MANIFEST I COMPROMISOS D’USPAC
Els promotors i col.laboradors d’USPAC, volem un nou projecte sindical al CME, us volem
transmetre una sèrie de compromisos personals i de funcionament intern amb tots aquells
companys/es que ens dongueu suport en aquest nou projecte il.lusionant:
‐ USPAC és dels seus afiliats, 1 afiliat = 1 vot, i totes, TOTES les decisions
importants de funcionament intern, elecció dels càrrecs, President, Vicepresident,
Secretari, Tresorer, Alliberats, Col∙laboradors de destí, negociacions, acords, actes
reivindicatius, etc… etc…, serán sotmeses a votació a tots els afiliats.
‐ No permetrem que els delegats / col∙laboradors de destí visquin del
sindicat, a costelles dels afiliats, tot controlant els permisos sindicals (els sindicats són
per treballar pel col∙lectiu i no per viure bè).
‐ Es facilitarà el vot a TOTS els afiliats, aquest serà lliure, secret podrà ser
presencial o delegat.
‐ Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, i els de la Junta
Directiva, els posarem a disposició de l’afiliat, de forma periòdica, per tal de ser
ratificats o substituits a l’Assemblea General anual.
‐ El/la alliberat/s, col∙laborador/s i altra representació sindical territorial o
categoria o familia professional ocuparan el càrrec per un període de dos anys, tot i
que la Junta Directiva podrà convocar en qualsevol moment una Assemblea
Extraordinària, per tal que els afiliats que el varen escollir, puguin decidir
cessar l'alliberat sinó compleix els criteris objectius de l'associació sindical.
‐ Serem transparents pel que fa a les finances d’USPAC, rendint comptes
periòdicament i on qualsevol afiliat podrá revisar‐les.
‐ Vetllarem per tal de millorar la imatge que actualment tenen els delegats
sindicals al CME establint visites periòdiques als centres de treball, recollint les
vostres inquietuts per tal de ser ateses. (Aquest apartat el complirem quan tinguem
alliberats)
En resum, volem que USPAC lluiti i defensi pel que els seus afiliats decideixen,
independentment de la seva destinació, facilitant a tots i cadascun d’ells la participació en la
presa d’aquestes decisions i essent TRANSPARENTS.
Si creus en aquest projecte, i sobretot, amb les persones que l’iniciem, dóna’ns el teu
suport.
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