Acta de la Comissió Laboral de Sant Andreu
Data: 27 desembre 2011
Ordre del dia
1 ‐ Aprovació de l'acta anterior.
2‐Valoració i informació de la reunió mantinguda amb la Comissió de Bon Pastor
3‐Reunió de la Comissió amb alguns sindicats.
4‐Pla d'intervenció per a aquest proper trimestre: Calendari.
5‐Elaboració d'un full per anar a les empreses.
6‐Pàgina Web
7‐Acomiadaments del Caprabo i actuació de la Comissió.
8‐Informació de l'Assemblea de la Plaça de Catalunya.
9‐Informació a l'Assemblea de Sant. Andreu
10‐Nou horari de la Comissió.
11‐Punt d'informació laboral

1‐S'aprova l'acta de la reunió anterior fent algunes correccions.
2‐Es valora molt positivament la reunió que han mantingut alguns companys de la Comissió
amb l'Assemblea de Bon Pastor. L'objectiu era proposar anar conjuntament a les empreses de
Baró de Viver i convidar‐los a les reunions de la nostra comissió per fer un pla comú i unir
forces.
Ells estan d'acord encara que són poques persones. Està animats.
S'acorda convocar‐los a la propera reunió de la Comissió, el dia 9 de gener a les 8 hores a la
Gordi.
3‐Es proposa per al dia 4 de gener a les 8 hores quedar a la Plaça Orfila amb Comissions
Obreres per tal de informals del nostre objectiu d'anar a les empreses de Baró de Viver i també
de valorar quina és la seva disponibilitat i coincidència en els objectius de treballar
conjuntament amb els treballadors per crear una xarxa de suport mutu i entre
empresas.También es valora treballar les diferents lluites de les empreses.
Es proposa una altra reunió per al dia 16 de gener a les 8 hores amb UGT per proposar el
mateix.

També es parlarà amb altres sindicats com CGT. S'encarrega de connectar amb ells F.
4‐Es proposa elaborar un calendari per a totes les intervencions d'aquest trimestre, entre les
quals es troben:
Dia 20 de desembre. Informació a l'Assemblea de Sant Andreu de les dels acomiadaments del
Caprabo i de l'actuació que pensa fer en els Caprabo del barri aquest divendres 23 de
desembre.
Dia 4 de gener reunió amb Comissions Obreres a les 8 hores a la Plaça Orfila.
Dia 9 de gener reunió de la Comissió a les 8 hores a la Gordi convidant a persones de la
Comissió de Bon Pastor.
Dia 16 de gener a les 8 hores, reunió amb UGT a la Plaça Orfila i després es valorarà el lloc de
reunió.
Dia 18 de gener, Assemblea en el Centre de la Solidàries per a la creació d'una coordinadora
laboral que inclogui totes les comissions laborals dels barris i també empreses en lluita i
sindicats convativos
5‐ES veu necessari tornar a llegir el full ja elaborada fa temps per veure si s'afegeix alguna cosa
más.Para la propera reunió de la Comissió es tractarà d'aquest assumpte.
6‐De moment no s'han trobat més fotos per emplenar la pàgina web. Els integrants de la
Comissió s'encarregaran de buscar i preguntar a l'assemblea de Sant Andreu a veure si ells
tenen alguna foto que pugui resultar interessant.
7‐ES informació sobre de 4 acomiadaments al Caprabo. La informació de què es disposa no és
totalment completa i es proposa demanar més informació.
Eli es compromet a connectar amb alguna persona del Caprabo i enviar més información.Al
sembla els acomiadaments són de 4 delegats de la CGT però que al seu torn han tingut
problemes amb el seu propi sindicat.
Es aporta un full informatiu de la CGT en la qual explica una mica el que ha passat.
Es acorda sumar‐nos a la campanya de protestes que es durà a terme el proper divendres a les
7 o 8 del vespre en els Caprabo del barri.
Al Barri pel que sembla hi ha uns 3 Cabrabos.
A la Campanya intervenen altres comissions laborals com la de Sans i també es farà una
intervenció en un Caprabo gran a la Diagonal la mateixa tarda.
Es veu convenient elaborar un full informatiu i llegir a l'Assemblea de Sant Andreu afin de
poder explicar els fets i també perquè puguin participar la gent que vulgui. Aquest full
informatiu es repartirà el divendres a la sortida de tots els Caprabo del Barri.
En aquesta acció estaran algunes persones acomiadades del Caprabo.
Es comprometen a informar a l'Assemblea J i C.

J s'encarregarà de fer les còpies per repartir‐les en els Caprabo divendres.
Es acorda quedar el divendres a les 5,30 per organitzar tota la intervenció.
En principi la majoria de la Comissió es compromet a assistir a les protestes.
8‐Es facilita informació de l'última Assemblea realitzada a la Plaça de Catalunya.
Els temes més candents van ser: el d'una convocatòria de Vaga General que es valora com a
data probable per al 15 de maig coincidint amb el començament del Moviment 15M.
Aquesta vaga la Comissió la valoració precipitada en el temps encara que molt necessària. ES
valora que cal treballar per fer‐la realitat i que triomfi amb el major nombre de persones
possibles i que sigui total.
Un altre tema és el d'una consulta popular amb temes d'interès, S'estan preparant les
preguntes.
9 ‐ S'acorda informar l'Assemblea de Sant Andreu, es comprometen a anar J, C i J.
10‐Es proposa avançar en mitja hora l'horari de la reunió per considerar molt tard. En principi
hi ha un consens respecte al canvi per tant les reunions de la Comissió seran els dilluns a les 8
del vespre.
11‐ES informa d'un recurs que es diu PIL: Punt d'Informació Laboral on hi ha voluntaris de
sindicats en què ofereixen a la població orientació laboral i també assessorament jurídic.
Es desconeix si a Sant Andreu oa prop hi ha algun PIL.
Es valora positiu el poder connectar amb ells.
F s'encarrega d'esbrinar si a Sant Andreu hi ha algun punt d'informació laboral.

