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CARTA CONVOCATÒRIA DEL 2n CONGRÉS 

UI VALLÈS OCCIDENTAL – CATALUNYA CENTRAL  

 

FEM CCOO  

fem organització, fem participació, fem aliances, fem mobilització, fem drets, fem 

igualtat, fem solidaritat, fem servei, fem sindicat 

Amb l’aprovació d’aquesta carta convocatòria, el Consell Intercomarcal de CCOO del Vallès 

Occidental – Catalunya Central, acorda iniciar formalment els treballs del 2n Congrés de la Unió 

Intercomarcal  que es celebrarà a Rubí el dia 8 de març 2017. 

Aquest Consell es celebra en un moment en que CCOO té una bona base representativa en les 

eleccions sindicals celebrades en els centres de treball. Uns 3.315 de delegats i delegades, que 

representen 41,3% del total de les persones elegides que és reforça i és complementa amb 

la legitimitat que ens donen els 20.470 afiliats i afiliades.   

Tenim la legitimitat necessària per continuar representant i defensant els interessos laborals, 

econòmics i socials dels treballadors i treballadores. 

En aquest procés farem balanç del mandat. I al mateix temps concretarem els 

nostres compromisos i les nostres responsabilitats amb l’afiliació, els treballadors, les treballadores 

i la ciutadania per als propers quatre anys.  

El nostre congrés s’inscriu dintre dels processos congressuals de la CONC i en el marc de la CS de 

CCOO d’Espanya i ha de ser un pas més en la consolidació d’un model  sindical  independent,  

sociopolític, nacional i de classe.  

El 2n Congrés ha de ser també el resultat del que ha representat el llarg procés de participació, 

debat, reflexió i construcció de propostes  que vam iniciar el 2014, coincidint amb el 50è aniversari 

de l’acte fundacional de CCOO de Catalunya. Una construcció del present i del paper jugat per 

unes comissions obreres sense les quals no s’entendria la història de Catalunya dels darrers 50 

anys.  

Els processos de reflexió sobre nosaltres mateixos i les propostes d’acció i funcionament, que és 

van donar tant a l’Assemblea Sindical Oberta (ASO), com en la celebració de la segona Conferència 

de dones i homes de la CONC  han de marcar la nostra acció sindical i sociopolítica.  

El nostre compromís és promoure la participació real de totes les persones  afiliades  en  el  

procés  congressual.  Estem  convençuts i convençudes que  el sindicat és una valuosa eina de 

construcció de coneixement, experiència,  d’intel·ligència pospositiva i col·lectiva,  més  potent  

com  més  gran  és  la  base  de  participació.   
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En aquest procés també cal seguir incidint en la  importància del codi ètic i de conducta per tal que 

els valors del sindicat es reforcin amb mesures concretes i amb pràctiques exigibles. 

Transparència, rendiment de comptes, declaració de béns, límit de mandats, renovació, paritat.  

És molt important en aquests moments de crisi, econòmica, social i política, elaborar un discurs 

compartit per construir un present i un futur que estigui al servei de les persones i del territori.  

Hem de continuar reafirmant-nos en la necessitat de la mobilització sostinguda, unitat d’acció i 

confluència social, capacitat de proposta, exigència de diàleg i concertació social. Hem de passar 

de la resistència a l’ofensiva per fer fronts a les retallades de l’estat del benestar, l’agressió a 

l’estat de dret i l’atac sistemàtic al conjunt del sindicalisme que estan exercint els poders 

econòmics i polítics,  intensa i  extensament. 

El conflicte laboral i social mereix tota la nostra atenció per garantir i guanyar en condicions de 

treball, de qualitat i en temps de vida.  

CCOO volem seguir sent la millor eina i instrument que disposem els treballadors i treballadores 

catalans. Aquest Congrés ha de ser un pas més en la consolidació del sindicalisme confederal de 

classe i nacional, com a instrument útil i contrapoder social.  

Lluitem pel treball digne i amb drets, defensem el bé comú, apostem per una economia real,  

Treballem per viure amb plenitud.  

