
Els treballadors subcontractats som TREBALLADORS DE 3ª CATEGORIA  dins de L’Auditori: sense vacances pagades, amb un 
20% menys de sou per hora que els fixes, contractes de fixes discontinus per un servei indiscutiblement continuat, diversos 
treballadors sense ni tan sols contracte, un codi de sancions il·legal escrit a mà en una llibreta, sancions aplicades arbitràriament, 
no cobrament dels plusos de nocturnitat i festius, endarreriments constants en el cobrament del sou, amenaces, sous de misèria 
deguts a reduccions arbitràries de jornada (ens fan venir a treballar per només 1 hora), etc. 

La situació dels treballadors de 3ª CATEGORIA DE L’AUDITORI arriba a tal extrem que els treballadors subcontractats per Best 
Catering, els treballadors del servei de barres i cafeteria de L’Auditori, no tenim dret a consumir al bar (pagant, 
s’entén) quan no estem treballant. Aquest tracte de DISCRIMINACIÓ i MENYSPREU colonial és el que L’Auditori i Best 
Catering dispensen als seus treballadors. 

Best Catering s’ha aprofitat de la connivència de L’Auditori per actuar abusivament treient-los les hores, 
discriminant als companys amb més experiència i que cobren un pèl més per estalviar-se tres duros, amenaçant i sancionant 
arbitràriament, fent-nos marxar a mig servei sense cobrar el que haguéssim hagut de treballar, etc. 

En la nostra condició de SUBCONTRACTATS o TREBALLADORS DE 3ª estem exposats a una inestabilitat permanent ja que a 
cada concurs pot venir una nova subcontracta cosa que invariablement ocasiona una escabetxina de treballadors, canvi en les 
condicions de treball, etc. Així L’Auditori mai dóna la cara i deixa que els testaferros facin la feina bruta. 

Només RECLAMEM DEIXAR DE SER TREBALLADORS DE 3ª,  poder treballar sense por a les amenaces d’avui i a la 
inestabilitat de demà, poder arribar a final de mes en igualtat de condicions que els nostres companys fixes de plantilla. Però 
L’Auditori ni tan sols s’ha dignat a escoltar-nos, no diguem a respondre’ns. 

LA INDIFERÈNCIA de L’Auditori davant de la situació de PRECARIETAT i DISCRIMINACIÓ dels seus treballadors 

subcontractats ens aboca a la VAGA INDEFINIDA DEL SERVEI DE BAR DE L’AUDITORI 
convocada a partir del dissabte 14 de novembre en endavant. 

Participa activament recolzant la Vaga amb la Caixa de Resistència, NO CONSUMINT i 
denunciant la situació amb fulles de reclamacions. 

Però no tenint-ne prou en mantenir treballadors subcontractats en aquesta precarietat, L’AUDITORI ENGANYA ALS SEUS 
ABONATS AMB FULLES DE RECLAMACIÓ FALSES. NO US DEIXEU ESTAFAR PER L’AUDITORI! EXIGIU LES FULLES DE 
RECLAMACIÓ OFICIALS! 

www.nodo50.org/sindicatosut   telf. 657842589   e-mail: sindicatsutbcn@gmail.com 
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