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CCOO denuncia trasllats, acomiadaments i repressió sindical a Burger King

El passat dijous CCOO va convocar una concentració davant de Burger King, a l’Auditori del CCIB
(Centre de Convencions Internacionals de Barcelona), on tenia lloc la convenció de franquiciats de
l’empresa, per denunciar que aquesta abusa de
la plantilla i executa represàlies sindicals. CCOO
denuncia que la direcció de Burger King està
duent a terme un seguit de represàlies contra el
personal que s’informa dels seus drets i contra
les persones representants sindicals que en la
seva tasca defensen els drets del conjunt de la
plantilla. A la província de Barcelona l’empresa ha
acomiadat treballadors, un dels quals ha iniciat la
reclamació per acomiadament nul, i ha traslladat
de centre de treball una desena de treballadors i
treballadores pel fet d’informar-se dels seus drets.
Burger King també ha executat aquesta persecució sindical acomiadant un afiliat de CCOO, a Madrid, i representants sindicals de CCOO de Madrid
i Guadalajara.

Acord i desconvocatòria de vaga a
Indra BPO
La representació de CCOO als centres d’Indra BPO
dels carrers Tànger i Badajoz de Barcelona ha
signat, al TLC (Tribunal Laboral de Catalunya), un
acord amb la direcció de l’empresa que recull reivindicacions favorables per al conjunt de la plantilla per afrontar el trasllat a Sant Joan Despí, que
està previst que s’iniciï el proper mes d’octubre.
Amb l’acord es va desconvocar la vaga prevista
per al passat dimecres. L’acord recull mesures
que van des de la mobilitat, a les condicions de
treball i d’ocupació, que comporten pal·liar els inconvenients del trasllat, i que donen resposta a una
bona part de les reivindicacions del conjunt de la
plantilla.

CCOO acull un curs pilot de formació
dins del marc del projecte europeu
Transformers
Del 18 al 20 de setembre, CCOO de Catalunya
acollirà el seminari internacional “Cadenes de
subministrament sostenible: instruments per a
sindicalistes i membres de comitès d’empresa
europeus (CEE)”. El curs comptarà amb la presència de sindicalistes d’Espanya, Itàlia, Bulgària, Romania i Turquia, que compartiran coneixements i
experiències sobre els instruments sindicals existents per transformar les cadenes de subministrament, perquè esdevinguin més transparents i més
responsables socialment. Aquest seminari forma
part del projecte Transformers, que posa el focus
en les empreses multinacionals (MNE) i en les cadenes de subministrament multisectorials, amb la
finalitat de comprendre quines són les principals
i més recents estratègies de direcció de les MNE
i el seu impacte en l’ocupació i en les relacions
industrials.

Servei d’informació a CCOO
Des de CCOO mantenim un servei d’informació
per a totes aquelles persones que tinguin dubtes
respecte d’aquesta prestació, i formem part
dels grups de treball sobre el futur reglament i
de les entitats i organitzacions que formaran la
comissió de govern aprovada per la llei.

Després d’un any, la renda garantida de ciutadania
encara no és una realitat perceptible i amb efecte
contra les situacions de pobresa i precarietat de
les persones i les famílies a Catalunya.
Instem el Govern de la Generalitat perquè
assumeixi com una absoluta prioritat el seu
desenvolupament.
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(*) almenys dues d’adultes

CCOO participa activament en la
Setmana de la Mobilitat
Aquesta setmana se celebra, com cada any,
la Setmana de la Mobilitat, en la qual CCOO
participa activament. El sindicat destaca dos
actes a l’agenda.
Acte sobre la mobilitat amb perspectiva
de gènere: la seguretat de les dones
treballadores
Aquest acte, coorganitzat amb l’Ajuntament de
Barcelona, tindrà lloc a la seu central de CCOO
de Catalunya, Via Laietana, 16, de Barcelona,
i començarà a les 16 h amb la presentació
de Carlos del Barrio, secretari de Polítiques
Sectorials i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.
A les 16.10 h hi haurà un col·loqui que moderarà
Laura Diéguez, tècnica de Sostenibilitat de CCOO,
i que comptarà amb les intervencions d’Alba
Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI
de CCOO de Catalunya; Sara Ortiz, membre del
Col·lectiu Punt 6; Rubén Carbonero, vocal de la
Junta Directiva del Bicicleta Club de Catalunya, i
Mari Paz Lago, delegada de CCOO. Després d’un
debat obert, a les 18.30 h es portarà a terme
una sortida tècnica amb un recorregut a peu, per
Ciutat Vella de Barcelona, conduït pel Col·lectiu

Punt 6. L’accés és lliure i us heu d’inscriure a
l’adreça electrònica jmjurado@ccoo.cat.

Ruta activa 2018
Ruta activa és un esdeveniment sobre la
mobilitat sostenible, que tindrà lloc el proper 30
de setembre a les 10 h (amb bici i a peu). S’hi
podrà participar en una de les dues modalitats.
Amb bici: sortida des de la carretera d’Esplugues,
68 (seu de Comissions Obreres de Cornellà),
en un recorregut de 10 km fins al parc de can
Sabaté (Zona Franca).
A peu: sortida des de la plaça de Sants (al costat
de l’estàtua Font del Vell) en un recorregut de
4 km fins al parc de can Sabaté (Zona Franca).
Aquest itinerari inclou una aproximació a espais
emblemàtics pel moviment obrer a càrrec de
Miquel Falguera, jurista i veí de Sants.

