REUNIÓ DE ZONA GARRAF
2017-10-04
Ordre del dia:
1.- Data nova reunió i presentació materials.
2.- Informació darrers aconteixements i mobilitzacions.
3.- Meses.
4.- Altres.

ASSISTENTS:
Josep Riera (CGT), Josep Mª Raventós (CCOO), Vicens Conca i Montse Garcia
(USTEC), Laura Bonjorn (St. Jordi), Oriol Cruells (Cossetània), Eva Herreros
(Mediterrània), Verònica Cuenca (L’Arjau), Susana Garcia (Itaca), Magda Navarro
(Canigo), JA Fernández (Roquetes).

S’ACORDA DATA PROPERA REUNIÓ DC, 8 DE NOVEMBRE.
Es presenten diferents documents.
2.- CCOO explica que formen part de la Taula per la Democràcia (Formada per diverses
entitats, entre elles omnium i anc) i que davant la repressió viscuda diumenge es
convoca una “aturada de país”, en la que també hi participen empreses.
A partir d’aquí hom veu la mobilització.
CGT explica que ja el dimecres hi va haver reunió de diversos sindicats,( IAC, CGT,
CNT, COS, CSC). A aquesta reunio hi assisteixen UGT i CCOO. IAC diu que s’hi
reunirà l’endemà. IAC anuncia que està preparant pre-avís de vaga. CGT diu que ho
estudia.
Per a realitzar una vaga legal cal avisar amb 10 diesabans.
L’endemà IAC i CGT presenten pre-avís amb diversos dies de vaga amb la intenció de
fer-ne un (possiblement el 3 com així ha estat), per tal d’estar coberts.
Això no ho han fet ni ccoo i ugt i per tant no van poder convocar vaga.
La diferència entre aturada i vaga:
La vaga la poden convocar els sindicats i hi participen treballadors.Una de les
conseqüències és que el treballador no cobra el temps en que fa vaga.
L’aturada no existeix com a forma jurídica. Si l’empresari decideix baixar persiana el
treballador no ho ha decidit i per tant té dret a cobrar.
Pel que fa al cas actual :
Hi ha hagut empreses que han tancat, n‘hi ha que no, n’hi ha que han donat unes hores i
n’hi ha que faran recuperar les hores. Depèn de l’empresari o organismo.
La Generalitat va decidir fer aturada i el dpt. d’ensenyament a migdia va pasar
instruccions ambígües. Inclús sobre els aplicatius i els serveis mínims.

De fet va pasar la responsabilitat a les direccions, les quals van haver de decidir en poc
temps i sense ni convocar conselles escolars.
A més, el ministerio d’hisenda diu que igualment descomptarà a tothom que no hagi
treballat (els comtes i operacions de la Generalitat están intervinguts).
DE TOTA MANERA, les mobilitzacions van superar totes les previsions, el seguiment
(/també a la comarca) ha estat espectacular, i hem assistit a manifestacions i
mobilitzacions com mai. I volem mantenir la voluntat de posar les nostres
organitzacions sindicals al servei de la gent i pensem que s’ha demostrat que són
necessàries.

3.- Pel que fa a les meses s’han suspès o no s’han arribat a convocar degut a les
mobilitzacions. Tenim pendents temes com les oposicions i les devolucions salarials.
Pel que fa a Barcelona comarques s’informa que tant ccoo com Ustec están treballant
per substituir la presidencia i la secretaria, les quals es van jubilar.
4.- Es pregunta sobre la possibilitat de treballar el 12 d’octubre.
És festiu i no es pot obligar a ningú. Tampoc es pot canviar per un altre dia. Si la
direcció obre, obviament es pot treballar a títol voluntari.
Sense Més s’aixeca la reunió.

