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Us volem agrair la gran participació i la confiança dipositada en les nostres delegades en les eleccions
sindicals del Personal Laboral de Barcelona. Celebrem la participació de més d’un 60% del cens, tot i la
pandèmia. També volem donar les gràcies als més de 100 vots obtinguts, que suposen més del doble
que les darreres eleccions i un terç dels vots emesos. Som, doncs, la força sindical que més ha pujat en
aquestes eleccions i ho aprofitarem per dur a terme el nostre programa. Lluitarem, com sempre, pels
interessos de tot el personal.
Al Col·legi de Tècnics i Administratius (CTA) hem estat la primera força sindical, doblant en nombre de
vots la segona candidatura. Aquests resultats han donat com a delegades a:
- Ester Amaro

- Nacho Solano

- Cristina Jiménez

Al Col·legi d’Especialistes i Oficis (CEO) hem estat la segona força sindical i hem doblat el nombre de vots
obtinguts respecte a les darreres eleccions. I han sortit escollits:
- Jordi Tarroc

- Alvaro Orts

Amb aquests excel·lents resultats seguirem, incansablement, treballant per la millora de les condicions
laborals i exigirem a l’Administració un canvi de rumb en les seves polítiques de personal, donada
l’evidència de voluntat de canvi de la plantilla.
Volem recordar també que a Girona vam treure majoria absoluta al CTA, i que el proper 20 de maig són
les eleccions a Lleida. Que el camí del canvi no s’aturi i segueixi pel bé de les treballadores.
MOLTES GRÀCIES!
Els teus drets són prioritaris.

Seguim treballant i ens podeu fer arribar les vostres inquietuds i demandes a
interior@catac.cat Més informació a catac.info/interior
LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC! LLUITA AMB LA IAC CATAC! @CATAC_IAC
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