
Acta PTAC 04/02/2013 – Formació amb membre del PIL de Sants

L'Assemblea de Barri de Sants (ABS) va fer una crida per crear el PIL (Punt d'Informació Laboral).  
Van sorgir  5 persones que tenien molt  de coneixement de dret  en el  món laboral (membres de 
diferent sindicats, gent de cooperatives,  estudiants de darrer curs, etc.).  Al cap d'un any, només 
quedava una persona. El PIL ha durat de l'octubre de 2008 fins el juliol de 2012. La persona que va 
restar-hi tot el temps s'ha agafat un descans però amb la intenció de tornar-hi en breu.

Primeres passes
La primera campanya de l'ABS va ser omplir Sants de cartells amb el lema 'Advocats gratis'. Se'ls  
va omplir de gent que venia per tot de casos ben diversos, no laborals.

Tot i així, en general el perfil de gent que se'ls acostava era: socis/es de l'AVV de Sants; activistes  
dels moviments socials; població immigrada.

El PIL funcionava els dilluns, entre 1 i 2 hores. Cada dia tenien 4-5 persones noves preguntant.

Amb la coordinadora de PIL's (Sants, Gràcia, Santa Coloma, etc.) van arribar a fer una formació 
conjunta en dues qüestions: immigració i reforma de les pensions.

Contratemps
Problema: no van aconseguir fer el pas de la lluita individual a la col·lectiva, fins i tot amb gent de 
moviments socials.
Problema: la gent tenia una visió utilitarista del PIL. Decideixen contrarrestar-ho donant octaveta i 
info de l'ABS només començar la visita.
No es va arribar a fer sindicalisme alternatiu, que era el que es buscava.

Casos pràctics
Quitança: es resol allà mateix. Altres: jubilacions, accidents, etc.
Alguns casos no els pot resoldre allà mateix. Cal derivar-ho a un/a advocat/da: els donaven paper 
informació de sindicats perquè triessin. D'aquí sorgia un debat clau: fins on arriba el PIL?

Perfil típic de persona que venia: “m'han reduït el salari”.

Taxes judicials: en lo social no es paguen fins a segona instància (és a dir, si interposes un recurs en 
cas que hagis perdut).

CEMAC: lloc de conciliació abans de fer el judici.

A tenir en compte:
– no signar mai res
– es tenen 20 dies hàbils per presentar demanda després d'un acomiadament
– per reclamar quantitats salarials hi ha termini d'un any
– per qüestions de salut laboral, prestacions de la seguretat social, etc., és de 5 anys
– els acomiadaments poden ser verbals o escrits
– una manera de demostrar que treballes en negre és enviar un burofax a l'empresari donant-

ho a conèixer
– les gravacions de coses pròpies són vàlides en un judici
– és interessant fer-se fotos a la feina: del lloc, amb companys/es, amb un diari, etc.
– Totes les relacions amb l'empresa han de ser per escrit i amb una còpia per a tu
– les vacances no es poden pagar, les has de fer, és mesura de prevenció de riscos (2 setmanes 

en període estival 'sempre que es pugui')



Tipus d'acomiadaments
Objectiu: hi ha causa (20 dies per any treballat)
Improcedent: no hi ha causa (33 dies per any treballat)
Nul: que no es pot fer. Inclou salaris de tramitació.

Un nul  és  quan hi  ha  vulneració  de  drets  fonamentals.  Per  exemple,  si  t'acomiaden per  haver 
demandat a l'empresa.
Si saps que t'acomiadaran, fes un burofax demandant l'empresa per les hores extres o sol·licitant 
una inspecció de treball. Si t'acomiaden pots al·legar nul·litat.
Maternitat/reducció de jornada: qualsevol acomiadament per això és nul. Les embarassades entren 
dins d'aquesta categoria des que es van quedar prenyades, encara que l'empresa no ho sàpiga.
Si muntes una secció sindical, dóna-ho a conèixer abans de fer-la: si t'acomiaden és nul.

Cas pràctic: cobro una part en negre. 1, intentar gravar-ho. 2, ingressar-ho cada mes a la sucursal del 
costat de la feina amb el concepte nòmina. No és irrefutable però pot funcionar.

Sovint el problema principal és demostrar la relació laboral. Algun cop s'han aconseguit testimonis 
per bona convivència amb el veïnat.
Si tens colegues a dins la feina, un cop acomiadat, et poden segellar coses.

Per posar-nos les piles
El company ens donarà:

– Guia laboral de la CGT
– Memento (llibre de dret)

Idea: contactar amb col·lectius del barri que veiem que ho necessiten.

Proposta: formació sobre la reforma laboral.

Llegir-nos l'Estatut dels treballadors, etc.

Ens cal fer piratisme sindical >> ens llegirem el Kalashnikitty de la COS.

http://www.sindicatcos.cat/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=50&Itemid=58
http://www.sindicatcos.cat/