El sindicat és més necessari que mai.  

 

Sabadell, 14 de juliol de 2016 
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1. 1- INTRODUCCIÓ  

2. El Programa d’acció és el document que recull 

el compromís col·lectiu de les dones i els 

homes de CCOO amb la nostra afiliació, amb 

les treballadores i els treballadors, i amb el 

conjunt de la ciutadania, les administracions i 

les entitats dels nostres territoris. 

3. Un compromís per desenvolupar els acords 

generals del nostre 11è Congrés nacional i els 

nostres valors i objectius com a organització 

sindical nacional, confederada 

internacionalment. 

4. Les propostes del Programa d’acció de la unió i 

el seu desenvolupament encaixen i es 

complementen amb les de les federacions 

nacionals, els sindicats intercomarcals de la 

unió i el Programa d’acció nacional. 

5. El Programa d’acció dóna continuïtat a la 

valoració que fem de l’acció sindical, per al 

període que finalitza, en el document de 

balanç de gestió, i es complementa amb el 

document de proposta organitzativa, que 

proposa els equips de direcció que han 

d’impulsar la seva execució i també garantir-la.    

6. 2- Assessorament sindical individual 

7. Estabilitzarem l’equip d’assessors i assessores.    

8. Millorarem el funcionament de 

l’assessorament sindical i jurídic. Volem 

avançar en la gratuïtat per a l’afiliació. Una de 

les persones assessores tindrà una dedicació 

exclusiva i les altres la complementaran. 

9. Apostarem per un pla de millora de la formació 

de les persones assessores que inclourà, 

necessàriament, matèries de seguretat social. 

També hi tindran cabuda els temes sectorials. 

 

 

 

10. Potenciarem la utilització del Tribunal Laboral 

de Catalunya (TLC). 

11. Consolidarem el punt de consulta de 

l’advocat a Rubí i d’altres d’existents. 

12. Donarem un tractament especial a les 

consultes amb perfil SIAD (Servei 

d’Informació i Assessorament a les Dones en 

l’àmbit laboral). 

13. Potenciarem l’assessorament sindical en línia. 

Aprofitant la primer experiència de la Unió 

Intercomarcal de Girona, l’adaptarem a la 

nostra realitat. Això ho coordinarem amb els 

sindicats intercomarcals i amb la Secretaria 

d’Assessorament de la CONC. 

14. Establirem sessions periòdiques amb l’equip 

d’assessors i assessores per posar temes en 

comú, per resoldre dubtes, per tractar 

qüestions laborals noves, etc., conjuntament 

amb alguna persona del Gabinet Tècnic 

Jurídic (GTJ). 

15. Incrementarem la participació i la intervenció 

de les persones assessores en les gestions 

dels conflictes. Volem evitar la derivació 

generalitzada o prematura al GTJ i incloure la 

proposta d’afiliar les persones afectades i 

poder realitzar eleccions sindicals. 

16. Coordinarem els assessors i les assessores 

sindicals de la unió amb els dels sindicats 

intercomarcals per a les consultes que tinguin 

relació amb les condicions col·lectives tant si 

tenen representació sindical com si no la 

tenen.  
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17. 3- Assessoraments no laborals / serveis  

18. Reordenarem i difondrem els concerts 

d’assessoraments no laborals. Arranjarem i 

potenciarem els acords de consum i els 

serveis del nostre territori i d’àmbit territorial 

més ampli. Revisarem la situació i la valoració 

de tots els acords vigents. 

19. 4- Implantació i estructuració territorial  

20. Cada una de les quatre comarques de la unió 

i les localitats on sigui possible podran 

constituir nuclis de treball amb funcions i 

estructuració diferents segons la seva realitat 

social i sindical. Aquests nuclis estaran 

coordinats per una persona de la Comissió 

Executiva i tindran la regulació descrita al 

punt 14, de propostes organitzatives. 

