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COMITÉ D'EMPRESA 
CÉDÓG 

CONSTITUCIO DEL WOU COMITÉ 

S'ha constituit el Comité elegit el passat dia 22 a través d'una al

ta participació que ha anat des de prop d'un 90% en la plantilla fixa fins a 

percentatges importants en els al tres col-lectius que han situat la participa

ció global en un 73,5%. Aquesta és una dada importantissima perqué dona una 

gran forca representativa al Comité de cara a la negociado i també perqué 

1'obliga a no defraudar la voluntat demostrada per tan,ts companys i coapanyes. 

CONTINUAR LA PARTICIPACIÓ 

Per aquesta rao el Comité ha decidit comencar immediatament a rece— 

llir les propostes de tots els treballadors per redactar la plataforma de con-

veni. Demanem que les propostes es presentin per col-lectius i a través d'una 

persona, un enllac informatiu, qué estará en relació directa amb el Comité 

tant per aquest tema com per comunicar qualsevol problema. Parlarem amb tots 

els col-lectius per evitar que ningú quedi despenjat. També és imprescindible 

que les propostes ens arribin no només per- escrit sino també fent referencia 

ais articles del conven! actual que es consideri que s'han de canviar. 

Per atendré qualsevol consulta o problema d'aplicado de 1'actual 

conveni comencará a funcionar a partir del dia 9 un servei d'atenció perso

nal el dilluns de 3 a 6 tarda i el dijous de 11 a 2 migdia a la sala del Co

mité (costat Cafetería CEI) al teléfon 1954. 

RESOLDRE PROBLEMES 

Els membres del Comité s'han comengat a repartir entre les comissions 

de treball i els organismes segUents: Comité de Seguretat i Higiene, Fons So

cial, Contractació, Formado Professional, Nenjador i Transports. S'ha creat 

una Comissió de Conflictes que tractará amb el Oepartament de Personal tots 

els problemes individuáis i col-lectius que es presentin. Quan s'hagin consti

tuit definítivament informarem deis noms de tots els seus membres. La coordi

nado interna del Comité correspondrá a un Secretariat Permanent format per 

J.M. Carbó (President) X. Vallory (Secretari) J.M. Colomer (Tresorer) C. Blan

co, C. Frontera, J. Vilardell, F. Cardoso, M. Délas i J.A. Sánchez. La plata

forma del conveni la redactará una comissió formada per X. Vallory, E. Cornet, 

C. Blanco, M. Delás, J. Ll. Noguera i J. Vilardell. Finalment s'han ratificat 

els anteriors representants del Comité en la Comissió d'Avaluacions J. Vilar

dell, E. Cornet, A. Climent , N. Figueras i el técnic J. Nogués. 

ACCIONS IMMEDIATES 

Hi ha hagut una entrevista amb el Cap de Personal a fi de comencar la 

preparado del concurs d'adjudicació del menjador a nous concessionaris a par

tir de l'u d'abril i de demanar explicación^ de perqué no s'ha pagat el comple-

ment d'antiguitat i sobre les diferencies en el pagament de les nits passades 

fora pendents. Quant al primer punt, la Direcció donará una resposta aquesta 

setmana. En cas que fos negativa, el Comité ho denunciará immediatament a l'au-

toritat laboral perqué el text del conveni éJ ben ciar. Quant al segon punt, 

Personal ha fet un imprés perqué cada afectat pugui reclamar les diferencies 

que hi hagin hagut i així poder-Íes regulad czar en la nómina de febrer. 
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