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  Federació de Serveis a la Ciutadania

    

               La Federació de Serveis a la Ciutadania 
de la CONC organitza en el seu si els sectors d’activitat 
del transport aeri, transport per carretera, transport fe-
rroviari, paper, gràfiques i fotografia, mar, mitjans de co-
municació, cultura i espectacle, oci i esport, postal, tele-
comunicacions, administració de justícia, administració 
general de l’Estat, empreses del cicle integral de l’aigua, 
administració de la Generalitat, administració local, em-
preses i entitats de serveis socials  i  d’atenció  a  les  perso-
nes,  a  més  de  la secció sindical intercentres de l’ONCE.
                         És la Federació de Serveis a la Ciutada-
nia de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que a 
través del seu vincle, de caràcter confederal, amb la Con-
federació Sindical de Comissions Obreres d’Espanya, es-
tableix els seus vincles de relació amb la Federació de Ser-
veis a la Ciutadania de Comissions Obreres d’Espanya.

  . ESTRUCTURA SECTORIAL

.El sector com a eina sindical

Els sectors federals són estructures que agrupen i ar-
ticulen l’organització dels treballadors i treballadores 
professionalment pertanyents a empreses, administra-
cions i/o organismes del mateix sector d’activitat, rela-
cionats amb activitats específiques. Agrupen col•lectius 
que tenen un marc de negociació o de coordinació pro-
pi, encara que hi hagi diverses meses de negociació.

Els sectors federals, com a instruments de què es dota la Fe-
deració de Serveis a la Ciutadania de Catalunya per al des-
envolupament de l’acció sindical, han de centrar la seva ac
tivitat en el desenvolupament de l’acció sindical.

La nostra realitat sectorial és molt rica i diver-
sa, configurant un mapa sectorial que apor-
ta experiència, inquietuds i reptes específics.
      

 

.  Les agrupacions sectorials ( formen part dels sec-
tors corresponents )

Són  una  estructura  pròpia  d’identificació,  treball i ac-
ció sindical que desenvolupa les seves reivindicacions 
específiques. S’encarrega de l’estudi,  la  negociació  i  
l’acció  sindical  en  un àmbit professional concret, que 
per les seves característiques  necessita  una  especial  
atenció, en contraposició del sindicalisme corporatiu, 
comptabilitzant-lo en el seu marc natural de participació 
i decisió en la secció sindical o el sector corresponent.                                                                                                                                    

  .     ELS SECTORS I LES AGRUPACIONS

Sector de l’administració de la Generalitat   
gene@ccoo.cat  
http://fsc-generalitat.ccoo.cat 
 
Inclou el conjunt de treballadors i treballadores, tant fun-
cionaris com laborals, que treballen per l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, tant de forma directa com 
a través de les empreses públiques de la Generalitat i al-
tres organismes i consorcis. Igualment inclou el personal 
de l’Administració de Justícia transferit a la Generalitat.
 
El Sector de la Generalitat té 4 agrupacions específiques: 
Personal Penitenciari        
 http://agrupacio-presons.ccoo.cat 
 genepresons@ccoo.cat  
Bombers                  
 genebombers@ccoo.cat 
 http://fsc-bombersgene.ccoo.cat
Agents Rurals  
http://fsc-forestals.ccoo.cat
cocoforest@ccoo.cat
Justícia          
http://fsc-justicia.ccoo.cat
justicia@ccoo.cat
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Sector de l’administració general de l’Estat
sae@ccoo.cat  
http://fsc-estat.ccoo.cat  

Inclou el conjunt de treballadors i treballadores, tant fun-
cionaris com laborals, que treballen per a l’Administració 
General de l’Estat de Catalunya, depenent dels dife-
rents ministeris o sota la coordinació de la Delegació 
del Govern a Catalunya. També inclou el personal de 
diferents organismes autònoms, agències i consorcis.

Sector cicle integral de l’aigua
aigues@ccoo.cat
http://aigues.ccoo.cat

 Inclou tot el personal de les empreses dedicades a l’elevació, 
la captació, la distribució i la potabilització de l’aigua, tas-
ques de depuració i tractament de les aigües residuals.

