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Assisteixen una quinzena de persones.

Toni Pérez (Mataró)

Experiència
Des del Secretariat Permanent de la CGT del Maresme van decidir muntar una assessoria, d'aquí 
sorgeix el PIL (Punt d'Informació Laboral). En poc temps, la CGT passa de 100 afiliades a més de 
350. El boca-orella funciona. Ens recomana paciència, 'molta'. També fer difusió perquè arribi a les 
empreses (com a servei gratuït o molt econòmic). Com a CGT cobraven una quantitat simbòlica; ara  
que és a la COS no cobren res, perquè el cost només són quatre papers.

A Mataró,  l'objectiu  era  muntar  l'assessoria  per  aconseguir  més  afiliació  i  poder  alliberar  una 
persona que s'hi dediqués. Es tocaven tots els temes. 

Consells i recomanacions
Hi ha d'haver una persona amb mínims coneixements bàsics de llei. Ens comenta possibilitat de fer  
un curs d'assessoria laboral (entre 6 mesos i 1 any). Cal que ens familiaritzem amb l'Estatut del 
Treballadors i la LOLS (llei orgànica de llibertat sindical). Davant de qualsevol problema, hem de 
saber mirar i recórrer al conveni laboral.

Com funcionen les nòmines, la seguretat social, etc. A l'abril-maig en trauran un manual.
Nomina Plus: programa d'ordinador que ho calcula, però és molt car. I encara que el pirategis, no 
aprens a fer-ho. És millor aprendre-ho i fer-se un plantilla (amb Excel, per exemple) per calcular 
nòmines,  quitances,  una  baixa,  etc.  Així,  està  automatizat  però  al  mateix  temps  tenim  els 
coneixements per fer-ho.

Avís per a navegants: el problema d'una assessoria laboral és que constantment canvia. Cal estar 
alerta de la jurisprudència! Com ho podem saber? Per actualitzar-se, cal mirar les notícies, webs de 
sindicats (fins i tot els grocs), revistes d'economia dels empresaris, etc.

Fer cartells, difusió.

Acció col·lectiva? Difícil. És més fàcil que s'afiliï que no que faci feina amb tu.
No es cobra, però es demana que s'impliqui solidàriament; no ha funcionat.

Informacions d'interès
CEMAC:  mediació.  Obligatòria  abans  de  presentar  demanda  al  jutjat.  Ens  hi  pot  assessorar 
qualsevol, però millor si és una persona amb capacitats i coneixements. Cal saber fins on vol arribar 
la  persona  afectada  per  saber  negociar  amb l'altre.  Els  20  dies  de  marge  s'aturen  quan  entres 
demanda al  CEMAC, i  tornen a comptar des que t'hi  trobes realment fins la data de judici.  Si 
l'empresa no es presenta, s'ha de fer constar en acta i presentar-ho com a 'mala voluntat' al judici.
Compte! El que s'hi digui vincula la demanda de cara al judici.
L'accés al CEMAC és gratuït.

Quan un empresari t'acomiada, encara que sigui tàcit, no pot tornar-te a cridar arbitràriament.

PIL: qui redacta les demandes? Ho podem fer naltros, però repassat per un advocat.

La COS organitzar Tallers d'insurgència laboral com a formació per a qui ho vulgui. El PIL és 



només laboral, la COS hi afegeix la qüestió social: més mobilització.

Jordi Juan (Barcelona)
Ens  donarà  eines  per;  a,  com  gestionar/necara  quan  algú  ve  al  PIL;  b,  estratègies;  c,  mínim 
coneixement jurídic.

NO som advocades. La nostra missió és empoderar la gent.
NO és tant difícil.
Cal que tinguem clar que la nostra feina és diferent de la d'un advocat.

Primera pregunta a fer quan ve algú: estàs acomiadat/da? Estàs treballant?
Si està acomiadat/a, quan? Cal tenir present la prescripció (caducitat) dels dies de marge per fer 
reclamacions. Comencen a comptar a partir del dia següent que t'han acomiadat.

Hi ha 4 casos per als que tenim 20 dies hàbils:
– sancions
– acomiadaments
– modificacions de condicions (salari, canvi d'horari, etc.)
– vacances

Per a la resta de temes, tenim 1 any (exemples: paga extra, nòmina, etc.)

Avís per a navegants: judicialitzar tots els problemes NO és la solució.

Cal  que  tinguem  clar  que  naltros  som  orientadores:  ho  passem  a  un/a  advocat/a.  Després  de 
l'acomiadament: només feina jurídica.

Com a PIL tindrem 4-5 temes 'estrella':
– acomiadaments
– contractes de nyigui-nyogui
– modificació de la situació contractual prèvia
– contractes en negre
– 'bullying'  empresarial  (flexibilitat  que  trenca  els  límits  de  la  legalitat;  'constel·lació 

d'irregularitats')*

*Alerta! Pot no sortir a compte la judicialització. Per exemple, si el 'bullying' és molt difús, perquè 
no posaràs una demanda per cada pirula que et faci.

