
  

 

RESULTATS DE LES ELECCIONS 

A COMITÈ D’EMPRESA 
  

Els números canten, el CAU ha perdut vots i representants, i la majoria absoluta respecte a 
les eleccions de l’any 99. Fruit d’aquests resultats, per primera vegada després de 16 anys, el 
CAU no tindrà la majoria absoluta al nou Comitè d’Empresa i, per tant, alguns i algunes ja 
podran dir: s’ha acabat el “rodillo” del CAU. Ara toca fer les diferents anàlisis del perquè 
d’aquests resultats, amb calma i objectivitat. 
 
Encara som el sindicat majoritari al Comitè d’Empresa amb diferència i la nostra 
responsabilitat continua. És molt aviat per veure les repercussions que pot tenir el fet que el 
CAU hagi perdut la majoria absoluta. Si aquest fet significa que com a col·lectiu avancem i 
millorem les nostres condicions de treball i el nostre salari, com ha succeït fins ara, perfecte. 
Si no és així, com a col·lectiu haurem de tornar a sortir al carrer, com hem fet sempre 
independentment que el CAU hagi tingut majoria absoluta al Comitè. 
 
El Comitè d’Empresa nou es constitueix el 8 de juliol. Legalment s’ha d’escollir president/a i 
secretari/ària i, tenint en compte els resultats, ja us podem avançar que el CAU proposarà que 
la responsabilitat de la presidència del Comitè recaigui en la llista més votada (CAU), i la 
responsabilitat de la secretaria del Comitè en la segona llista més votada (CCOO). De totes 
maneres no descartem la possibilitat que en aquest Comitè nou el CAU no tingui cap 
“càrrec”. 
 
Independentment del que succeeixi el CAU continuarà lluitant per defensar les condicions de 
treball i per aconseguir millores per a tot el PAS. Fonamentalment per desenvolupar els 
acords signats amb la Gerència, pel 5è Conveni i per vigilar el nou canvi organitzatiu.
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