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ELECCIONS SINDICALS

Eleccions sindicals a
Avenços al sector
l’Ajuntament de Tarragona tèxtil-químic del
La candidatura de la USOC consolida posicions a l’administració
Vallès Occidental
local amb un gran resultat a les eleccions sindicals a l’Ajuntament
de Tarragona.

La USOC ha obtingut un excelente resultat als comicis a la Junta
de Personal i el Comitè d’Empresa que van tenir lloc el 14.04.11,
incrementant la representatividad. Els resultats, són els següents:
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Lamirsa i Gorina i Sauquet sumen 6 delegats nous

Ensenyament. Personal
laboral de la Generalitat
JUNTS: La tercera força sindical més votada a les eleccions del
personal laboral i la més representativa del col·lectiu del professorat de religió dels centres públics de Catalunya
El passat 6 d’abril es van celebrar les eleccions sindicals i l’associació JUNTS, professorat de religió de Catalunya, va treure 13
representants
(3 a Barcelona,
4 a Lleida i 6 a
Tarragona)
i
amb presència al
comitè intercentres.

Doblem la representativitat
a Silvalak Penedès
A les eleccions sindicals celebrades al centre de l’Alt Penedès
USOC hem aconseguit 2 representants del Comitè d’Empresa
d’aquesta companyia dedicada a la transformació del plàstic que
pertany al Grup Armando Álvarez. La tasca de la Secció Sindical
durant el mandat anterior ha permés incrementar la nostra presència al nou Comitè.

consolidem
la representació
USOC aconsegueix 4 representants en un nou Comitè d’empresa
amb CCOO (7) i UGT (2) a les eleccions celebrades a Barcelona.

renovem la conﬁança
La nostra candidatura ha renovat els 7 representants que teníem al centre de Pablo Iglesias de la
companyia ubicat a l’Hospitalet de Llobregat. El nou
Comitè el formen: USOC (7), UGT (3) i CGT (3).

A Lamirsa del Vallès Occidental hem aconseguir 3 representants
en un centre de treball on el sindicat no disposava de representació
amb anterioritat. Des de la Federació de Químiques s’ha valorat la
consecució d’un nou espai en el sector químic de la comarca, un
objectiu electoral de l’organització.
A la tèxtil Gorina i Sauquet de Sabadell la candidatura de la USOC
ha obtingut 3 representants que consolida la nostra presència en
aquest centre dins d’un sector històric per a la nostra organització.

Ambulàncies Anoia,
nova representació
El Transport Sanitari de
la USOC amplia la seva
representació. A les eleccions sindicals celebrades
a TSC Igualada-Òdena
(Anoia) s’ha assolit 1 representant amb 20 vots per 3
de CCOO i 1 de la UGT.

Coty Astor de Granollers
USOC assoleix un nou espai de representació al Vallès Oriental
a Coty Astor (Perfum) ubicada al Polígon el Congost de Granollers.
1 representant a aconseguit la candidatura del sindicat en un centre
de treball on no disposàvem de delegats anteriorment.
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació.
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