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CC.OO y UGT signen el IV Conveni Col·lectiu de ITV!

SRT ha defensat i defensarà que és possible i és real, un increment salarial molt

superior al que han acordat patronal, CC.OO i UGT, bàsicament perque increments

salarials superiors als acordats ja han existit en altres èpoques amb situacions

econòmiques similars a l'actual, també perquè hi ha convenis que recullen increments

similars o superiors als que SRT defensa i perquè els Sindicats majoritaris, en altres

sectors, al nostre no, defensen aquests increments.

Mentre que la Patronal, CC.OO i UGT venen defensant fa temps que augments salarials

i creació d’ocupació tenen relació inversa, que pujar els salaris va en contra de la

creació d’ocupació, hi ha qui considerem que els salaris tradueixen el grau de justícia

social en la distribució de la riquesa creada i que al temps és un estímul per l’activitat

econòmica.

El S.R.T. vol trencar la lògica de la devaluació salarial en què ha instal·lat la política

neoliberal i que tant negatius resultats ha donat en termes de justícia social, igualtat i

eficiència econòmica. Els salaris no es venen en el Black Friday

Quan parlem de pobresa laboral, de pobresa social, no ens referim a fenòmens

immutables de la naturalesa, ni a fets sobrenaturals sobrevinguts per un designi diví,

sinó que constatem els efectes que l’organització de les relacions socials i laborals i

les polítiques públiques tenen sobre les persones i les societats. Molts dels problemes

del país i dels treballadors i treballadores pengen de decisions polítiques i sindicals i

no apostar per augmentar els salaris dels treballadors i treballadores es una decisió

política de la patronal i sindical de CC.OO i UGT, que ens empobreix

“La creació d’ocupació no es deriva de l’existència de mà d’obra barata sinó

que hi hagi activitat econòmica per satisfer la demanda. Mentre la renda

personal disponible no activi la demanda difícilment hi haurà activitat

econòmica i, per tant, creació d’ocupació”

Pedro Gómez
Secretari d’acció sindical i comunicació
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L'acord estableix els següents períodes de vacances:

Setmana santa, del 10 al 17 d'abril, ambdós inclosos

Període de vacances d'estiu del 31 de juliol al 10 de setembre, es pot reduir aquest

període a 5 setmanes si hi ha un equip mínim com en anys anteriors

Nadal, del 25 a 31 de desembre.

El 5 de gener s'estableix com a jornada reduïda sempre que ho sol·liciti un mínim del 40%

dels treballadors. Si no s'arriba a aquest percentatge es treballarà a doble torn i els

treballadors que hagin sol·licitat vacances, les tindran.

Jornades intensives:

El 23 de juny

El 13 d'octubre

El 7 de desembre

Tots els ponts que es puguin generar segons les festes locals.

Els dissabtes que precedeixen a un festiu serà festiu per a tots els centres de Treball

Seguirem informant. Ara només queda esperar que l'empresa faci arribar els quadres

horaris als centres de treball el més aviat possible
.

ACORD AL CALENDARI LABORAL 2017!

L’any 2017 inclourà 13 festes d’àmbit català, a les

quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes

locals.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any

2017 les següents:

6 de gener (Reis).

14 d'abril (Divendres Sant).

17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve).

“Desde S.R.T. estamos a vuestra disposición para ayudar a confeccionar el
calendario laboral personalizado de tu centro de trabajo. Nuestros Delegados
pasaran a visitaros y explicaros todos los detalles del acuerdo”

Gregori Bezares
Secretari d’organització
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“TROBADA ENTRE COMPANYS”!

Així és com qualifica el Sindicat Reformista de Treballadors ( SRT ) l’Assemblea General del passat
dissabte, on tots els companys que van assistir van poder compartir una paella feta per un cuiner
gairebé professional de B07, Sant Joan Despí, al qual volem agrair la seva participació.

Després vam poder compartir i decidir els grans temes que el sindicat durà a terme durant l’any
2017, fent també un repàs d’aquest any 2016.

Es va explicar el finançament del sindicat i com tots els ingressos reverteixen directament en
benefici dels treballadors i treballadores del sector. Es van donar, a més, les dades d’afiliació on el
Sindicat es manté en la línia constant dels darrers anys.

Es van decidir els grans temes per al proper any i es va informar de temes com el de TMB, formació
o sistema de promocions entre d’altres.

El sindicat va ratificar la proposta d’acord de calendari 2017 i es va informar de la situació actual del
conveni.

“Temes importants que decidim entre tots en un espai comú, l’Assemblea
General del Sindicat Reformista de Treballadors, compartint una tarda de
dissabte entre companys de totes les iteuves de la província de Barcelona”

Daniel Rodríguez
Delegat de Personal

Carlos Batalla
Delegat de Prevenció de Riscos

Un treballador aconsegueix fixar el torn de treball per 

malaltia

El treballador que va sol•licitar fa mesos fixar el seu torn de treball en horari de matí per motius de
salut, torn de treball recomanat per prescripció medica per garantir una major estabilitat d’horaris i
així millorar el control en la seva malaltia crònica, però l’empresa no l’hi va facilitar, tot i que els
informes mèdics recomanen un torn fix de treball.

Finalment s’ha arribat a un acord on l’empresa ha acceptat la proposta inicial del treballador de fixar
el seu torn de treball en horari de matí, tot plegat després de passar pel jutjat.

Dintre de tot el procés també hi ha un altre part positiva que es que el fitxar el torn fa que s’hagi de
cobrir el torn de tarda amb una promoció que si no hages estat per aquesta situació, segurament no
s’hagués convocat.

“El Sindicat Reformista de Treballadors ( SRT ) continua donant solucions als
problemes dels Treballadors i Treballadores sent una eina útil en la
reivindicació de drets, aconseguint com hem aconseguit, que per primera
vegada un treballador pugui fixar el seu torn de treball per malaltia crònica.
”


