CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL
Federació Comarcal Baix Camp-Priorat
PER QUÈ NO SIGNEM EL NOU CONVENI

Ja tenim Conveni nou!
Podem estar contents?
Fa uns pocs mesos enrere pensàvem que sí, atès que les expectatives eren nefastes i que la possibilitat de
conservar un conveni propi constituïa en sí mateix un guany. Com que aquesta situació d’incertesa i
precaritat s’havia d’allargar només fins el gener, moment en que havia de començar a funcionar el nou
Consorci i s’havien d’acabar els desgavells econòmics, pensàvem que ja hi seriem a temps més endavant
de recuperar tot allò perdut.
Sí, perquè malgrat algunes millores, com l’augment de l’1% que ens han concedit graciosament, el
conveni és el pitjor que s’ha signat fins ara. Persisteixen les retallades camuflades en la clàusula de les
DPO’s, que amenacen amb no pagar si els números no surten, sense ni la opció que contemplava el
conveni anterior, d’obrir un període de negociacions.
És a dir, que malgrat el ferm propòsit que sempre hem mantingut de no signar cap retallada més, estàvem
disposats a fer una excepció, confiant en que les coses canviessin a partir de l’any que ve.
Però la situació ha canviat abans. I a pitjor! Aquell que ens havia de portar el Consorci està a l’”exili”, el
Govern de la Generalitat que se n’havia de fer càrrec, dissolt i empresonat i els nous governants, que
sapiguem, no s’han pronunciat encara. Però coneixent la seva dèria retalladora, ens temem el pitjor.
A part d’això també ens sembla indignant que el preacord signat a l’estiu pugui ser retocat, esquinçat i
modificat al gust de l’interventor. Per què no negociàvem amb ell directament doncs? I per què continua
intervenint? No deien els mitjans fa uns mesos que, atès la bona marxa dels números de l’Ajuntament, ja
no calia supeditar-ho tot al seu vist-i-plau?
Si la resta dels companys del Comitè hi estan d’acord iniciarem una nova tanda de mobilitzacions exigint
un conveni sense retallades i denunciant el preacord que la pròpia empresa ha sigut la primera en
carregar-se. Haurem de batallar amb força i no defallir fins assolir els nostres objectius.
Si no hi estan d’acord, nosaltres sols no podrem portar la lluita endavant i el fet de no signar ens deixarà
fora de la taula negociadora. Però l’empresa no podrà presumir d’haver assolit un consens! I sense un
consens és més difícil convèncer a ningú que no hi ha alternativa possible.
D’alternativa n’hi ha, però hem d’estar disposats a batallar fort!
I en tot cas hem d’estar preparats pel que ens esperi en el futur immediat! L’empresa sempre ha sabut fer
jugar la incertesa en contra nostra i això ho hauríem de revertir. Si no sabem a que agafar-nos, centremnos en allò obvi: ni un pas enrere!
Ni un euro de menys, ni un dret de menys ni un lloc de treball de menys!!!
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