
La situació dels treballadors del bar que venim denunciant públicament des de fa dues setmanes és la següent: no tenim vacances pagades,
cobrem un 20% menys del que marca el conveni d'hosteleria, no podem consumir (pagant, s'entén) en el bar en el que treballem, no tenim
dret a baixa si estem malalts, no se'ns paguen els plusos de nocturnitat i festius que marca el conveni, cobrem amb un mes de retard
i fraccionadament,  ens fan treballar només una hora i ens envien cap a casa sense cobrar el que haguéssim hagut de treballar,etc.

Aprofitant-se de l'ambiguetat contractual (contractes fixes dicontinus quan  la realitat laboral és continuada) i de la connivència de L'Auditori,
Best Catering en la persona de la Directora del Bar ha estat generant un clima d'atemoriment amb amenaces continuades, diverses vegades
materialitzades en la forma d'acomiadaments i suspensions de sou arbitràries (acomiadar-nos és tan senzill  com “no trucar-nos la setmana
següent”). La mencionada responsable ha escrit un codi de sancions del seu puny i lletra amb sancions que incloien treure hores del sou dels
treballadors.

Aquesta situació i la indiferència de L'Auditori respecte al que està passant ens ha abocat a la  vaga indefinida que mantenim des del
dissabte 14 de novembre per aconseguir que L'Auditori assumeixi la seva responsabilitat amb els treballadors que presten els seus serveis.
Totes les vegades que hem parlat amb Best Catering ens han confirmat que no poden assumir pagar-nos quan toca i tot d'un cop (com marca la
llei). També ens han dit que no poden pagar el sou que toca segons el conveni d'hosteleria, cosa que no fan des de fa quatre anys.

Com ens pot demanar algú que seguim en una empresa que no pot pagar? Com pot una institució com L'Auditori permetre que el seu servei de
bar el porti una empresa que palesament no pot pagar als seus treballadors el que toca i quan toca?

BEST CATERING ÉS INCAPAÇ DE FER LES SEVES FUNCIONS: QUE L'AUDITORI ASSUMEIXI EL SERVEI I ELS TREBALLADORS.

És una VERGONYA l'existència d'aquestes condicions de treball, permeses i promogudes des de les institucions públiques. Si a la pràctica Best
Catering (Group Paradis) és incapaç de pagar els treballadors i d'assegurar-los una jornada mínima que els permeti arribar al final de mes, amb
quin dret pretén seguir fent d'empresa i amb quina cara ens diu L'Auditori que ho arreglem tot amb ells?

Com podeu col·laborar activament amb les nostres reivindicacions?

− recolzant la recollida de signatures contra la precarietat laboral
− col·laborant amb la Caixa de Resistència pels treballadors en vaga
− posant fulles de reclamacions (que no us enganyin, exigiu la fulla oficial de la Generalitat)

− i, si us plau, NO CONSUMINT AL BAR NI A LES BARRES INTERNES DE L'AUDITORI mentre duri la vaga.

GRÀCIES a la SOLIDARITAT de la resta de treballadors, dels clients i dels estudiants, hem recollit més de 2.000 SIGNATURES
de recolzament a les nostres reivindicacions i hi ha 600€ a la CAIXA DE RESISTÈNCIA pels treballadors en vaga. GRÀCIES.
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9  DIES  DE  VAGA DEL  SERVEI  DE  BAR  DE

L'AUDITORI...

... EN LLUITA CONTRA  LA PRECARIETAT LABORAL!

−−−−−−−−−− sense vacancessense vacancessense vacancessense vacancessense vacancessense vacancessense vacancessense vacancessense vacancessense vacances

−−−−−−−−−− sense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malaltssense dret a baixa si estem malalts

−−−−−−−−−− sense contracte sense contracte sense contracte sense contracte sense contracte sense contracte sense contracte sense contracte sense contracte sense contracte 

−−−−−−−−−− sous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del convenisous per sota del conveni

−−−−−−−−−− pagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retardpagament fraccionat i amb un mes de retard

PROU PRECARIETAT LABORAL A L'AUDITORI!

TOTS A FIXES DE PLANTILLA!
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