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SECCIÓ SINDICAL AJUNTAMENT DE BARCELONA
Francesc Cambó, 17 pis 5è A- 08003 Barcelona
Telèfon 93 310 70 51
Correu electrònic: ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org
Web: http://www.cgtbarcelona.org/ssab/
@CGT_AjBarcelona
https://t.me/cgt_AjB

Continuem demanant la municipalització de serveis

NO VOLEM QUE ELS PRESSUPOSTOS PÚBLICS ES FACIN SERVIR PER EXPLOTAR
A LES TREBALLADORES DE SERVEIS PÚBLICS!!
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Continuem tenint treballant als serveis públics municipals a
la vora de 15.000 persones, quasi tantes com empleades
públiques sumant Ajuntament, organismes dependents i
empreses públiques municipals.
I des de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament
continuem i continuarem lluitant per aconseguir que siguin
treballadores públiques amb unes condicions dignes i
comparables a les de la plantilla actual.
Durant aquests últims quatre any s’han fet tímids
progressos de la mà de l’administració municipal: Part de
les Escoles Bressol, els serveis d’atenció a la dona SARA i
PIAD o el personal d’atenció de les Oficines d’Habitatge. En
altres casos la internalització s’ha aconseguit per la via de la
denúncia i la negociació en seu judicial: Personal de BTV i
del CIRD (Centre d’Informació i Recursos a la Dona). Tot just
ara estem lluitant per aconseguir la internalització dels
Educadors de Carrer, amb el compromís de l’Ajuntament
que siguin municipalitzats al gener de 2020.
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Horitzontals
1.1 En castellà, s’atreveix.
1.2 i 1.3 Les ajuntes i sembles un gos enfadat.
1.4 Em falta una e per marxar en anglès.
2.1 Molt més que una federació.
3.1 Units Millor.
3.2 En castellà, a les manis es crida: compañero ...
3.3 Servei d’Atenció a Trastocats (us juro que no en sóc client).
4.1 Millor si no en trobes dues juntes.
4.2 Càstig diví, o no tant si ho saps portar.
4.3 I ara!
5.1 Si em queixés ja ho hauria dit.
5.2 Com que ho fem molt, repetim el 4.2.
5.3 La de llocs de treball comença amb aquesta lletra (com acabarà
ja veurem).
6.1 Si li passa s’aixeca i continua lluitant pel seus drets.
6.2 Aquesta si que és mereix posar-se la medalla de ser la primera
en tot.
6.3 Paraula de moda per parlar de broma o ironia. Si li afegeixes
una S també és un tipus de delegat sindical.
7.1 Dret fonamental que a l’Ajuntament s’hauria d’acabar de polir.
7.2 En idioma hmong (del sud-est asiàtic) vol dir gran. Ho confesso,
m'ha xivat el Sr. Google. Una pista: al revés, tal com sona el
vestíbul d'un hotel.
8.1 I que voleu que us digui si m’han quedat quatre vocals
penjades, ostres urticants?
8.2 Es trenca els colzes per deixar de ser interí.
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Verticals
1. Aquí en tenim un pla, i no precisament perquè haguem lligat.
2.1 El dolent de la pel·lícula que no era Ocean’s eleven.
2.2 Nom de pila gallec.
3.1 Si li afegeixes “de Catalunya” són coneguts per tota la moguda.
3.2 Si fossin les 5, a Anglaterra me’n prendria un.
3.3 No em siguis fantasma.
4.1 Alguns ho fan amb diners, altres amb drets laborals.
4.2 Onomatopeia per dir que no m’atabalis.
5.1 A l’exèrcit n’hi ha, però de manera comuna o ... , no estaríem
parlant d’aquest.
6.1 En castellà. Ui, si jo parles de tot el que ens ..., seria pitjor que un banc.
6.2 Tot, en argot castellà.
7.1 Al revés i amb primera lletra mal escrita. Si t’hi envien a cagar
realment no et pots queixar.
7.2 Per a ser una aplicació del mòbil li falta una mica.
8.1 La de llocs de treball, però vaja potser s’ha quedat a mitges.
8.2 No acaba de tossir.
9.1 Nota que dona LA nota.
9.2 “Tres iguales para hoy!!” I no parlem de tripartitos ni dels
tres grans sindicats.
9.3 No és una serp però podria colar.
10.1 Quan alguna cosa et fa fàstic. I no parlem de res concret, eh?.
10.2 Ai mi Dolores!!
11.1 Vaja, un altre que es queixa, que passa...?
11.2 A veure si serveix per a que alguns vegin la llum.
12.1 Si ho deixes fer a Catalunya tant pots anar a la presó com a l’exili.
12.2 Jubilació anticipada. O, ara mateix.