Sector del mar
mar@ccoo.cat  
http://fsc-mar.ccoo.cat  

Integra  les  activitats  següents:  marina  mercant, tràfic 
interior portuari (pràctics, remolcadors i amarradors), 
salvament marítim, pesca extractiva, aqüicultura i re-
collida de marisc, ports de l’Estat i autoritats portuàries, 
estiba i desestiba, ports autonòmics, esportius i de tràfic 
exterior, consignatàries, transitàries i agències de duanes.
Subsector de bussejadors professionals també forma part 
del sector   

Sector de l’administració local
sal@ccoo.cat  
http://fsc-local.ccoo.cat  

Inclou el personal laboral i els funcionaris de les ad-
ministracions locals catalanes (ajuntaments, di-
putacions, consells comarcals...) i de les seves di-
ferents fórmules de gestió: directa (instituts, EPE, 
organismes autònoms...) i algunes d’indirectes a tra-
vés d’empreses municipals, fundacions, consorcis...

El sector té també l’Agrupació de Policia Local    
 http://agrupacio-policialocal.ccoo.cat 
 policialocal@ccoo.cat

Sector d’intervenció social i atenció a les persones
intervenciosocial@ccoo.cat  
http://fsc-intervenciosocial.ccoo.cat  

Inclou tot el personal dedicat a tasques al voltant de 
la gestió dels serveis socials i l’atenció a les persones, 
atenció domiciliària, atenció precoç... També  s’hi  in-
tegren  aquelles persones  que  treballen  dins el món 
sociocultural (lleure sociocultural, arqueologia...).

El sector inclou també l’Agrupació de Treballadores i Tre-
balladors familiars.

Sector ferroviari
ferroviaribcn@ccoo.cat
http://fsc-ferroviari.ccoo.cat  
 Aquest sector està compost per totes les empreses de 
transport que utilitzen el carril o el cable, tant de mer-
caderies com de viatgers, així com aquelles empreses 
auxiliars, ja siguin de caràcter públic, estatal, autonòmic, 
municipal o concessionari.
 El sector ferroviari a Catalunya està compost, tant per em-
preses pròpiament ferroviàries, com per empreses auxiliars 
que intervenen en l’àmbit ferroviari, FGC i Metro de Bar-
celona. Són de titularitat pública autonòmica i municipal.
Subsector de contractes ferroviàries forma part del 
sector.

Sector de gràfiques, paper i fotografia
papergrafiques@ccoo.cat  
http://fsc-grafiques.ccoo.cat  
Les activitats que s’enquadren van des de la creativitat del 
sector editorial, del qual Catalunya segueix sent un dels seus 
màxims motors, fins a l’activitat gràfica en la seva infinitat 
de processos, la fabricació de pasta per paper i cartró i el 
desenvolupament professional de la indústria fotogràfica.

Sector postal
postal@ccoo.cat  
http://fsc-postal.ccoo.cat  
El sector postal està constituït per l’empresa públi-
ca de Correus i Telègrafs que, amb els seus 68.000 tre-
balladors a tot l’Estat, dels quals 35.000 són funcio-
naris, representa al voltant del 80% del conjunt del 
sector, i junt amb l’altra gran empresa privada, Uni-
post, suposen una part important d’aquest sector.
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     Sector aeri i de serveis turístics
aeri@ccoo.cat  
http://fsc-aeri-serveisturistics.ccoo.cat 
 
El  sector  aeri  està  compost  per  les  activitats rela-
cionades directament i indirectament amb el trans-
port aeri civil. L’integren les següents agrupacions 
sectorials: companyies aèries nacionals i estrange-
res, assistència a terra (handling), treballs aeris (fumi-
gació, fotografia...), AENA, helicòpters, agències   de  
viatges  i  lloguer  de vehicles amb conductor i sense.