Molta gent que ve a assessorar-se fa una pregunta que esdevé trampa: 'és legal o no?'. Millor dir que 
no. I contestar amb una altra pregunta: 'tu què vols fer?'. Si algú només vol assessorament jurídic, hi 
ha un servei d'orientació jurídica gratuïta a la ciutat de la justícia. La nostra feina és la construcció 
del  subjecte  polític.  El  sindicalisme  és  polític,  és  un  espai  de  lluita  política.  El  dossier  de  la 
Kalashnikitty només és la primera fase, molt primària, però molt vigent encara.

Eines per gestionar el conflicte laboral: Què et surt més a compte, significar-te o inhibir-te?
Informació prèvia: totes les reformes laborals estan reduint prestacions de l'atur i augmentant les 
condicions  per  accedir-hi.  Està  havent-hi  devaluació  dels  salaris  i  de  drets  per  pressió  dels 
'outsiders'  (aturades) i  per  acceptació de les treballadores. Es carreguen els convenis sectorials: 
individualitzen la nostra situació. Tot això dificulta la nostra capacitat d'acció col·lectiva.

Resposta? Significació! Per mera conveniència i fins i tot per càlcul egoista, si es vol. No val la  
pena jugar a la lliga de l'empleat del mes. El teu lloc val X, excepte quan l'acomiadament és nul  



(que implica retorn del treballador).

El nul es pot aconseguir a través del precedent d'una queixa pels teus drets laborals (per exemple, 
avisar de la creació d'una secció sindical, etc.). La queixa ha de ser per escrit: email, etc.

És bo prioritzar la gent que vol liar-la. Sou més del 33% de la plantilla que la vol liar? Si és que sí, 
es  poden  fer  reunions  al  centre  de  treball  si  ho  demanen  1/3  de  la  plantilla,  amb  48  hores 
d'antelació, i ordre del dia enviat a l'empresari. Aquest està obligat a cedir-hi, però no pot ser-hi. Ha 
de ser fora del nostre horari laboral. Si es volen assessors de fora, s'ha de comunicar i l'empresari els  
ha d'autoritzar.

Això, de manera latent, és una queixa: significar-te et surt més a compte que inhibir-te.
Cal tenir en compte que el component psicològic en qualsevol conflicte és important i al mateix 
temps empodera molt als treballadors/es.

De lluites sindicals
Les seccions sindicals poden servir per:

– revocar comitès/delegats
– convocar vagues
– promoure eleccions (delegats de personal)

Alerta! Representant sindical NO és el mateix que representant unitari dels/es treballadors/es (això 
és el comitè d'empresa).

Què és una secció sindical? Són treballadors/es afiliats/es a un sindicat. Nomenen 1 company/a com 
a delegat/a, portaveu. Es registra al departament de treball i es comunica a l'empresari. Això et dóna  
capacitat per publicitar/donar difusió a les mogudes. Tot això són molletes de pa que dificulten un 
acomiadament.  Una secció sindical  pot  ser una sola  persona:  és la  representació del  sindicat  a 
l'empresa.

Per triar delegats/es sindicals, dues opcions:
– com a secció sindical, pots convocar eleccions.
– Que una majoria de treballadors/es votin per fer eleccions.

Què pot fer 1 delegat/a o representant unitari dels treballadors/es? Pot demanar informació sobre 
TOT el que vulgui. Ve a ser com 1 inspector/a. Exemples:

– demanar el model 190 de l'IRPF del gerent. Així se sap quant cobra.
– Info sobre la venda d'accions de l'empresa...
– canviar les condicions de diferents mogudes, etc.

Compte! Les delegades tenen certs drets o preferències: tot ha de funcionar harmònicament perquè 
sinó es genera una casta.

Les tres potes: acció sindical canyera, el comitè d'empresa consolida
vessant política
intervenció judicial

(el problema ve si es judicialitzen els problemes)

Per què fa falta una vessant política? Doncs, per exemple, perquè en lloc de reclamar cobrar les 
hores extres el que es reclami sigui un augment salarial i més contractació de personal.

Com començar?



Cal tenir present que la gent té por, incertesa, dubte.
Ho ha 2-3 punts molt essencials per començar:

– incompliment legals de l'empresari (alt percentatge de temporalitat, pagar tard, etc.). Han de 
ser guanyables. La gent ha de veure si la lies tens premi.

– Res pot ser previsible per a l'empresari: cal superar el model de conflicte-vaga-pacte.

Cas pràctic sobre això: la guerrilla de la comunicació (supermercats suecs). Cal no deixar mai de 
perseverar en el conflicte, però al mateix temps anar fent batzegades curtes, no eternitzar el mateix 
format del conflicte. El pollastre ha de ser imprevisible per l'empresari però totalment previsible per 
naltros. La lluita ha de ser progressiva.

Avís per a navegants! Si acotes el conflicte laboral als treballadors/es, 'game over'.


