- La seva participació deixa en suspens el contracte de
treball i no hi haurà dret a percebre el salari que correspon al
període de vaga.

Si la teva empresa no respecta el teu dret a fer vaga, envia’ns un mail
amb els horaris d’entrada a la teva feina i ens passarem el 29-M a fer-vos una visita

assembleasantandreu@gmail.com
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- Cap persona no podrà ser sancionada per exercir el dret a
vaga.

NI REFORMA LABORAL, NI RETALLADES SOCIALS,

- L’empresa ha de donar prèviament, sota “he rebut” les cartes de serveis mínims a les persones que hagin estat assignades aquell dia.

QUE LA CRISIS LA PAGUIN ELS RICS

- No existeix obligació de pronunciar-se prèviament si es
secundarà la vaga o no, i menys per escrit.

29-M VAGA GENERAL

per tant recordem:

Comitè de Vaga Social de Sant Andreu

Participar en una vaga és un dret
adquirit per les persones treballadores
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