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ELECCIONS SINDICALS

ATABprimer sindicat
a Aigües de Barcelona
El sindicat renova la representativitat aconseguida el 2006
malgrat el descens de la plantilla
La candidatura ATAB-USOC al Grup Aigües de Barcelona
(AGBAR) ha aconseguit la majoria de la representació dels treballadors amb un total de 21 membres dels 53 que s’escollien
a les eleccions sindicals celebrades ahir a Barcelona i Àrea Metropolitana. Els resultats conﬁrmen la majoria del Comitè per
ATAB-USOC amb una presència que es conﬁgura de la següent
forma: ATAB-USOC (21 delegats), UGT (16 delegats), CCOO
(14 delegats) i CGT (2). ATAB-USOC manté la majoria al comitè d’empresa tot i la reducció de representants pel descens de
treballadors (1.055 l’any 2006 per 930 en l’actualitat).
Des d’ATAB-USOC es considera la victòria electoral com “una
mostra inqüestionable que la conﬁança majoritària dels treballadors i treballadores del grup AGBAR en les nostres propostes
sindicals”. ATAB-USOC assumeix “el lideratge de la representació dels treballadors com a sindicat majoritari a l’empresa amb
responsabilitat i compromís”, han assegurat.

TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 30/09/2010

:

2.379

Font: Departament de Treball.

III Congrés de la FAGCIT -

En el procés electoral, el resultat en detall per centres de
treball és el següent:
DELEGATS
CentreTreball
AGBAR

ATAB-USOC

UGT

CCOO

3

2

Torre Agbar

4

Cornellà

2

Collblanc

3

4

2

Sant Joan Despí

5

3

1

Pallars-BCN

1

2

2

Badalona

2

1

2

Hospitalet

2

1

1

Gavà

2

2

1

2

Consell de Cent
TOTAL

CGT

1

1

1
21

16

14
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Mantenim la representativitat
a la química SOLVAY
La candidatura de la USOC al Grup químic Solvay ha renovat
la representativitat amb 1 delegat al Comitè d’Empresa de la
planta de Martorell (Baix Llobregat). La plantilla mitjançant les
eleccions sindicals han establert el següent comitè: USOC (1),
CCOO (7), UGT (4) i AMT (1)

participa al projecte
Grup Mediàtic Granollers

Francisco Ordónez ha estat elegit Secretari general de la Federació d’Arts Gràﬁques,Transports i Comunicació de la Unió Sindical
Obrera de Catalunya (FAGCIT-USOC) en el III Congrés ordinari
celebrat a Barcelona el passat 13 de desembre. El dirigent ha rebut
el suport unànime dels delegats i delegades al Congrés per encapçalar una nova Comissió Executiva Federal renovada i ampliada.
Els nous responsables són: Francisco Ordónez (Secretari general),
Manel Gimeno (Organització), Pedro Aguilera (Acció Sindical),
Juan M. Muñoz (Formació i Igualtat), Sion Vargas (Salut Laboral) i
Ma José Aina (Coordinació d’Àrees).
El Congrés també ha aprovat per unanimitat l’informe de gestió
de la Comissió Gestora responsable del mandat anterior i ha

El sindicat col·labora d’aquesta iniciativa que connecta el món educatiu amb la realitat laboral. El projecte “Grup Mediàtic Granollers”
té com a eix la connexió del món laboral i educatiu. Hi col·laboren:
L’Ajuntament de Granollers, USOC, el Circuit de Catalunya, el
CTUG, GMG i la Fundació Johan Cruyff, entre d’altres.
USOC aportarà un tècnic per al seminari sobre contractació,
drets i deures dels treballadors.
debatut i aprovat els nous Estatuts Federals, el Pla d’acció pel
període 2010-2014 i la renovació de la resta òrgans federals
(Comitè i Consell).
La FAGCIT-USOC agrupa més de 1.600 aﬁliats i aﬁliades, amb 322
delegats i delegades representants dels treballadors/es dels sectors
de gràﬁques, transports i comunicació de Catalunya. Ha celebrat el
III Congrés al Centre Cívic Cotxeres Borrell de Barcelona.

