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Nomenament nou secretari del Comitè d’Empresa
Documentació venda CTO
Vènding, fons social
Conveni

A les quatre de la tarda es reuneix el ple del Comitè d’Empresa per tractar els temes
exposats en l’ordre del dia.
El president, Josep Ma Climent, informa que en Joan Serra serà el nou secretari, en
substitució de l’Adolf Iglesias, que ha deixat l’empresa unes setmanes abans.
En Manel Ordoño, en nom dels representants d’UGT al Comitè d’Empresa, exposa
que seria bo ja que s'està fent un pas important per treballar conjuntament com un
comitè, que el càrrec de secretari pugués ser d'un altre sindicat que no fos CCOO. La
presidència contesta que aquest tema ja es va tractar en la reunió de constitució del
CE i que les posicions eren les mateixes.
Un altre membre del Comitè insisteix en conèixer les causes de la negativa. La
presidència diu que les causes són les mateixes que ja es van comentar en la
constitució del CE. El càrrec de Secretari ha de gaudir de la confiança de la
presidència, i en aquests moments, la confiança s’ha dipositat en la persona elegida.
Sobre la qüestió de la venda de l’edifici on està ubicat el CTO, Climent diu que la
informació de què es disposa és la que en el seu moment va donar l’empresa en una
reunió de planta. Per tant, és una informació verbal donada per l’empresa a
requeriment del CE. Lear té un contracte de lloguer de l’edifici que acaba el 31 de
desembre de 2008. Per tant, fins llavors Lear disposaraà d’aquelles instal·lacions. No
hi ha coneixement per part del CE de què passarà en el futur.
Sobre el tema del vènding, la presidència va informar que l’empresa ja s’havia
compromès a crear una comissió paritària que se’n carregués de gestionar els diners
que l’empresa adjudicatària d’aquest servei feia a Lear durant la vigència del
contracte. S’informa que la direcció diu que els diners a gestionar són al voltant d’uns
26.000 euros.
En Manel Ordoño diu que en contactes anteriors que ell havia tingut amb el propietari
de l’empresa, aquest s’havia compromès a aportar més diners dels que ara es parla.
Climent, comenta que en tractar-se d’un contracte mercantil entre les dues empreses,
el CE no ha tingut accés a les condicions establertes en l’esmentat contracte. Per tant,
només ens queda fiar-nos del què la Direcció diu. Es comenta el fet de l’apujament
dels preus que s’ha fet. En les properes setmanes es farà la constitució de la comissió.
Climent, en nom de la representació de CCOO, diu que la comissió serà de tres
membres per cada una de les parts, la social i l’empresarial, i que CCOO renunciava a
un dels representants que li tocaven en benefici del CSIF, per tal que totes les
representacions sindicals hi estiguin representades. Malgrat això, va quedar clar que la

posició i les propostes que la part social sostingui a la comissió serà la que adopti el
ple del Comitè d’Empresa.
Tot seguit, es passa a tractar el tema de la pròxima negociació del conveni col·lectiu.
La presidència proposa que les seccions sindicals no facin pública la seva proposta de
plataforma del conveni i es faci una reunió en petit comitè per tal d’intentar la
unificació de les plataformes. Després de diverses intervencions, el ple acorda que una
representació de les diferents seccions sindicals facin un intent d’unificació de
plataforma per defensar-la conjuntament durant la negociació del conveni.
Respecte a la negociació del conveni, s’estableix un diàleg interessant de com es
preveu que serà la negociació i dels trets principals que ens caldrà defensar.
Sense més temes a tractar la reunió es dóna per acabada.
Valls, 11 de desembre de 2007

