Persoal de deportes é desaloxado pola policía da Dirección Xeral de Relacións Laborais
Publicado en Federación de Servizos (http://www.cigservizos.org)

Persoal de deportes é desaloxado pola policía da Dirección Xeral
de Relacións Laborais

[1]
A actuación da policía puxo fin a cinco horas de peche de sindicalistas e traballadores das instalacións deportivas
no despacho do director xeral de Relacións Laborais, Odilio Martiñá. O desaloxo provocou contusións a varias
persoas que participaron na protesta, desenvolvida o 19 de febreiro. Por volta de 200 empregados do sector
concentráronse no exterior do edificio.
21/2/10.
Tras cinco horas de peche no despacho de Martiñá, a policía rebentou a pechadura da porta para sacar á forza a
trintena de traballadores/as e delegados/as sindicais que permanecían no interior do cuarto. Segundo explicou o
Secretario Nacional da CIG-Servizos, Paulo Rubido, os axentes cebáronse especialmente con dúas persoas ás
que provocaron múltiples contusións. Así mesmo, os policías identificaron todas as persoas que participaron na
acción.
Falta de compromiso
“Tanto Beatriz Mato como o presidente Feijoo comprometéranse publicamente a implicarse neste conflito e a
mediar para conseguir unha reunión coa patronal. Unha semana despois non tiñamos nin día nin hora para a
xuntanza, así que a fomos buscar pola nosa conta”, explicou Xosé Lois Martín Freire, secretario nacional de
Organización da CIG-Servizos.
Novas relacionadas: O persoal de deportes decide proseguir coa folga [2]
A folga nos deportes será indefinida por mor do desplante empresarial [3]
O persoal de instalacións deportivas traslada ás rúas as súas demandas [4]
Os empresarios están dispostos a estudar a oferta sindical nas instalacións deportivas [5]
A terceira fase dos paros nas instalacións deportivas comeza o 16 de xaneiro [6]
A segunda fase da folga nos deportes logra pechar de novo as instalacións [7]
A irresponsabilidade da patronal de Deportes vai deixar sen servizo máis de 100.000 usuarios [8]
A folga nas instalacións deportivas estenderase máis días debido ao inmobilismo empresarial [9]
Amplo seguimento no primeiro día de folga nas instalacións deportivas [10]
O sector de instalacións deportivas acorda ir á folga os días 26, 28 e 30 de novembro [11]
Rompen as negociacións no convenio de instalacións deportivas [12]
Traballadores de instalacións deportivas están convocados a asembleas na Coruña e Pontevedra [13]
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