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Comitè Intercentres

L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS
DIU “NO” A LES EXTERNALITZACIONS
•

Més de 300 treballadors van donar el seu suport unànime a les propostes del
Comitè

•

Els 27 companys afectats van rebre el suport del Comitè i de tota l’Assemblea.

•

Ahir dilluns 26 van començar les mobilitzacions, coincidint amb la celebració de la
IWA

En l’Assemblea General de Treballadors i Treballadores d’Aigües de Barcelona, celebrada dijous
22 de setembre, el Comitè va comunicar el seu posicionament unitari davant el procés
d’externalitzacions endegat per la Direcció.
El Comitè entén que no pot avalar amb la seva signatura
cap acord que no compleixi la legalitat vigent i els acords
assolits amb la signatura de l’ERO. L’objectiu del Comitè
és que es retirin les cartes lliurades als 27 companys i
companyes, impedir que aquest procés d’externalització
s’estengui a altres departaments, i que compleixin amb
tots els acords signats anteriorment.
No estem d’acord amb la Direcció de RRHH quan afirma
que l’aplicació de l’article 44 és garantista. Garantista
seria que no es pretengués que els nostres companys
renunciïn al nostre conveni col·lectiu.

Vista general de l’Assemblea General.

També diuen que volen mantenir la tranquil·litat entre la plantilla. Doncs sembla que la millor
manera d’estar tranquil, no és que, després de suportar mesos de rumors (desmentits per la
Direcció), et lliurin una carta on se’t comunica que t’externalitzen.
Els 27 companys afectats directament, van rebre el suport del Comitè i de tota l’Assemblea. Amb
ells, es celebrarà una reunió més tècnica i més enfocada a resoldre qüestions legals.
Durant l’Assemblea tots els companys que ho van desitjar, van prendre la paraula per fer
preguntes o per donar el seu parer. També vàrem tenir la sort de comptar amb l’opinió de
companys i companyes d’Aserco, que varen parlar d’aquell acord, suposadament tan bo, que a la
pràctica va ser una ensarronada.
Finalment, el Comitè va presentar i sotmetre a votació el pla d’accions a escometre, que va ser
aprovat per unanimitat (algunes d’aquestes accions ja s’han portat a terme). Les relacionem a
continuació, i al final del document, trobareu un calendari de mobilitzacions:
Accions legals:
•

Presentació de conflicte col·lectiu davant el jutjat corresponent.

Mobilitzacions:
•

Dilluns 26 de setembre: Coincidint amb la celebració de l’IWA
(International Water Association) els delegats i delegades, a primera hora
del matí, vàrem estat repartint fulletons informatius als assistents a la
conferència, inclòs al conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Lluís
Recoder.

Al vespre, de manera espontània, un nombrós grup de treballadors vàrem
concentrar-nos davant el Museu Agbar, a Cornellà, on es celebrava el
sopar de gala de l’IWA. Allà vam fer sentir la nostra protesta amb una
“cassolada”.
•

Dimecres 28 de setembre, de 17:30 a 18:30 h., concentració de la porta
de la Torre Agbar, coincidint amb l’acte de cloenda de l’IWA, al que
assistiran autoritats i mitjans de comunicació.

•

Dimecres 5 d’octubre, a les 18:00 h. Concentració de treballadors i
treballadores davant les portes del Parlament de Catalunya, coincidint amb
una sessió plenària del mateix.

•

Dijous 13 d’octubre, a les 18:00 h. Concentració de treballadors i
treballadores davant les portes del Consolat Francès.

Posteriorment a aquestes accions, si no s’han aconseguit els objectius marcats, es tornarà a
convocar una Assemblea General per aprovar una possible convocatòria de vaga.
Us convoquem doncs, sense excuses, a la CONCENTRACIÓ DE DEMÀ DIMECRES 28
A PARTIR DE LES 17:30 H. A LA PORTA DE LA TORRE AGBAR.

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA, CAP ACOMIADAMENT
A AIGÜES DE BARCELONA

Un fulletó, en castellà i anglès, repartit pels delegats i delegades dilluns al matí, invitava als
assistents a l’IWA a conèixer una altra cara de l’empresa, diferent a la que sol aparèixer en els
mitjans de comunicació.
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