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EL COMITE INTERCENTRES EN MANS D’UN SECRETARI INCOMPETENT (CCOO)

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA DEL COMITÈ
El Secretari del Comitè (CCOO), com a passat en altres ocasions, s’oblida d’incloure algun dels punts
que proposa CSIF i sort que podem demostrar amb el correu electrònic enviat que es un oblit
(habitual) del Secretari.

ACTES DEL COMITE DELS DARRERS 10 MESOS
CSIF i els altres sindicats (menys CCOO) manifesten el seu malestar per no disposar de cap acta signada
dels darrers 10 mesos. Les actes signades són imprescindibles per poder ser transparents amb tots els
treballadors, ja que en elles consten tots els acords dels sindicats, les discrepàncies i les opinions
particulars sobre cada tema. CSIF demana que consti en acta aquesta INCOMPETENCIA del Secretari i
exigim rebre amb urgència totes les actes pendents.
NEGOCIADORES ADMINISTRACIO
Malgrat els esforços de CSIF en assistir a totes les reunions amb l’administració no vam poder assistir a
la darrera per no comunicar el Secretari del Comitè, amb temps i forma, la data i hora de la reunió,
malgrat l’administració va comunicar amb 15 dies d’antelació la reunió. El Secretari del Comitè va
decidir, unilateralment, no reenviar la convocatòria i així evitar la presencia de CSIF per defensar els
treballadors. Les excuses mal elaborades del Secretari el van deixar en evidencia i CSIF va demanar
tornés a constar en acta la seva INCOMPETENCIA.
DENUNCIA ROBA TREBALL EDUCADORS JUSTICIA JUVENIL
Tot i que CSIF va defensar des de el primer dia d’interposició de la demanda, a data d’avui, no tenim
cap informació sobre el contingut de la mateixa ni les persones que volen adherir-se a la mateixa. Han
passat més de 4 mesos i CCOO no aporta tota la informació demanada reiteradament en els anteriors
comitès. CSIF comença a plantejar-se a separar-se de la demanda i iniciar un procés individual amb el
personal afectat que ho sol·liciti, no entenem l’interès en ocultar una informació que ens pertany,
atenent que els costos econòmics es repartiran entre tots els sindicats. NO ES UNA DEMANDA DE
CCOO, ES UNA DEMANDA DE TOS ELS SINDICATS DEL COMITE INTERCENTRES.

CSI·F Nàpols 118, Entresol 3a – 08013 Barcelona

tel. 934122875

www.csif.cat

TECNICS DE PATOLOGIA FORENSE
CSIF vol incidir en els propers mesos en les problemàtiques que considera urgent en aquest col·lectiu.
S’informa al Comitè de les gestions individualitzades que està realitzant CSIF per defensar les hores de
formació (la seva devolució per part de l’Administració), el respectar la llista de substitucions i que tots
els treballadors substituts disposin de les mateixes eines de treball que la resta de col·lectiu (exemple
les claus d’accés informatiu per poder realitzar la tasca per la qual han estat contractats). CSIF ha
demanat a la Presidenta que envií una carta a l’administració denunciant aquesta situació i reclamant
una solució urgent.

RESUM
No va ser un gran dia atenent la desídia del Secretari del Comite que dia rere dia posa entrebancs a la
defensa dels treballadors i treballadores. Tot i això CSIF continuarà treballant en defensa dels mateixos
malgrat els pals a les rodes.
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