Agències de Viatges , organització espcífica del sector  
ccooagencias@ccoo.cat     
http://ccooagencias.org/

Sector de carretera
carretera@ccoo.cat  
ccoo-carretera.ccoo.cat  

 El sector està compost pel transport de mercaderies, grues 
autopropulsades, transport de viatgers, urbà, taxi, am-
bulàncies, estacionament reglat, aparcaments i autopistes
 El sector té també dues agrupacions
Ambulàncies  
 ambulancies@ccoo.cat
 http://fsc-ambulancies.ccoo.cat                  
Autopistes     
autopistes@ccoo.cat  aai@ccoo.cat 
http://abertis.ccoo.cat/

Sector de telecomunicacions
teleco@ccoo.cat  
http://fsc-teleco.ccoo.cat  

Aquest sector engloba les activitats dels operadors de 
telecomunicacions (telefonia fixa i/o mòbil, cable, da-
des, transport de senyal audiovisual), instal•lació i 
manteniment de xarxes, Internet, comerç electrònic, 
centre d’atenció (contact centers), investigació i desen-
volupament en matèria de telecomunicacions, així com 
mitjans i comercialització de telecomunicacions, etc.
Existeix una coordinació específica per a l’àmbit de contac  
center 
 
Secció sindical intercentres de la ONCE
once@ccoo.cat  
                                                                                  

Sector de mitjans de comunicació, cultura, oci i 
esport
mitjanscomunicacio@ccoo.cat
http://fsc-mitjanscomunicacio.ccoo.cat  

 El sector està constituït per mitjans de comunicació so-
cial (premsa, agències de notícies, ràdio, televisió, nous 
mitjans, etc.). A més de les empreses dedicades a les ac-
tivitats d’escenificació d’expressions artístiques, cul-
turals o d’espectacle, les dedicades a l’activitat cine-
matogràfica i de producció audiovisual en les seves 
diferents fases de realització o exhibició, així com les re-
lacionades amb el món de l’oci, l’esbargiment i l’esport.
El      sector    té     una     coordinació     específica    en   l’àmbit   de   periodistes 

.     ElS SINDICATS INTERCOMARCALS

Són l’estructura federal al territori i tenen la finalitat 
principal d’apropar el sindicat als treballadores i treba-
lladores, permetent l’atenció més propera i personalit-
zada als centres de treball de la nostra organització.  Ac-
tuen per delegació federal i han de representar i integrar 
el conjunt de l’estructura de la federació en el territori.
               
 El sindicat intercomarcal és la representació de la federació 
en el territori i participa activament i directament en la di-
recció i la coordinació de la federació. D’una federació que 
forma part del projecte de la FSC-CCOO de Catalunya, però 
que també ho fa d’aquesta realitat que suposa la Confedera-
ció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya (CONC).
       
Els  hi correspon gestionar i solucionar tots els te-
mes organitzatius, financers, de formació, serveis i 
assessorament, acció sindical, atenció a l’afiliació, 
eleccions sindicals i desenvolupament de la nostra ac-
tivitat dirigida a les petites i mitjanes empreses, així 
com la resta de competències pròpies de la federació.
       
També han de participar, des de la vessant federati-
va, en el treball sociopolític de les unions intercomar-
cals de la CONC. El sindicat intercomarcal és la pe-
dra angular entre la nostra estructura federativa i la 
territorial, que participa tant en una com en l’altra. 
D’aquí ve la màxima importància d’aquesta estructura.
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Sindicat Intercomarcal  FSC Baix Llobregat-
Alt Penedès-Anoia-Garraf 
Carretera Esplugues, 68
08940 Cornellà Llobregat 
933779292 
Pl Panadès 2,  2a 
08720 Vilafranca del Penedès
938903982
fscbaix@ccoo.cat 
http://fsc-baixllobregat.ccoo.cat

Sindicat Intercomarcal FSC Tarragona    
August, 48-1
43003 Tarragona 
977243020 
http://fsc-tarragona.ccoo.cat/   
fsctarragona@ccoo.cat

Sindicat Intercomarcal FSC Terres de Lleida 
Avinguda Catalunya, 2 7a 
25002 Lleida 
973281235
fsclleida@ccoo.cat 
http://fsc-lleida.ccoo.cat/

