DESCONVOQUEM la Vaga de deu a dues (10-14h)  de demà 7 de febrer, farem una concentració a les portes del Centre de Treball de l'Illa de una a una i trenta (13:00-13:30) 
Com ja vàrem informar, vam fer els tràmits per a la convocatòria d'una vaga legal demà dia 7 de 10 a 14h. Com que ja estava prevista la mediació a Madrid no vam sol·licitar mediació a Barcelona. La convocatòria la vam enregistrar en el Departament de Relacions Laborals de la Generalitat el dijous dia 24 de Gener i vam entregar la documentació validada el mateix dia. 
Tot i haver tingut diferents converses telefòniques amb els responsables de RRHH sobre el tema de la vaga a Barcelona, no és fins el passat dilluns dia 4 de Febrer  a última hora que l'empresa ens comunica que la vaga  és "ineficaz y sin validez" per un defecte de forma doncs no hem demanat cap mediació i de l'Empresa s'acull al text de "la Disposición adicional 2ª del Convenio Colectivo de Empresas Consultoras..."  que fa referència al "art. 10 del II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos" . Davant aquestes circumstàncies, van enviar ahir a RRHH la següent nota:
--------
Buenos días Ricardo: 
Tras la conversación que hemos mantenido por teléfono, reunido el Comité de Huelga queremos plantearte lo siguiente:
El objetivo de la huelga es abrir negociaciones sobre voluntariedad, cláusula de reversión y las condiciones de transferencia de los empleados que van a pasar a ATT.
La convocatoria de huelga era simultánea y por motivo análogo en Madrid y Barcelona. La convocotaria separada en Barcelona era por una cuestión de ámbito pues la representación legal de los trabajadores no tiene reconocido un organismo tipo comité inter-centros, por reiterada negativa empresarial, que posibilitaría una única convocatoria. Entendemos que con el fracaso de la conciliación en Madrid no era necesario reiterar la mediación en Barcelona, pues no habéis dado ningún nuevo dato o indicio. 

Con independencia de lo dicho hasta ahora, si estáis dispuestos a negociar los objetivos declarados en la convocatoria de huelga  no hay ningún problema en desconvocarla. Si no fuera éste el caso nos parece desproporcionado aludir a la falta de mediación como un defecto formal de la convocatoria de huelga en Barcelona. Por estas razones, este Comité de Huelga queda a la espera de vuestra respuesta sobre la eficacia y validez de la huelga convocada.  
Comité de Huelga de Barcelona.
-----
i vam rebre a las 19.18 la resposta :
No es algo que este en nuestras manos, el requisito de la mediciación es un requisito legal para que la huelga sea correcta y en este caso no se cumple por lo que la convocatoria carece de validez 
Un saludo/Regards,
Ricardo Dulanto Scott
Relaciones Laborales
Industrial Relations/Employee Relations
---------
prenent en consideració les amenaces fetes per el Director de Recursos Humans en la seva nota d'aquest matí, i per a no entrar en discussions jurídiques desconvoquem la vaga de 4 hores del dia 7 de Febrer a Barcelona. 
Per contra i  per no quedar-nos amb els braços plegats a Barcelona farem una concentració a les portes del Centre de Treball de l'Illa de una a una i mitja (13:00-13:30), a la que us convidem a tots. Aquesta concentració és en solidaritat amb els vaguistes de Madrid, per fer-los saber que si avui no hi ha catalans al seu costat no és per falta de ganes si no per un defecte de forma en la convocatòria utilitzat amb mala fe per part de l'Empresa.  
Esperem la vostra solidaritat, podeu disposar d'una mica del temps del dinar per aquesta concentració i fer sentir la vostre repulsa al tarannà dels darrers temps, de la Direcció d'aquesta Empresa, amb falta total de respecte i  de consideració vers els empleats.
Solidariament defendrem millor els nostres drets i els nostres llocs de treball !!
 Comitès d'IBM i IGS de BCN
 


