informe de impacto de género
en pruebas de acceso a empleo público en la AGE.
· Se nos sorprende con afirmaciones como que en los
nombramientos para puestos de libre designación con carácter
general existe equilibrio, sin indicador alguno para acreditarlo ;
que la integración de la perspectiva de género en la PRL ya se ha
realizado en nuestro ámbito, cuando es algo absolutamente falso;
que se desarrollan ya experiencias de trabajo en red, dejando claro
que lo que importe es que

CCOO guanya les eleccions a l’empresa del sector carretera
Autocares Julià.
CCOO ha obtingut 4 delegats i delegades. L’altre sindicat, SLT, ha
obtingut 1 delegat/da.
Des de la Secció Sindical de CCOO volem donar les gràcies a tots
els treballadors i treballadores per la vostra participació i suport.

se desarrollen y da lo mismo si cumple o no con la legalidad
vigente que garantiza la igualdad de trato entre el personal
que teletrabajo y el que trabaja en las sedes de las empresas. En
CCOO hemos comprobado que ninguna de estas experiencias se
ajustan al Acuerdo Marco Europeo ni a los ANC españoles de los
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Els drets d’autor no es roben!

Uneix-te a la campanya mundial de la FIP (Federació Internacional de Periodistes) per impedir el contracte abusiu que FRANCE
PRESS (AFP) vol imposar als fotògrafs autònoms que treballen
per a la agència fora de França.
Mésinformació:http://upisindi.cat/cat/afpwrong/

--------------------CONVENI CONTACT CENTER: AVANÇOS? A MITGES
El passat dijous 14 de juliol els delegats i delegades de CCOO
teníem una cita a la porta del Sima coincidint amb la reunió de
Mesa de conveni. Allà vam estar per reclamar a la patronal avanços en la negociació ... i algun ha hagut ... encara que a mitges i
amb “peròs”.
SOBRE CONTRACTACIÓ:
Indefinits: La patronal manté la proposta de convertir, al llarg de la
vigència del conveni, en indefinits al 100% dels contractes d’obra
i servei anteriors al 2010, però sent la vigència del conveni de 5
anys. CCOO diu “sí”, però la vigència no pot sobrepassar els 4
anys (2015, 2016, 2017 i 2018).
Limitació d’Empreses Mutiserveis: Tot i que la patronal no està
d’acord, per CCOO aquesta limitació és fonamental ja que aquest
tipus d’empreses entren en directa competència amb el conveni de
Contact Center, baixant les condicions de les plantilles.
Successió d’empreses article 18: La patronal accepta modificar la
borsa d’ocupació, seria similar a l’existent en l’article 17. Ens han
demanat una proposta de redactat.

Caps de setmana: Quan el cap de setmana lliure coincideixi entre
el final i el principi de dos mesos ofereixen que compti només en
un. CCOO insisteix que no computi en cap dels dos mesos.
Horaris: Accepten la proposta de lliurar-nos els horaris amb 15
dies d’antelació, però insisteixen en poder modificar els horaris,
amb 7 dies d’antelació, al 40% de la plantilla (ara ho poden fer
al 100%). Des de CCOO diem que un 20% és suficient per cobrir
imprevistos.
Coincidència de festa amb festiu. La patronal proposa que hi hagi
3 possibles coincidències de festius amb lliurances. CCOO insisteix que han de ser 0.
Nous torns continuats de 9-18h i 12-21h només per jornades de
39 hores. Ja no tracten que només puguin accedir a aquests torns
els nous contractats i accepten la nostra reivindicació que tinguin
preferència a demanar-los els treballadors que ja estan a l’empresa. Això sí, el condicionen a ampliar la banda horària del torn de
tarda. CCOO diem NO a aquesta ampliació.
PERMISOS I LLICÈNCIES:
35 hores mèdiques: La patronal volia que les hores mèdiques dels
nous contractats fossin proporcionals a la data del seu contracte,
aquesta exigència l’han abandonat. Per a la resta de treballadors
insisteixen que les hores mèdiques han de ser proporcionals a les
hores de la jornada. Des de CCOO hem plantejat si acceptarien
altres opcions de proporcionalitat on a més s’incloguessin els
acompanyaments, retribuïts, (ara no ho són) a visites mèdiques de
menors de 14 anys, majors de 65 i Llei de dependència. Ens han
demanat una proposta.
Complement incapacitat temporal: Ens diuen que podrien rebaixar
una mica la seva última proposta tot i que segueixen pretenent baixar-nos el complement que cobrem quan estem de baixa mèdica.
Des de CCOO diem NO a cap tipus de modificació sobre aquest
complement.
Duplicar el descans per a les treballadores embarassades: Proposen que aquest descans sigui a partir del 7è mes. CCOO diu que
ha de ser des del moment que la treballadora comuniqui que està
embarassada.
SALARI:
La seva proposta de pujada és per al 2015 = 0; per al 2016 = 0,3%
(des de la signatura del conveni), i per 2017-18-19 un 0,4%. CCOO
diu NO, a més tornem a reivindicar la recuperació de la referència
a l’IPC, amb un mínim garantit si l’IPC fos negatiu.
Algun avanç hem vist, però de moment insuficient per a CCOO.
Esperem que a la tornada del període estival puguem seguir avançant, no obstant i per fer-los reflexionar, CCOO, juntament amb la
resta de sindicats a la Mesa, hem iniciat un calendari de mobilitzacions. Començarem amb una concentració a tot l’Estat el 15 de
setembre . La següent Mesa de negociació serà el 13 de Setembre.