Sindicat Intercomarcal FSC Vallès Occiental-
Catalunya Central
Rambla, 75 
08202 Sabadell 
937155600 
Pg Pere III, 60-62 
08240 Manresa
938730000
http://fsc-vallesoc.ccoo.cat
fscvallesoccidental@ccoo.cat

Sindicat Intercomarcal FSC Vallès Oriental- 
Maresme-Osona
Pius XII, 5-7 baixos 
08401 Granollers 
tel.  938601940
fscvormaros@ccoo.cat 
http://fsc-vormar.ccoo.cat

Sindicat Intercomarcal FSC Comarques Gironines
Miquel Blai, 1
17001 girona 
tel. 972217303
 fscgirona@ccoo.cat 
 http://fsc-girona.ccoo.cat/
                                                                                                                                                      

   . Incrementar el compromís amb les seccions 
sindicals i els delegats i delegades

Dins el desenvolupament de l’acció sindical de la fede-
ració,  tenen  un  paper  importantíssim  aquells que són 
el primer esglaó del sindicat i el més proper a l’afiliació 
i a les plantilles: les seccions sindicals de CCOO i els 
delegats i delegades sorgits de les eleccions sindicals.
            
El compromís de la federació cap a ells s’ha de concre-
tar en diferents instruments que els facilitin la seva tasca:
      
Informació constant i actualitzada de les negociacions, 
novetats legislatives, acords sindicals que els permetin 
tenir més instruments i, alhora, que incrementin la seva 
possibilitat de participació real en les dinàmiques d’acció 
sindical de la federació. Per assolir això cal establir polí-
tiques comunicatives específiques, utilitzar intensivament 
les noves tecnologies, i potenciar les assemblees i els me-
canismes de coordinació a través dels sectors i territoris.
   
Es podran constituir seccions sindicals intercentres 
o de grup d’empresa en les grans administracions o 
grans empreses amb dispersió de centres, i que les di-
ferents empreses del grup estiguin enquadrades or-
ganitzativament en la FSC de CCOO de Catalunya.
     
La secció sindical està formada pel conjunt d’afiliats 
i afiliades en el centre de treball o empresa, i consti-
tueix la representació del sindicat en els seus àmbits.
   
La secció sindical és l’instrument idoni per construir el 
sindicat a l’empresa, i en especial, a les grans empreses i 
administracions.
  
La secció sindical és la primera organització que 
contribueix a fer  que la FSC sigui una federa-
ció de futur, en ser el planter dels nous quadres sin-
dicals del quals es nodreix tota l’organització.

Federació Serveis  a la Ciutadania
Via Laietana 16, 7na planta
934812765
FX 933107869
fsc@ccoo.cat
www.ccoo.cat/fsc
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        .   ELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA FSC

El Congrés Federal 
La Secretaria General
El Consell Federal 
El Comitè Federal
La Comissió Executiva Federal

  .  El Congrés Federal

El Congrés Federal és el màxim òrgan de delibe-
ració i decisió de la FSC-CCOO de Catalunya.
 
Composició:
El Congrés Federal, un cop fixat el nombre de compo-
nents, estarà compost per la Secretaria General, la Co-
missió Executiva Federal en la proporció que fixin les 
normes congressuals de la CONC i les persones esco-
llides per les estructures territorials federals, en pro-
porció a les cotitzacions acumulades en els quatre 
anys naturals anteriors a la convocatòria del Congrés.
        
Els delegats i delegades al Congrés Fede-
ral seran escollits segons la normativa que regu-
li la convocatòria i el funcionament del congrés.

  .     La Secretaria General

És  qui  representa  legalment  i  públicament la FSC-CCOO 
de Catalunya.
      
Actua executant els acords del Consell, el Comitè i la 
Comissió Executiva federals seguint el principi de di-
recció i representació col•lectius i té com a missió la 
de cohesionar i impulsar les funcions d’aquests òrgans.
  
Tindrà les facultats que la llei li atorga, com a representat 
legal i públic de la federació.
      
