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  68 articles al blog
amb 7.411 visites

46 comunicats  repartits

    més de 150
treballadors assessorats

4 denúncies
8 publicacions  a la premsa

167 reunions

Abonament
    incorrecte
  en nòmina

   Càlcul per
 tramitar la
baixa al Club

   Full de dia personal

120 reunions
     secció CGT

   29 reunions amb el comitè

   19 reunions amb el club

    Reclamació
d'abonament
 del 100%
    del sou
  per baixa

871 twits
 · 5.226 retwits
· 725 followers

facebook
 · 258 publicacions
   · 916 amistats

 Quatre a nys d'opinió i informació. El primer objectiu ha estat i és representa r,
defensa r i llu ita r pels interessos labora ls, socia ls i economics dels treba lladors.
Pero les eines de les xa rxes socia ls ens ha n fet a rriba r més llu ny. La premsa, socis,
directiu s i la societat civil són espectadors de les nostres preocupacions com a
treba lladors del millor clu b de fútbol del món. La feina f ins avu i és a qu esta,
i volem continua r donant ca nya. Gracies per tot i a tots. 

Va loració interna de la feina feta
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Eleccions a l comite d’empresa
   Sense pa rla r amb cap a ltre sindicat, ni pa rla r-ho a l comite d’empresa,
per sorpresa de tothom CCOO va convoca r eleccions sindica ls per escollir u n nou
comite pels f ixos discontinus.
 Aixo ha engegat u n procés qu e es va inicia r ahir amb la constitu ció de la
mesa electora l, qu e esta formada pel treba llador més a ntic, e l de més edat i e l de
menys edat. La mesa és la qu e pren totes les decisions i ha fet a qu est ca lendari:
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- Publicació del cens electora l (10 d’abril). Es pot consu lta r a l despatx del
 comite i a l despatx de la enca r.
- Presentació de les ca ndidatu res (f ins e l 24 d’abril)
- Dia de campanya electora l (4/5 de maig pa rtit contra el betis)
- Dia de les votacions (18/19 de maig pa rtit contra el Va lladolid). Hora ri i lloc
per conf irmar segons el dia del pa rtit i les a ctivitats. Les votacions es podra n
fer des de 5 hores abans del pa rtit i 2,5 hores abans del pa rtit. Remunerat. 
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cgt_fcbarcelonacgt.fcb@gmail.com http://cgtfcb.blogspot.comFixos Discontinus Fcbarcelona Cgt

Secció sindical dels fixos discontinus del Futbol Club barcelona


