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Som un grup de companyes i companys de feina, que 
davant l’erosió de drets sostinguda en el temps, ens 
hem organitzat per crear el primer comitè d’empresa 
de la FUAB.

Creiem que s’ha de tenir en compte a les 
treballadores i treballadors a l’hora de prendre 
decisions rellevants dins l’empresa. Volem més 
transparència, ser constructius i aportar millores 
de cara al futur.  

Des de CCOO compten amb una estructura definida, 
resultat d’una història de lluita pels drets laborals, 
i gaudirem d’un assessorament i gabinet jurídic 
propi. 

Participeu de forma activa en la defensa dels vostres 
drets, i acompanyeu-nos en aquest procés.

Vota per la Gent de FUAB!
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Volem: 

1. Lluitar per un conveni col·lectiu, que defensi els 
nostres interessos específics com a treballadors i 
treballadores de la Corporació UAB

2. Eliminar la precarietat laboral amb uns salaris 
dignes per a tothom que garanteixin la igualtat i 
equitat de les treballadores i els treballadors.

3. Defensar la creació d’un protocol per a 
promocions internes, contractacions i/o canvis de 
lloc de treball.

4. Impulsar una participació real i efectiva als 
diferents comitès amb una representació dels 
treballadors i les treballadores (Assetjament, 
Compliance, Flexibilitat horària…)

5. Garantir la transparència i rebre informació 
periòdica sobre l’evolució general de l’empresa i 
les dades econòmiques.

6. Realitzar propostes de formació de qualitat i 
adequades a les necessitats de les treballadores i 
treballadors.

1. Jordi Boyer
Cap de Comptabilitat

2. Javier Ruiz 
Responsable de Gestió Acadèmica d’Estudis de Màster

3. Marga Güell 
Responsable Logística i Manteniment Casa Convalescència

4. Cesca Hernández 
Cap de Manteniment

5. Joaquín Rodríguez 
Coordinador de Mobilitat EPSI

6. Carmen García 
Coordinadora d’Estudis de Formació Continuada ESAGED

7. Enric Pineda 
Tècnic de Comunicació i Promoció FUAB

8. Olga Celada 
Gestió Acadèmica d’Estudis de Formació Continuada

9. Beatriz Santolalla 
Coordinadora del Grau en Direcció Hotelera

10. Marta Sieso
Pràctiques i Borsa de Treball

11. Eva Vázquez
Gestió Acadèmica d’Estudis de Màster

12. Neus Güell
Programació i Acreditació MU i Graus

13. Ferran Gallart 
Técnic de Comunicació

Gent de FUAB