Tindrà per delegació les facultats legals que expressa-
ment es recullen en els estatuts de la Federació de Ser-
veis a la Ciutadania de CCOO estatal i la CONC. A 
través dels poders atorgats pels respectius secretaris 
generals regularà la forma d’exercir aquestes facultats.

                         

.        El Consell FSC
                 
 El Consell Federal és el màxim òrgan de direcció i parti
  cipació de la federació entre congressos.
 
El Consell Federal estarà compost per:
 . El secretari/ària general.
 . La Comissió Executiva Federal.
 . Els secretaris/es generals dels sindicats intercomarcals
   de la FSC-CCOO de Catalunya.
 . Els coordinadors/res dels sectors federals.
. Un nombre de persones, en la quantitat que acor-
  di el ple del Congrés, d’elecció directa per aquest ple.
          
La resta de persones, en la quantitat que acordi el ple 
del Congrés, seran escollides en el marc de les es-
tructures territorials, i es garantirà la presència de les 
seccions sindicals dels centres de treball més repre-
sentatives en proporció a les cotitzacions. La represen-
tació corresponent a les organitzacions territorials no 
constituïdes serà nomenada per l’Executiva Federal.

.        El Comitè Federal

El Comitè Federal ha de tenir un paper central en 
l’articulació i l’expressió de la federalitat, conjugant el seu 
paper com a òrgan de direcció i lloc d’expressió de la di-
versitat federal, partint de la idea que la política sindical 
federal no és la suma de diferents polítiques sindicals 
sectorials i territorials, sinó que és elaborada de forma 
col•lectiva, participativa, àmplia i democràtica, que les 
organitzacions i estructures federals desenvolupen i apli-
quen de forma adequada a les diferents realitats existents.
És l’òrgan  de direcció per a la coordinació federal i participa en 
l’elaboració de propostes de política sindical i organitzativa 
de caràcter estratègic i avaluarà els seus resultats i aplicació.
 
 Composició
. El secretari o secretària general de la FSC-CCOO de Ca-
  talunya.
. La Comissió Executiva Federal.
. Coordinadors o coordinadores dels sectors federals
. Secretaris o secretàries generals dels sindicats interco-
  marcals de la FSC
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 .      La Comissió Executiva
                              
És l’òrgan de direcció sindical col•lectiva quotidià de la 
FSC-CCOO de Catalunya. Ha d’aplicar els acords presos 
en el Congrés i presentar propostes al Comitè Federal i al 
Consell Federal, i les ha d’aplicar un cop siguin aprovades.

Està formada per:

El secretari o secretària general de la federació.
 
Els membres escollits en el Congrés en un nombre 
que es determinarà a proposta de la Comissió Electo-
ral. La Comissió Executiva actual està formada per:
. Manuel Fages, secretari general
. Rui Manuel Valentín, secretari d’organització i recursos
. Antònia Vives, secretària de la dona
. Marian Rodríguez, secretària de salut laboral
. Salvador Candela, secretari d’acció sindical i negociació
  col•lectiva
. Joan Pérez Bernabé, secretari d’acció sindical i negociació
  col•lectiva
. Mertxe Paredes, responsable de promoció i seguiment
  dels plans d’igualtat
. Lourdes Montes, secretària de plans de pensions, coope-
  ració i RSE
. Xavier Navarro, secretari de comunicació i imatge
. Pepe Gálvez, portaveu FSC
. Juana Cerezo, Elaboració i seguiment pressupostos          
. Jaume Álvarez
. Jordi Cibeira, secretari EESS
. Carles Périz, secretari de coordinació òrgans de direcció
. Francisco Sánchez Cadenas, secretari defensa dels serveis
  públics

 Els òrgans de coordinació, execució i seguiment de la FSC-
CCOO de Catalunya són:

 Els plenaris d’àrea i secretaries federals

                                                                                                                                                      
                                                                     

.       Estructura actual d’àrees i secretaries 

 La Comissió Executiva Federal crearà totes les àrees, se-
cretaries, departaments, comissions i equips de treball que 
estimi convenients per a un millor   desenvolupament   de   
les   funcions   que té   encomanades.

