a) Model llarg

Sr. (o Sra.) _____________________________________________
Cap de Serveis del Departament de__________ Poseu el nom oficial que tingui el Departament de Treball en el període vigent. de la Generalitat de Catalunya

_________________________, en nom i representació de la Secció Sindical de CCOO de l’empresa _________________ de _________________________,

DIC:

Que per mitjà d’aquest escrit faig avinent a aquest departament la decisió de desconvocar la vaga a l’empresa _______________ de ___________________.

La vaga s’havia convocat en els termes següents:
1. S’havia de fer els dies ________ de/d’_____________________, des de les _________ h fins a les ____________ h.
2. La convocatòria afectava la totalitat de treballadors i treballadores de l’empresa.
3. Es promovia la declaració de vaga pel fet que no havien tingut resultat positiu les negociacions, els requeriments i les altres gestions realitzades per arribar a un acord sobre _______________________.
4. L’objectiu de la vaga era l’assoliment d’un acord que fes possible la signatura d’un acord sobre __________________.
5. El Comitè de Vaga estava format per:

    Nom i cognoms                                  DNI
- __________________________     _______________________
- __________________________     _______________________
- __________________________     _______________________
- __________________________     _______________________
- __________________________     _______________________

Aquesta comunicació es realitza a l’efecte del que disposa el RD 17/1977, de 4 de març, i de la Sentència del Tribunal Constitucional número 11/1981, de 8 d’abril de 1981, publicada en el BOE el dia 25 d’abril de 1981.


(firma)_________________

______________, _______ de/d’__________ de _____


b) Model curt

Sr. (o Sra.) _____________________________________________
Cap de Serveis del Departament de __________ Poseu el nom oficial que tingui el Departament de Treball en el període vigent. de la Generalitat de Catalunya

_________________________, en nom i representació de la Secció Sindical de CCOO de l’empresa _________________ de __________________________,

DIC:

Que per mitjà d’aquest escrit faig avinent a aquest departament la decisió de desconvocar la vaga a l’empresa _______________, de ___________________.

La vaga s’havia de fer el dia ___ de/d’___________ de ____.



(firma)_________________

______________, _______ de/d’__________ de _____






