Companyes/ys
El 12 del 12 del 2017 vam convocar la primera Assemblea de Tècnics. Convençuts que s’havia de fer
alguna cosa per canviar el costum del sector, en el que hem d’estar disposats a treballar amb dignitat.
Alguna cosa s’havia de fer; havíem de fer-ho nosaltres i ho havíem de fer JA!
Quatre mesos i mig més tard, aquesta Assemblea donava el primer gran pas per aconseguir les eines
per forçar els canvis desitjats: el SINDICAT TECNICAT.
Ha arribat l’hora de posar-nos totes/ts a treballar.
Afiliat al Sindicat i aporta la teva pròpia experiència.
Amb tu sabrem què s’ha de canviar i com s’ha de fer.
Els nostres drets no els podem comprar, els hem de conquerir.
En breu està prevista una Assemblea General que esperem que hi acudim tots/es, presencialment o
per via telemàtica, on dissenyarem el full de ruta que hem de seguir desde TECNICAT
. Allà
expressarem els dubtes i inquietuds i participarem en la presa de decisions. (Només podran votar els
afiliats al Sindicat).
Seguir avançant requereix de despeses, en la nostra constitució i assessorament jurídic, que es
financien amb quotes de10€ al mes, liquidades trimestralment.
El primer cobrament es farà efectiu el 31 d’agost i només en aquest cas serà de 40 €, per subsanar
totes les despeses de constitució. En una primera fase, la gestió de les quotes la realitzarà el
Col·lectiu Ronda fins que desenvolupem la nostra pròpia estructura de tresoreria/fiscal.
Per fer efectiva l’afiliació, només heu d’omplir amb les vostres dades el formulari que trobareu en
aquest enllaç http://tecnicat.cat/sindicat/afiliat/
En aquest formulari podreu llegir els serveis que el Col·lectiu Ronda ens ofereix concretament.
Si aquest estiu ens afiliem de manera massiva, tindrem la força necessària per aconseguir els vostres
objectius.
El sindicat ha de servir-nos tant a autònoms com a contractades/ts.
El proper estiu ha de ser diferent.
Perquè volem les mateixes condicions que qualsevol treballador.
Perquè els nostres drets no estan en venda.
Afiliat!!
http://tecnicat.cat/sindicat/afiliat/
Per resoldre qualsevol dubte:
tecnicat@tecnicat.cat

