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Reunió del Comitè Territorial de Barcelona
El passat dimarts 7 de juny va tenir lloc la reunió del Comitè Territorial de Barcelona del
Departament en la qual després de parlar dels temes que afecten als treballadors/es de
Departament de la província de Barcelona, vam iniciar una sessió extraordinària a petició del
sindicat UGT, per tractar el tema de la modificació del reglament del propi Comitè.
Aquesta modificació és canviar les reunions ordinàries mensuals a bimensuals. La postura
de CCOO va ser oposar-nos a la proposta de forma rotunda, posició que va coincidir amb la
resta de sindicats presents a la reunió (SAC i Metges). La modificació finalment es va
aprovar amb dos vots de diferencia a favor de fer-la cada dos mesos.
Els delegats/es de CCOO creiem que aquesta mesura és un error, perquè el Comitè
Territorial de Barcelona, representa a més de 1500 treballadors/es laborals. El Comitè és
l’òrgan de representació que tenen els treballadors/es davant l’empresa i els seus 23
delegats/es, s’han escollit per resoldre, tractar, negociar, denunciar els problemes en els que
cada dia es troba el personal laboral.
Quan els companys diuen que la reunió una vegada al mes del Comitè d’Empresa, esdevé
“excessivament burocràtica”, creiem que s’està menystenint la representació sindical davant
un Departament que és el primer en número de treballadors/es laborals a tota la Generalitat.
Sobre tot en els moments actuals, justament per això, perquè estem en un moment molt
crític, té més sentit que mai que l’Administració vegi un Comitè cohesionat, fort i unit per
donar resposta a tots els atacs als drets laborals que pretenen fer (que ja estan fent) amb
l’excusa de la crisi.
Nosaltres vam deixar molt clara quina era la nostra postura, vam dir que no a les reunions
bimensuals d’una manera argumentada i coherent perquè així ho creiem i si algun mes no hi
ha temes per aportar (ho creieu de veritat en aquests moments?) es pot perfectament
suspendre el Comitè, mentre que reunir d’urgència a 23 persones és una feina de llarg molt
més complicada.
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