COMITÈ INTERCENTRES
La concentració al Parlament va ser, altre cop, FANTÀSTICA

Un cop més la assistència a la concentració d’ahir va mostrar el nivell de compromís de tots els treballadors i
treballadores de la SGAB amb el seu dret a reivindicar un treball digne i un servei públic de qualitat. Respecte
del número d’assistents el comitè intercentres es fa ressò dels mitjans de comunicació i estima en mig miler de
persones que varen acudir a l’esmentada concentració.
Per altra banda, heu de saber que els contactes amb els representants de tots els grups parlamentaris van ser
molt fructífers. A tal efecte, és important destacar-vos que els representants dels diversos grups parlamentaris
ens van donar el seu suport i es van comprometre amb els nostres representants al comitè intercentres a
mantenir un fil continu de comunicació.
Cal destacar que les Conselleres de Treball i de Justícia es van apropar a la nostra concentració per tal
conèixer de primera mà les nostres inquietuds, a la vegada que ens van mostrar el seu suport.
Mediació del dia d’avui
Aquest matí a les 11.00h la direcció de l’empresa ha lliurat als representants sindicals un escrit on comunica
l’obertura d’un procés d’investigació a la secció sindical de UGT a la SGAB a causa del contingut de la seva
nota titulada “Delicte Social” publicada a la nostra intranet.
A les 12.00h ens hem presentat, tal com estava previst, a l’acte de mediació al que estàvem convocats
pel departament de treball. El primer que ha fet el Comitè Intercentres ha estat informar a les
mediadores del succeït durant el matí. A la vista d’aquesta situació creada pels directius, les
mediadores han decidit ajornar la reunió (sense aixecar acta) fins que la direcció reflexioni sobre el seu

procedir, a l’objecte d’afavorir un clima més propici per a la negociació. El Comitè intercentres ha
deixat ben clar a les mediadores, una vegada més, la seva voluntat negociadora i la seva disposició
absoluta per acudir a qualsevol acte al que ens convoqui l’autoritat laboral.
La direcció de l’empresa, una vegada més, en contradicció a la seva propaganda, no mostra una
veritable intenció negociadora. Després de la nota d’ahir de la direcció de l’empresa, avui teníem
l’esperança de trobar-nos que la l’empresa hagués reconduït els seus plantejaments al camp de la
normalitat.
Per aquest Comitè és decebedor sortir amb les mans buides de totes les reunions amb l’altra part.
Tot i així, les mediadores amb “bon criteri” ens han emplaçat per a tornar-nos a trobar el pròxim dimarts dia 6
d’abril a les 16.00h.
Projecte Marianne 2010
Les aportacions que ens esteu adreçant fins ara al projectemarianne2010@gmail.com són força interessants I
D’AUTÈNTIC NIVELL I CONEIXEMENT DE LA NOSTRA ORGANITZACIÓ. Us demanem que continueu fent
aportacions durant aquestes vacances de Setmana Santa. La confidencialitat està garantida.

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA,
CAP ACOMIADAMENT, NI DESVINCULACIÓ, NI RECOL·LOCACIÓ, NI
EXCEDENT A AIGÜES DE BARCELONA!
Barcelona, 26 de març de 2010