  
ÀREA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS  
(organitzaciófsc@ccoo.cat)                 Rui Manuel Valentín

Política Organitzativa
Seguiment de la política sectorial en matèria organitzativa
Gestió drets sindicals
Comptabilitat, cobraments i pagaments
Logística i compres
Gestió administrativa
Coordinació sectors
Coordinació assessorament i Gabinet Jurídic

Elaboració i seguiment pressupostos       Juani Cerezo                                                   
Desenvolupament organitzatiu                     Manuel Molina                                                                              
                                                                       Joan Maria Sentís
           Constitució i registre seccions sindicals
           Renovació delegats i delegades sindicals
           Delegats i delegades LOLS
 Afiliació     (afiliaciofsc@ccoo.cat)                        Ana Blado                                                                                          
            Atenció afiliació
            Noves afiliacions
            Seguiment de queixes i reclamacions
            Manteniment afiliació
            Gestió i Seguiment de plans de treball
Serveis i Formació (formaciofsc@ccoo.cat)   Serafín Blanco                                                  
            Política de serveis
            Formació per l’ocupació
           Oposicions
            Promoció Professional
            Escola de formació
            Formació i reciclatge estructura sindical
            Formació delegats i delegades

Eleccions Sindicals                                            Jordi Cibeira
            Planificació i seguiment d’EESS                                                                                 
                                                                                                  
Equips d’extensió d’EESS                                    Pablo Conde                                                                      
            Fitxer d’empreses                                       Joan Borrut
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ÀREA INSTITUCIONAL                             Manuel Fages                                                                                    

 Coordinació Òrgans de direcció                      Carles Périz                                                                                        
              Coordinació òrgans de direcció
             Coordinació Barcelonès
             Coordinació Relacions Institucionals
             Gestió agenda d’activitats
             Seminaris i jornades monogràfiques

 Comunicació (comunicaciofsc@ccoo.cat)  Xavier Navarro                                                                      
             Comunicació interna                             Sandra López                                                                                             
            Pàgines web                                                  Rosa Peña                                                                                                                                   
            Publicacions periòdiques   Montse Argemi(40h i SAE)                                 

             Imatge corporativa
             Propaganda
             Documentació
             Xarxes socials
             Relació amb mitjans de comunicació
         
Portaveu federal                                                  Pepe Gálvez                                                                                                     

ÀREA ACCIÓ SINDICAL I  NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA                                                                    
                                                               Salvador Candela
 (acciosindicalfsc@ccoo.cat)                         Joan P. Bernabé                                                                                            

Acció sindical                                                   Juan Fco Baldó                                                                                                
Articulació de la negociació col•lectiva             Angel Cobo                                                                             
Coordinació i direcció dels processos    Maria José Gómez
de negociació                                                                   
Criteris generals de negociació col•lectiva                                                 
Seguiment de la política sectorial en matèria 
de negociació col•lectiva
Coordinació i interpretació de polítiques 
transversals en la negociació col.lectiva
Mapa de negociació col•lectiva
Coordinació àrea pública
Bones practiques en la negociació col•lectiva
Comitès d’empresa europeus
       
Assessorament                                            Francesc Montoro                                                                                                       
             Assessorament  estructura sindical
             Assessorament primari
             Instruments de mediació
             Inspecció de treball

                                                                        

Defensa dels serveis públics           Fco  Sánchez Cadenas
              Defensa els serveis públics
              Relació amb col•lectius professionals
              Noves formes de gestió de les empreses de serveis
              Ocupació pública
              Subcontractacions

Salut Laboral (marianr@ccoo.cat)        Marian Rodríguez                                                                                                                                
            Criteris sindicals i política                    Teresa Riera
              reivindicativa                                                          
              Desenvolupament organitzatiu
              Assessorament a l’estructura sindical
              Prevenció de riscos laborals
             Assessorament afiliats i afiliades i     Josep Boadella
              delegats i delegades                                  
                 .  Comitès de prevenció
                   . Delegats i delegades de prevenció
Dona       (avives@ccoo.cat)                         Antònia Vives                                                                                                                                     
           Criteris de polítiques reivindicatives
           Agents d’igualtat
            Bones pràctiques
            Desenvolupament organitzatiu
            Promoció i seguiment
            Plans d’igualtat (mparedes@ccoo.cat)Mertxe Paredes                                                                           
                  . Mesures d’acció positives

