Secció sindical dels fixos discontinus del Futbol Club barcelona

CGT, els últims 4 anys...

Procés electoral

Fixos Discontinus Fcbarcelona Cgt

cgt.fcb@gmail.com

cgt_fcbarcelona

Eleccions al comite- d’e mpresa
Sense parlar a mb cap altre sindicat, ni parlar-ho al comite- d’e mpresa,
de tothom CCOO va convocar eleccions sindicals per escollir u n nou
per sorpresa
comite- pels fixos discontinus.
Aixo- ha engegat u n procés que es va iniciar ahir a mb la constitució de la
que esta- formada pel treballador més a ntic, el de més edat i el de
mesa electoral,
menys edat. La mesa és la que pren totes les decisions i ha fet a quest calendari:

- Pu blicació
del cens electoral (10 d’a bril). Es pot consultar al despatx del
comite i al despatx de la encar.
- Presentació de les ca ndidatures (fins el 24 d’a bril)
- Dia de ca mpa nya electoral (4/5 de maig partit contra el betis)
- Dia de les votacions (18/19 de maig partit contra el Valladolid). Horari i lloc
per confirmar segons el dia del partit i les activitats. Les votacions es podra n
fer des de 5 hores a ba ns del partit i 2,5 hores a ba ns del partit. Re mu nerat.

Valoració interna de la feina feta
ha estat i és representar,
Quatre a nys d'opinió i informació. El primer objectiu
i lluitar pels interessos la borals, socials i economics dels treballadors.
defensar
Pero- les eines de les xarxes socials ens ha n fet arribar més llu ny. La pre msa, socis,
directius i la societat civil són espectadors de les nostres preocupacions com a
treballadors del millor clu b de fútbol- del món. La feina fins avui és a questa,
i vole m continuar dona nt ca nya. Gracies per tot i a tots.
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