Constitució de la Comissió
Negociadora del nou Conveni Col·lectiu
Com tots ja sabeu durant els darrers dies s’ha estat definint la constitució de
la Comissió Negociadora per al nou conveni col·lectiu, arribant a una sèrie d’acords:
- El nombre de representants dels treballadors en la mesa negociadora,
estarà formada per 13 membres repartits de la següent manera: 7 UGT, 3 CCOO, 2
SEMAF i 1 CGT. També assistiran el President i el Secretari del Comitè d’empresa,
amb veu però sense vot.
- L’empresa cedeix fins a un màxim de 5 assessors, amb veu però sense vot,
que han quedat distribuïts de la següent forma: 3 UGT, 1 CCOO i 1 SEMAF.
La nostra secció sindical ha manifestat en aquesta reunió que no estava d’acord
amb aquest repartiment. L’empresa proposava: 2 UGT, 1 CCOO, 1 SEMAF i 1 CGT,
a nosaltres ens semblava bé però al sindicat majoritari s’hi ha negat i tampoc ha
volgut que aparegués en acta.
- La negociació del nou conveni es realitzarà els dijous pel matí, i
excepcionalment, per la tarda en els casos que així es decideixi.
- Aquesta negociació del conveni es realitzarà per primera vegada sense
President ni Secretari de la mesa negociadora.
Aquesta secció sindical us informarà puntualment de cada una de les
reunions que es realitzin a la mesa negociadora en que tenim representació.
Aquesta informació es rebrà a través de les vies de comunicació digitals habituals i
també mitjançant les carteres de producció.
Si hi ha algun afiliat o simpatitzant d’altres àrees que vulgui rebre la informació
de primera mà, es pot dirigir a qualsevol membre de la nostra secció sindical o bé
enviar-nos un e-mail a semaf@fgc.cat, o trucant al telèfon 93 366 45 20 (int. 94520)
o 647 333 852.
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