Tú...
Pots ser candidat/a
A la UGT de Catalunya estem treballant per a la creació d'una
candidatura dinàmica i plural per millorar i vetllar plenament pels drets
dels treballadors.
És per això que et convidem a incorporar-te a la candidatura de la UGT
i formar entre totes i tots un grup de treball sòlid i coherent.
La UGT vol aconseguir:
 Que la comunicació entre treballador@s i l' empresa sigui fluïda i
propera i que la teva opinió sempre compti.
 Que hi hagi un Comitè transparent, democràtic i participatiu.
 Volem treballar amb l'ajuda i col·laboració de tots vosaltres
Apostem per la defensa dels drets dels treballadors i treballadores.
La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya
(FeSMC-UGT) obre les portes per assessorar-vos i facilitar-vos tots els
passos necessaris per poder dur a terme les eleccions sindicals.

Pots posar-te en contacte amb:
Sonia López - 618 074 107
slopezperez@catalunya.ugt.org

¿PER A QUÉ SERVEIXEN?
Les Eleccions Sindicals són un procés democràtic en el qual s'escull lliurement
als teus representants i el sindicat que voleu que us assessori, tenint l'opció
d'escollir-ho vosaltres en les votacions. És molt important que tingueu a tot
moment un membre del Comitè o Delegat de Personal al vostre abast, a qui
dirigir-vos i ser escoltats en les vostres inquietuds al centre de treball, i amb la
vostra ajuda aconseguir les negociacions necessàries per millorar les vostres
condicions.

DRETS I GARANTIES
L'Estatut dels Treballadors estableix que els Delegats/as no poden sofrir cap
tipus de discriminació com a conseqüència de la seva condició de representant
legal, al mateix temps se'ls concedeix una altra sèrie de garanties i condicions
especials.
HORES SINDICALS: Per exercir les tasques laborals de representació,
disposen d'un crèdit horari mensual:

Treballadors
De 6 a 30
De 31 a 49
De 50 a 100
De 101 a 250
De 251 a 500
De 501 a 750
De 751 a 1000
Per cada mil o fracció

Representants
1
3
5
9
13
17
21
+2

Hores Sindicals
15
15
15
20
30
35
40
40

SEGURETAT EN EL LLOC DE TREBALL: Als membres escollits del Comitè
d'empresa, se'ls garanteix que no poden ser sancionats ni acomiadats per
activitats relacionades amb la seva funció sindical (en un període de 5 anys), ni
discriminats en la seva promoció econòmica o professional.
LLIBERTAT D' EXPRESSIÓ.
NEGOCIACIÓ COLLECTIVA: Possibilitat de participar en la Negociació
Collectiva del teu propi conveni o del conveni sectorial.

PER UNA NOVA FORMA DE
TREBALLAR
COMUNICATIVA
PARTICIPATIVA
COHERENT
REIVINDICATIVA
COMPROMESA
PLURAL
INFORMA'T DELS TEUS
DRETS
NO DEIXIS QUE
DECIDEIXIN POR TU.
APUNTA'T I PARTICIPA

AMB EL TEU SUPORT ENS
DÓNES FORÇA PER LLUITAR
PELS VOSTRES INTERESSOS.

¡¡FES-TE CANDIDAT!!

TENIR UN COMITÈ D' EMPRESA ÉS UN DRET
I .... Com ningú neix sabent ................

T' oferim una formació específica perquè aprenguis amb nosaltres en les teves
hores sindicals, quines funcions té un delegat/a, com assessorar als teus
companys/es en quant a les seves nòmines o en qualsevol altra consulta que
es necessiti resoldre, com comunicar-te amb les empreses eficaçment, etc......
I recorda que la FeSMC-UGT posa a la teva disposició un gran equip tècnic i
humà per assessorar-te i resoldre els teus dubtes, tant a través de la seva
assessoria jurídica com dels companys especialitzats en cada sector, que al
mateix temps són els que negocien el teu conveni.
Ser delegat/a és:
Un acte de solidaritat. És defensar els drets
dels teus companys de treball i participar en
el projecte global d'una organització plural i
compromesa.

¡¡¡ FES-TE CANDIDAT/A !!!
I CONSTRUEIX EN POSITIU +
APUNTAT A LA UGT - TRABALLAREM JUNTS

