
Más 
Información 

Gener 2013·Núm. 000 

Linea de Treball 

S.R.T. es el Sindicat majoritari en el Comitè de 

Barcelona de Applus+ Iteuve Technology. 

  
Les pesades eleccions a Barcelona es va, ratificar la nostra majoria dintre del Comitè de Empresa, que 

és el següent pas per aconseguir el nostre objectiu final, ser el Sindicat majoritari a Catalunya. 

 

Això ho farem amb la vostra confiança i amb una línia clara de treball, basada en: 

 

Una actitud.  El diàleg: 
 
Som  un sindicat  en el qual decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les 

assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió. Perquè hem de ser molts i fer-

ho junts. 
 

Un valor.  Creació de sentiment de comunitat: 
 
Som  un sindicat en el qual treballem per aconseguir la unitat del conjunt de treballadors i treballadores. 

Perquè per sobre de l' interès personal esta el benefici del conjunt d’aquest. 
 

Tres prioritats: 

ser independents 
Continuaren sent un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de 

l'Estat i de qualsevol altre interès aliè a les seves finalitats, sent un Sindicat plural, obert a tots els 

treballadors i treballadores i sent  un sindicat unitari i democràtic. 

 

generar canvis 
Promourem la col·laboració entre els diferents sindicats que  formaran el nou Comitè d'Empresa per fer 

que les millores obtingudes a Barcelona, es puguin aplicar a tots els centres de treball de Catalunya, 

sent la seguretat i la salut dels treballadors una de les nostres prioritats. 

 

lluitar pels teus interessos 
Promourem un nou sistema de promocions  i un nou sistema de "Bonus" més just i lineal per a tots els 

treballadors i dins de les negociacions del proper Conveni Col·lectiu promourem un dia més de lliure 

disposició i un augment salarial més just per tots els  treballadors. 



MAS Información 

El Comité de Empresa, tienen que volver a ser el 

motor de la conciencia comunitaria. 

Tenemos que ser muchos y hacerlo juntos. 

Gregori Bezares                     

Secretari d'Organització 

Teléfono: +34649492755 

E-mail:  

gbezares58@hotmail.com 

Pedro Gómez 

Secretari d'Acció Sindical 

Teléfono: +34606656988 

E-mail: 

pgomez_srt@yahoo.es 

 

 

Miquel Abad 

Secretari Financier 

Teléfono: +34605943832 

E-mail: 

srtcat@hotmail.es 

 

Victor valero 

Secretari d'Organització 

Teléfono: +34620480558 

E-mail:  

vvalero_srt@yahoo.es 

 

Julio Balagué 

Delegado de Personal 

Teléfono: +34619770559 

E-mail: 

eugalabjs@yahoo.es 

 

Carlos Batalla 

Delegado de Personal 

Teléfono: +34655616334 

E-mail: 

maycar21@hotmail.es 

 

Dani Peña 

Delegado de Personal 

Teléfono: +34626450000 

E-mail:  

dansustdi@hotmail.com 

 

Francisco Gonzalez 

Delegado de Personal 

Teléfono: +34649415431 

E-mail:  

fjgonsan@gmail.com 

 

Rogeli Barnes 

Delegado de Personal 

Teléfono: +34654701362 

E-mail:  

rogeli_nsx@hotmail.com 

 

Jordi Moreno 

Delegado de Personal 

Teléfono: +34 

E-mail:  

jilico@orange.es 

 

srtcat.org 

srtcat@hotmail.es 

www.srtcat.blogspot.com 
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