SOBRE EL TEMPS DE TREBALL:
Temps màxim de treball article 23: canvien la seva proposta anterior, rebaixant la seva pretensió de 9 a 8 dies (ara en moltes campanyes es treballa 11 dies seguits).
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CCOO denuncia que moltes empreses
només ofereixen feina a persones que CCOO denuncia que la concessionària de
s’inscriguin en el Règim Especial del Tre- l’autopista C-16 AUTEMA reincideix en
l’actitud antisindical
ballador Autònom (RETA)
CCOO denuncia que, en aquests temps de crisi, moltes empreses
només ofereixen feina amb la condició que la persona empleada s’inscrigui en el Règim Especial del Treballador Autònom
(RETA). O pitjor encara, es desfan de les persones assalariades
per tornar a readmetre-les quan s’hagin convertit en treballadors i
treballadores per compte propi. El problema és que, com succeeix
amb moltes actuacions fraudulentes, no queden registrades en les
estadístiques oficials.
Els Governs de torn, ja sigui el Central o els Autonòmics, han fomentat l’autoocupació, amb importants canvis legislatius i bonificacions a la Seguretat Social. CCOO denuncia que les normes
legislatives impulsades pel Govern de Rajoy no han servit per acabar amb la figura del fals autònom ni per millorar les condicions
dels Treballadors Autònoms Dependents (TRADE). El desenvolupament reglamentari ha posat molt més difícil per al treballador
acreditar-se com a TRADE: si l’empresa no vol reconèixer la dependència econòmica, al treballador solament li queda la denúncia
al jutjat del Social o bé acceptar la situació.
Segons la darrera Enquesta de Població Activa (EPA), 250.000 treballadors autònoms es declaren econòmicament dependents. No
obstant això, només hi ha 13.000 TRADE inscrits a les oficines
públiques d’ocupació.
En aquest context, CCOO reclama el següent:
-És necessari que Inspecció de Treball realitzi inspeccions d’ofici,
per verificar si realment els treballadors i treballadores són autònoms o haurien de ser contractats per compte d’altri.
-S’ha de fer un seguiment per part dels Serveis Territorials del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, després
d’un Expedient de Regulació, per verificar que a les persones acomiadades no se’ls contracti per realitzar les mateixes funcions amb
contracte mercantil.
-Cal un control per part d’Inspecció de Treball de la contractació,
perquè obeeixi a la causalitat.

El passat divendres, 22 de juliol, la direcció d’AUTEMA, concessionària de l’autopista C-16, va prendre la decisió d’acomiadar
un treballador per “manca de confiança”, una decisió marcada per
la unilateralitat, l’exagerada desproporció i la persecució sindical.
El comitè d’empresa, amb majoria del sindicat CCOO, es va tancar a les instal·lacions de l’empresa per exigir explicacions a la
direcció i la gerència per aquesta decisió contra un treballador afiliat al sindicat.
A les 17.00 h l’empresa es va avenir a reunir-se amb el comitè i els
representants sindicals. En aquesta reunió, l’empresa es va reiterar
en la seva decisió, mentre que per part del sindicat es va posar
de manifest la desproporció de la mesura i l’atac que representa
contra la llibertat sindical i el dret a la negociació. La reunió i el
tancament van finalitzar a les 19.00 h amb l’acord que es valoraria
la decisió i les dues parts es tornarien a trobar el dilluns 25 de juliol
a les 11.00 h.
En la reunió d’avui dilluns, 25 de juliol, l’empresa s’ha continuat
mantenint inflexible i “orgullosa” en la decisió desproporcionada i
antisindical d’acomiadar al treballador, rebutjant qualsevol de les
propostes que s’havien formulat per part del comitè i del sindicat.
AUTEMA reincideix en una actitud antisindical que ja s’havia donat en el passat i que va quedar demostrada per la Inspecció de
Treball.
Aquest fet agreuja encara més les tenses relacions laborals a
l’empresa, marcades pel clima de sobrecàrregues de feina als
peatges, motivades per l’aplicació del decret de la Generalitat de
descomptes en el peatge de la C-16, per tal de descongestionar
la C-55. El gran augment de circulació per la via arran d’aquest
decret no ha suposat un increment dels operaris de peatge, amb
la qual cosa les sobrecàrregues són evidents (un únic operari s’ha
de fer càrrec de dos peatges). Les incidències també han patit un
increment notable amb l’augment de circulació i els operaris acaben desbordats i sobrecarregats de feina, al mateix temps que les
queixes derivades augmenten sense que l’empresa prengui cap determinació en aquest sentit.
CCOO critica que les tenses relacions entre concessionària i Generalitat acaben repercutint en una plantilla que ja s’ha vist molt
reduïda en els darrers anys i que ara ha de suportar la manca de
capacitat de la direcció per fer front a l’increment de circulació.
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Ahir, avui, demà:

VAGA NO ÉS DELICTE
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