Comitè Intercentres

16 de juliol de 2012

PROJECTE AB

NOTA INFORMATIVA 1

Com ja us hem comunicat, el passat 10 de juliol vàrem rebre la informació del
projecte metropolità per a la creació d’una nova empresa (Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua) que gestionarà el
subministrament i el sanejament de l’aigua en l’àrea metropolitana de Barcelona,
serveis que en la actualitat prestem des de SGAB i EMSSA (Empresa Metropolitana
de Sanejament, SA).
Per aquest motiu, el Comitè Intercentres ha acordat iniciar les accions necessàries
per ampliar la informació sobre aquest projecte, informar de la manera més eficaç a
la plantilla i dotar-nos de les eines per realitzar les accions que considerem
necessàries, especialment aquelles destinades a la defensa dels drets i condicions
laborals dels treballadors i treballadores de SGAB:

1.- Reunió amb el director general d’Aigües de Barcelona el proper dijous 19 de
juliol per ampliar informació sobre l’impacte del projecte en la plantilla.
2.- Sol·licitud de reunió amb representants dels diferents grups polítics integrants
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per recavar informació sobre el projecte i
transmetre’ls els nostres dubtes i inquietuds.
3.- Reunió, el proper divendres 20 de juliol, amb el comitè de l’Empresa
Metropolitana de Sanejament (EMSSA) per valorar la situació i establir accions en
comú.
4.- Convocar una assemblea general de treballadors i treballadores de SGAB per
a la propera setmana amb l’objectiu d’informar-vos de tot aquest procés i de les
últimes novetats, si n’hi hagués. En principi estava prevista per al proper dijous 19
de juliol, però les mobilitzacions contra les retallades, previstes per al mateix dia,
aconsellen canviar la data. Us informarem puntualment de la data de celebració
de l’assemblea.

Per a aquest Comitè i les seccions sindicals que l’integren, la garantia de plantilla y el
manteniment de condicions laborals del conveni de SGAB és un objectiu inamovible.

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA
SI NO ÉS BO PER A LA PLANTILLA, NO ÉS UN BON PROJECTE

