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Segons l’agenda d’activitats i accions que ja vàrem avançar a la nota anterior, ahir
dijous 19 de Juliol el Comitè Intercentres va mantenir una reunió amb el director
general i el director de serveis generals d’Aigües de Barcelona, amb l’objectiu
d’ampliar informació sobre l’impacte del projecte en la plantilla:
•

No es van esvair gaires dubtes atès que, segons la direcció, el plec de
condicions encara no és públic. El seu compromís és el manteniment dels
acords signats, fins al seu venciment, el 31 de desembre de 2014. Això no
es cap garantia afegida, donat que és el que marca la llei.

•

Com vam manifestar, el principal objectiu d’aquest Comitè és la garantia de
plantilla i el manteniment de les condicions laborals del nostre conveni. És
per això que hem transmès a la direcció que, perquè això sigui possible més
enllà del 2014, el conveni de referència a la nova empresa ha de ser el
conveni de SGAB.

Pel que fa a la sol·licitud de reunió amb representants dels diferents grups polítics
integrants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per recavar informació, us
informem que ja ha tingut lloc la reunió amb el representant d’ICV-EUiA, Sr. Ricard
Gomà, el dimarts 24 ens rebrà el representant de ERC, Sr. Jordi Portabella, i el
dijous 26 el representant del PSC (a determinar).
Avui, divendres 20, ens hem reunit amb el comitè de l’Empresa Metropolitana de
Sanejament (EMSSA) per valorar la situació, establir objectius comuns i possibles
accions conjuntes a realitzar.
Es convoca una Assemblea General de treballadors i treballadores de SGAB que
es celebrarà DIMECRES 25 DE JULIOL a les 18:00 h a la Central de Cornellà,
amb l’objectiu d’informar-vos de tot aquest procés i de les últimes novetats, perquè
com sabeu, el dia abans dimarts 24 s’haurà celebrat el Ple a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona on ja s’haurà presentat aquest projecte per a la seva aprovació inicial.
En breu us farem arribar la convocatòria a la mateixa.

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

