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La CGT obté 8 delegats i majoria absoluta a la Fundació Privada Santa Teresa (El ventall), a El Vendrell

CGT GUANYA PER MAJORIA ABSOLUTA LES ELECCIONS A LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA (EL
VENTALL) DEL VENDRELL.

En el dia d'avui s'han celebrat eleccions en la citada empresa, en la qual fins avui tenien representació CGT, CCOO i
UGT. En aquestes Eleccions Sindicals no ha presentat candidatura UGT, amb el que en funció dels vots, el
repartiment s'ha fet entre CGT i CCOO.

La candidatura de CGT ha aconseguit 8 delegats dels 13 que conformen el Comitè de Treballadors.

La Fundació Santa Teresa (El Ventall) és un centre especialitzat en la cura i atenció de persones amb diferents
graus de disminució física i psíquica, els quals formen tallers de treball. També té un sector de jardineria que es
dedica al manteniment i neteja dels diferents Municipis de la Comarca, així com a la conservació d'alguns dels seus
boscos. Té monitors especialitzats per a l'atenció i cura de disminuïts a casa, així com una part dedicada a donar
ocupació a aquest tipus de col"lectiu amb una borsa específica de treball.

A tot això cal atribuir-li la baixa participació en les Eleccions Sindicals.

La plantilla és de 264 treballadores/es de les quals han votat 111 i
la composició del Comitè de Treballadors queda de la següen manera:

Total membres Comitè (13).- 8 CGT (74 vots)

Pel col"legi de Tècnics (3).- 1 CGT (10 vots)

Pel col"legi d'Especialistes (10).- 7 CGT (64 vots)

5 CCOO (37 vots)

2 CCOO (11 vots)

3 CCOO (26 vots)

Des d'aquesta Federació aprofitar l'ocasió per felicitar als companys i companyes per l'excel"lent resultat, fruit del
treball realitzat pels mateixos en el
mandat conclòs.

El Vendrell a 16 de juliol de 2013

Més informació:

TWITTER CGT BAIX PENEDÈS

FACEBOOK CGT BAIX PENEDÈS FEDERACIÓ COMARCAL

E-MAIL: cgtbaixpenedes@cgtcatalunya.cat
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