
 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                         

 
 

LABORAL 

ELS COL·LECTIUS INFORMEN: 

-Serveis Socials. Dimecres 21 hi ha hagut reunió amb l’Àrea i RRHH. Divendres 23, assemblea 

per valorar la resposta de la direcció i les mesures a emprendre. També parlarem de l’endarreriment 
en la implementació del Pla d’Igualtat. 

-Biblioteca Tecla Sala. Aquest servei està patint un greuge salarial amb la resta de companyes 

del mateix sector que s’està treballant des del Comitè Unitari. Esperem que se solucioni aviat! 

-Calendari laboral 2016. Dilluns 19 vam consensuar el calendari laboral per al 2016 entre el 

Comitè Unitari (CU) i RRHH. A la propera reunió del CU proposarem que tot allò que es consensuï 
com a CU es publiqui com a CU (calendari, 6è AAPP, etc.) i que tot allò que no es consensua com a 
CU (publicitat de Mútues, Bancs, etc.) que no s’enviï a la plantilla com a CU. 

-Conveni CEMFO. Avui divendres 23 a les 10h, CATAC-IAC, hem assistit, per primer cop, a la 

Mesa de negociació del conveni del CEMFO. Cal dir que al juliol, en preguntar si podíem ser-hi, 
algun sindicat ens havia dit que NO, i que RRHH en cap moment ens ha convocat ni oficialment ni 
extraoficialment. Ahir, fent una visita al CEMFO, que ja teníem programada des feia dues setmanes, 
els mateixos treballadors/es del CEMFO ens van preguntat que com era que no érem en aquesta 
negociació  si el conveni que s’està negociant no solament és per a personal laboral, sinó també per 
a personal funcionari, on sí que tenim representació. Per tant, ahir a la tarda ho vam preguntar 
directament a l’empresa i ens van dir que SÍ, que podíem ser-hi.  

La nostra pregunta és: si legalment CATAC-IAC podem ser en la negociació del conveni del 
CEMFO, en afectar aquest tant al personal laboral com al funcionariat per interinatge, com és que 
no ens han convocat oficialment i hem hagut d’assabentar-nos després de fer tot un treball 
d’investigació? Han de canviar moltes coses, encara. 

-Servei d’atenció telefònica de l’OAC (010). Aquest servei es va “externalitzar”, amb l’excusa 

de ser un Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de BCN, el desembre de 2014. Des de 
CATAC-IAC estem intentant fer un front comú amb la resta de sindicats i qui calgui, per evitar la 

consolidació de l’externalització/privatització d’aquest servei. Que no ens enganyin: 
l’externalització no estalvia diners públics: els posa en mans privades! 

Permanències a Cal Catac: 

Ens trobareu al Ptge. Can Xerricó, 12. Tel. 93 260 03 88 

De dilluns a dijous d’11 a 13h i els dijous de 16 a 19h. 

Fora d’aquests horaris podeu contactar amb nosaltres a : catac-iac@l-h.cat 

Continuem visitant els llocs de feina.  Si voleu compartir algun neguit laboral, escriviu-nos a      
catac-iac@l-h.cat  i us vindrem a veure. 

Andrés Gallego i Rubén Muñoz agafen el testimoni de Jacinto Moya, que deixa de ser delegat LOLS 
de CATAC-IAC. Fem una aposta reforçant el col·lectiu de conserges d’escola. En aquests moments 
som 13 persones en actiu en la nostra secció sindical. 

 

                                                SALUT I LLUITA!! 
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