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eleccions sindicals

Continuen els bons resultats en
les eleccions sindicals
Els més destacats per territoris i sectors:

4ELECTRODOMÈSTICS TAURUS (Oliana).

CCOO dóna la volta al comitè i aconsegueix per primer cop la majoria absoluta
amb 5 delegats de CCOO i 4 d’UGT (abans
5 independents i 4 de CCOO).
INTERQUIM (Sant Cugat del Vallès).
CCOO entra amb força i aconsegueix els 9
delegats que s’escollien, deixant la CGT sense representació (abans 3 CGT).
VELCRO EUROPE (Argentona). CCOO
guanya representació i obté la majoria absoluta del comitè: 7 CCOO, 4 USOC i 2 UGT
(abans 5 CCOO, 4 UGT i 4 USOC).
DENSO BARCELONA (Sant Fruitós de
Bages). CCOO millora i reforça la seva majoria a l’empresa, amb 13 dels delegats del
comitè i 4 d’UGT (abans 11 CCOO i 6 UGT).
LEAR EUROPEAN (Barcelona). CCOO ha
obtingut la majoria en aquesta empresa,
on es feien eleccions per primera vegada.
El comitè ha quedat així: 4 CCOO i 3 UGT.
TUNKERS IBÉRICA (Sant Boi de Llobregat). CCOO es consolida com a única força
amb representació, amb els 5 delegats del
comitè (abans hi havia 3 delegats de
CCOO).
CAHORS ESPAÑOLA (Vilamalla). CCOO
revalida els resultats i manté tota la representació sindical, amb els 9 delegats que
integren el comitè.
SP QUÍMICA (Riudoms). CCOO dóna la
volta als resultats i aconsegueix el delegat
que s’escollia, que abans era d’UGT.
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CCOO d’Indústria i la Federació Agroalimentària fem una crida
a la participació massiva en les manifestacions de l’1 de Maig
CCOO d’Indústria de Catalunya i la Federació Agroalimentària de CCOO fem una
crida als treballadors i treballadores dels
nostres sectors a participar activament i de
forma massiva en les diferents manifestacions convocades a Catalunya amb motiu
del Primer de Maig, amb el lema “Precarietat és explotació. Treball i salaris dignes + protecció social”.
Aquest Primer de Maig, tornem a reclamar polítiques al servei de la ciutadania,
que defensin i reconstrueixin el nostre malmès estat del benestar. Calen governs que
siguin al costat de les persones i que lluitin
contra les retallades, que han provocat
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una progressiva pèrdua del poder adquisitiu de la gent treballadora, dels pensionistes, dels aturats i de totes aquelles persones que ja han esgotat les prestacions.
Aquest any, la manifestació de la província de Lleida es farà a la ciutat de
Tàrrega en solidaritat i suport als treballadors i treballadores de Ros Roca Indox,
que continuen en lluita per trobar una solució que permeti mantenir els llocs de treball i donar continuïtat a la planta. Una representació de CCOO d’Indústria, encapçalada pel secretari general, acompanyarem els treballadors i treballadores de Ros
Roca Indox en aquesta manifestació.

MANIFESTACIONS DEL PRIMER DE MAIG
BARCELONA: 11.30 h, ronda Sant Pere / passeig de Gràcia
GIRONA: 1 2 h, plaça de la Independència
TÀRREGA: 12.30 h, plaça de Rimbau
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TARRAGONA: 12 h, plaça Imperial Tàr raco
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TORTOSA: 12 h, plaça del Car rilet
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HORARIS D’ASSESSORAMENT A CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
I A LA FEDERACIÓ AGROALIMENTÀRIA DE CCOO DE CATALUNYA
Dilluns i divendres, de 9.30 a 14 h, dimarts i dicmecres, de 16 a 19 h, i dijous, de 17.30 a 19 h
Per garantir un millor funcionament del servei, cal demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 27 96

