
l'Alcalde ha ofert treball

Hola companyes i companys,

Durant la jornada d'avui dimarts (tinc intercalades les tardes i els matins) molts i 
moltes usuàries m'han demanat igual com ahir alguna cosa per a signar.

Els he fet un model d'instància a presentar a l'ajuntament, i doncs com que hi ha 
treballadors i treballadores de la corporació que també m'han ofert ajuda, 
evidentment si demano solidaritat és per a fer-la servir.

Us adjunto el document dels usuaris, que pot servir per a inspirar la instància que 
voleu presentar. Ja hi ha les dades de l'ajuntament de l'Escala, però també podeu 
utilitzar això per a reclamar sobre la vostra pròpia situació i fer conèixer la 
destrucció de serveis i de llocs de treball a d'altres administracions competents en 
cada àrea.

No tot allò legal coincideix amb allò legítim.

Ja sé que a molts i moltes treballadores ens poden tenir agafades per la irregularitat 
de la nostra entrada o situació laboral (com l'alarmant existència de falsos 
autònoms) i les mobilitzacions sindicals us poden semblar massa grans, però 
tingueu en compte que qui no lluita cau en l'oblit dels maltractats.

Bé, com a anècdota del dia puc explicar que ahir dilluns el consistori va anunciar 
públicament que ara es faran les coses bé, i per això han activat el mecanisme de 
la borsa de treball per a cobrir necessitats de recursos humans.
Jo ja he entrat la sol·licitud per a ser inclòs en aquesta borsa de treball, i per a què 
la borsa de treball no serveixi d'excusa recomano que ho feu totes les persones que 
no tingueu plaça "en propietat".

Hi ha gent que m'ha dit que no s'entera de la informació que es difon (per exemple, 
els de manteniment/públic o la neteja). Recordo una vegada més que és bo 
imprimir els comunicats per a facilitar la informació a la gent exclosa del sistema de 
correu electrònic, així com els qui tenen problemes tècnics sense resoldre.

Parlant de problemes tècnics, el què si ha estat eficaç és el personal informàtic a 
netejar la pàgina del Punt Òmnia:
www.xarxa-omnia.org/lescala
On hi havia un missatge de la setmana passada en què s'esmentava la incertesa 
de continuar l'establiment obert (sense més detall).

PD: Si voleu que afegeixi un correu-e particular, no hi ha problema.
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A l'Empordà hi ha remor

Hola companyes i companys,

Durant la jornada d'avui (tinc intercalades les tardes i els matins)
molts i moltes usuàries m'han demanat igual com ahir alguna cosa per a
signar.

Els he fet un model d'instància a presentar a l'ajuntament de l'Escala,
i doncs com que des de diversos Punts Òmnia també se m'ha ofert ajuda,
evidentment si demano solidaritat és per a fer-la servir.

Us adjunto el document dels usuaris, que pot servir per a inspirar la
instància que voleu presentar. Ja hi ha l'adreça de l'Ajuntament de
l'Escala (cal enviar-la per carta), però també podeu utilitzar això per
a reclamar la vostra pròpia situació a d'altres estaments de la xarxa.

Ja sé que la majoria de dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa Òmnia
sou molt joves i les mobilitzacions sindicals us poden caure grans, però
tingueu en compte que qui no lluita cau en l'oblit dels maltractats.

als i les treballadores de l'Ajuntament als i les treballadores de la Xarxa Òmnia


