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Assistents: Josep Ma Climent, Josep Batet, Joan Serra, Elisa López, Robert Moragues, 
Judith Sepúlveda, Rosa Llauradó, Adolf M. Iglesias, Joaquim Requena, Miquel Martín, 
Manel Ordoño, Joan Cortés, Jorge Pinazo, José M. Baza, Amalio Baz, José E. Madrid, 
Ginés Sánchez, Josep Estadella, Jordi Andreu, Francisco Fernández, 
Excusen  la  seva  assistència: Mercedes  Requena,  Araceli  Hernández  i  Cristóbal 
Ramírez.
Delegats Sindicals: Almiro Alfaro, Diego Padilla i Antonio Córdoba.

COMPOSICIÓ COMITÈ D’EMPRESA: 
CCOO: Josep Ma Climent i Ferré, Josep Batet i Fortuny, Mercedes Requena Lozano, 
Joan  Serra  i  Curieses,  Elisa  López  Martínez,  Robert  Moragues  i  Sànchez,  Judith 
Sepúlveda  i  Safont,  Rosa  Llauradó  i  Ferré,  Araceli  Hernández  Carnicer,  Adolf  M. 
Iglesias i Estradé, Joaquim Requena Serrano, Miquel Martín Chicharro.

UGT: Manel Ordoño i Ferré, Joan Cortés i Oriol, Jorge Pinazo Donoso, José M. Baza 
Candelas, Amalio Baz Vergara, José E Madrid Barberan, Ginés L Sánchez Richarte, 
Josep Estadella i Pont, Jordi Andreu i Muñoz.

CSIF: Cristóbal Ramírez Sánchez,  Francisco Fernández.

ORDRE DEL DIA:
1. Obertura de la reunió a càrrec del president sortint, senyor Manel Ordoño
2. Nou organigrama CE i composició de les diferents comissions de treball
3. Representació del CE al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
4. Comentaris, presc i preguntes

A les 11 del matí comença la reunió de constitució del nou Comitè d’Empresa de Lear 
Valls. El president sortint, Manel Ordoño, pren la paraula per obrir la reunió. Ho fa tot 
recordant que ha estat una nova experiència el fet d’haver tingut la responsabilitat de la 
conducció i coordinació del Comitè d’Empresa. Reconeix que la falta d’experiència li 
ha jugat alguna mala passada en algun moment i mostra la seva predisposició i la de la 
resta de la seva candidatura per a treballar plegats en la defensa dels interessos dels 
treballadors de Lear.
Tot seguit, passa la paraula al líder de la majoria de CCOO, que té la responsabilitat de 
liderar  la  marxa del  Comitè  durant  els  propers  quatre  anys.  En Josep  Ma.  Climent 
exposa a la resta dels membres del Comitè el nou organigrama i els nous responsables 
de les diferents comissions establertes en el conveni col·lectiu de Lear. Després d’un 
torn de paraules,  que transcriurem a continuació,  el  Comitè d’Empresa,  en endavant 
(CE) queda configurat de la següent manera:

ORGANIGRAMA:

Presidència: Josep Ma Climent i Ferré
Secretaria: Adolf M. Iglesias i Estradé



Comissió de Temps: Mercedes Requena Lozano (Coordinador), Josep Estadella i Pont, 
Cristóbal Ramírez

Comissió de valoracions: Miquel Martín Chicharro (Titular)
      Robert Moragues i Sànchez (Suplent)

Comissió fons d’estalvi: Joaquim Requena (Coordinador)
    José M. Baza Candelas

Comissió de varis:  Jordi Andreu Muñoz (Coordinador), Amalio Baz Vergara, Francisco 
Fernández

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL:

En correspondència amb els resultats electorals de les passades eleccions sindicals el 
Comitè  de Seguretat  i  Salut Laboral  queda configurat,  pel  què fa a  la representació 
social, per 3 membres de CCOO i 2 de la UGT. En Josep Ma Climent manifesta que tot 
i  que a la representació del CSIF no li  correspon tenir-hi cap membre,  podran tenir 
participació  en aquest  Comitè  a  través  del  seu delegat  sindical,  i  que  així  ja  ho ha 
traslladat a la direcció de l’empresa. Els components, doncs, del CSSL són els següents:

Rosa Llauradó, Josep Batet i Judith Sepúlveda (CCOO)
Manel Ordoño i José E. Madrid (UGT)

COMENTARIS

A partir de l’exposició del nou president del CE, Josep Ma. Climent, diversos membres 
del CE fan ús de la seva paraula. Diego Padilla, delegat sindical de CSIF, exposa que no 
veu clar que la presidència i la secretaria estiguin en mans de la mateixa representació 
sindical. Que l’ideal seria que la presidència fos per CCOO i la secretaria per UGT. Que 
si hem de treballar plegats aquesta seria la millor fórmula. Que cal superar el passat i fer 
funcionar el CE.
Climent diu que està d’acord en que ni el passat més remot, ni el més recent, haurien de 
condicionar el treball futur del nou CE. Però que curar algunes ferides no es fa d’avui 
per demà. Que caldrà que tots i cadascun de nosaltres, i col·lectivament, ens guanyem la 
confiança en el treball diari. El més important de tot és crear aquest clima que afavoreixi 
la col·laboració,  la cooperació,  però caldrà fer-ho més enllà de les paraules,  han de 
prevaler els fets. Caldrà mostrar respecte per les persones i per les idees. Si tots estem 
disposats a anar en aquesta direcció, moltes barreres cauran i podrem fer millor la nostra 
feina de representar els interessos de totes les persones que treballem a Lear.
Es comenta també la situació de la Comissió de seguiment de les corbes d’aprenentatge. 
Hi ha la voluntat de tirar-la endavant, però caldrà fer un esforç de sistematització del seu 
treball.
Per últim, Climent demana a tothom que cal tenir un comportament ètic, responsable i 
digne per ser mereixedors del respecte de tots els qui representem i de l’empresa.
En Robert Moragues pregunta sobre el servei de càtering. Es contesta que hi ha una 
feina feta, però que caldrà acabar de parlar-ne properament.

I sense res més a tractar s’acaba la reunió amb el desig que tothom tingui unes bones 
vacances.


