
Hem tingut constància que la Secció Sindical de CGT d'AtoS de 
Barcelona ha demanatALLIBERATS SINDICALS i/o més hores sindicals al 
Departament de Personal amparant-se en que a COS hi han 2 
ALLIBERATS. ???!!!!???
La situació d'aquests dos delegats és exactament la mateixa que 6 dels 9 
delegats de la CGT de Madrid, "en espera d'afectació".
 
* Per una banda NO COMPARTIM LA SOL·LICITUT D'ALLIBERATS, 
creiem que no han estat encertats, a més sapiguent que va en contra dels 
propis estatuts de la CGT.
 

NO COMPARTIM LA
TINENÇA D'ALLIBERATS
Creiem  que els  alliberats  sindicals
s'allunyen  dels  companys  de
feina per  que  deixen  de  trepitjar
l'oficina (el centres de treball) i això és
un gran error, a la pràctica deixen de
ser representants dels treballadors
per ser treballadors del sindicat.

Nosaltres  fem  tot  el  contrari,
intentem  apropar-nos  el  màxim
possible:  organitzant  reunions
fora d'hores de feina i mantenint
eines  telemàtiques  que  ens
permetin el contacte continu.

I AIXÒ SON FETS...

Els  2  delegats  als  que  fan  referència,  que
abans  estaven  a  la CGT, continuen  en  la
mateixa  situació  laboral  que  llavors.  Porten
temps fent accions per tenir ocupació efectiva:

-demanda  judicial per  sol·licitar  ocupació
efectiva. Sentència desfavorable.

-proposta  al  Comitè  de  fer  una  queixa  a
Inspecció de Treball per  la  situació  de molts
dels delegats que pasan llargs períodes sense
feina o que fan funcions per  sota de la  seva
categoria.

Proposta que no va prosperar.

-no  tenim  probes  escrites,  però  un  d'aquests
companys  va sol·licitar  a  la  Federació  de
banca de la CGT de pagar la demanda per
discriminació perque la empresa el va deixar
sense feina. Sol·licitut denegada.

 

* Per una altra ens volem afegir a la SOL·LICITUT DE MÉS HORES 
SINDICALS (ara tenim 35 hores sindicals/delegat), per SUMAR-NOS en la
lluita que ENS UNEIX COS iCGT com organitzacions "germanes" en 
el SINDICALISME COMBATIU que tant necessita aquesta societat, juny 
del "sindicalisme groc" dels majoritaris.

VISCA EL SINDICALISME
COMBATIU !!!!

https://n-1.cc/file/download/1595432