Medi ambient i mobilitat                                        Cassio Paz
              Medi ambient
              Mobilitat
              Sostenibilitat
              Infraestructures

RSE, Plans de pensions, Cooperació       Lourdes Montes                                                                     
             Responsabilitat social corporativa
              Plans de pensions
              Cooperació sindical
              Solidaritat
              Política social

Joventut                                                               Alfredo Pinto                                                                                                                      
              Criteris i polítiques reivindicatives
              Mesures d’acció positiva
              Bones pràctiques
              Desenvolupament organitzatiu

Àmbit LGTBI                                             Maria José Gómez
Garantir els drets socials de les persones lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI).
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 .  L’ASSESSORAMENT DE LA FSC

 Assessorament sindical (sempre amb cita prèvia)

 L’assessorament té tres nivells diferenciats: 
 . Assessorament individual a treballadors i treballadores
   (afiliats i no-afiliats)
 . Assessorament col•lectiu a delegats, seccions sindicals i
   comitès d’empresa.
 . Assessorament col•lectiu a sectors i territoris

El primer nivell és el que es fa per part dels assessors indi-
viduals distribuïts al llarg de tot el territori, mitjançant re-
serva de dia i hora. En aquest nivell la persona no-afiliada 
ha de pagar unes tarifes per cada servei que demani (vegeu 
taula annexa), l’afiliada no paga. 

En l’hipotètic cas que pel tema o per petició del demandant 
d’assessorament calgui una derivació als advocats del Ga-
binet Tècnic i Jurídic (GTJ) de la CONC (decisió que recau 
en l’assessor), serà l’assessor qui ho faci demanant dia i hora 
al GTJ. L’assessorament per part dels advocats del GTJ està 
subjecte a d’altres taules d’honoraris en funció del tema, 
distintes fases administratives, etc. 

L’accés als advocats del GTJ, tant per les persones afiliades 
com per les no-afiliades, mai es podrà produir sense haver 
passat per assessorament individual. 

Les demandes d’assessorament del segon nivell sempre se-
ran ateses pels respectius sindicalistes actius dels sectors 
corresponents de la FSC (aeri, carretera, ferroviari, admi-
nistracions públiques, postal, mar, gràfiques, etc). Pel que 
fa al tercer nivell, aquestes seran ateses per la Secretaria 
d’Acció Sindical de la FSC. 

 Feu clic per veure el:

Mapa Assessorament
Tarifes Assessorament Sindical 

HORARI D’ATENCIÓ A  FSC VIA LAIETANA
Normal: Matins de dilluns a divendres de 9h a 14 h
                Tarda de dilluns a dijous de 16h a 19 h
                                                divendres de 16 h a 18h
Estiu: Agost de dilluns a divendres de 9h a 14 h

                                                                                                              

ASSESSORS I ASSESSORES DE LA FSC

Antonio Sánchez Carrillo
Francisco Ruiz Gil
Teresa Costa Serrano
Diana Martín Serrano
Marc Guix i Areny
Candido Ruiz Cabrera
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http://ccoo.cat/pdf_documents/MAPA%2520ASSESORAMENT%2520-%2520copia.pdf
http://ccoo.cat/pdf_documents/Tarifes%2520Assessorament%2520Sindical%2520CONC%25202015.pdf
http://ccoo.cat/pdf_documents/MAPA%2520ASSESORAMENT.pdf
http://ccoo.cat/pdf_documents/MAPA%2520ASSESORAMENT.pdf
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                     FSC
                                                               

                                                               Via Laietana 16, 7a planta
                                                                                 08003 Barcelona
                                                                                         93 481 27 65
                                                                                        fsc@ccoo.cat