21. 5- Compliment dels compromisos de l’ASO 

22. Seguint les orientacions de l’Assemblea 

sindical oberta (ASO), se sotmetran a l’opinió 

de l’afiliació afectada els acords o les 

decisions de caràcter o afectació general 

(concertació municipal o comarcal, amb 

altres agents i entitats, amb decisions 

estratègiques internes, mobilitzacions).  

23. Seran d’implementació prioritària els acords 

de l’ASO següents:  

24. Comunicar i explicar millor els acords de 

diàleg social que se signen.   

 

25. Potenciar les seccions sindicals com a espai 

de presència sindical a l’empresa i de 

participació de l’afiliació.  

 

26. Utilitzar més les xarxes socials i les aplicacions 

mòbils per informar, assessorar, participar i 

convocar mobilitzacions.  

 

27. Trobar fórmules de participació no 

presencial.  

 
28. Explicar a instituts i universitats els drets 

laborals i el paper del sindicalisme i la 

necessitat de l’organització i l’afiliació al llarg 

de la seva vida, com a estudiant i com a 

treballador o treballadora en actiu o aturat, 

coordinadament amb Acció Jove i el Sindicat 

d’Educació.  

 

29. Formar el personal sindicalista, tècnic i 

administratiu en l’atenció a les persones i a 

l’afiliació.  

 

30. Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la 

precarietat: treball submergit, temporalitat 

sense causa, bretxa salarial, falsos autònoms i 

falses cooperatives, precaris, jornades 

inferiors reals a les contractades, 

incompliment de les normes de salut i de 

seguretat en el treball, etc.  

 

31. Defensar la sanitat pública i lluitar contra les 

retallades. Per revertir les privatitzacions, cal 

apostar per la gestió directa dels serveis que 

reben els ciutadans i ciutadanes.  

 

32. Defensar l’educació pública lluitant contra les 

privatitzacions i les retallades.  

 

33. Treballar per pal·liar els efectes negatius de la 

reforma laboral fins que no sigui revertida. 

 

34. Eliminar de la contractació pública les 

empreses que no respectin unes condicions 

laborals dignes.  

 

35. Lluitar per la conciliació de la vida personal i 

la laboral.  

 

36. Reivindicar i plantar cara per les persones 

més vulnerables i que no poden fer-ho.  
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37. Utilitzar les xarxes socials per fer campanyes 

de denúncia i pressió, i crear estats d’opinió.  

 

38. Exigir a les persones que accedeixin a càrrecs 

de direcció i representació del sindicat que es 

comprometin amb el compliment del codi 

ètic i la presentació de la declaració de béns.  

 

39. Tenir presència als moviments socials, amb 

perfil propi. Reforçar el treball amb entitats i 

moviments socials i, alhora, obrir el sindicat a 

la societat: facilitar locals, promoure debats, 

realitzar activitats culturals, etc. 

 

40. Racionalitzar els horaris i la durada de les 

reunions sindicals, a fi de facilitar la 

conciliació de la vida personal i la laboral. 

Trobar fórmules de participació no 

presencial. 

 

41. Potenciar l’afiliació dels delegats i les 

delegades de personal i aquelles persones 

dels comitès d’empresa que no ho estan. 

Revisar el tipus d’atenció als delegats i les 

delegades i als comitès amb percentatges alts 

de no-afiliació. 

 

42. Generalitzar les jornades de benvinguda per a 

delegats i delegades i d’acollida a la nova 

afiliació i reforçar els valors, la història i el 

coneixement de l’organització del sindicat 

mitjançant un pla de formació per als 

sindicalistes. La unió farà les jornades 

d’acollida dels sindicats intercomarcals que 

no les puguin realitzar i/o les deleguin. 

 

43. Formar el personal sindicalista i administratiu 

en l’atenció a les persones i a l’afiliació 

segons els continguts de la Guia d’Atenció a 

les persones que tenim elaborada. Cal avaluar 

si estem aplicant-la correctament. 

 

 

44. Buscar sinergies sindicals entre empreses 

sindicades i d’altres de més febles de l’entorn 

o d’un mateix espai per ajudar a estendre el 

sindicat, incloent-hi aquelles que no tenen 

dret a la representació legal dels treballadors 

(RLT). 

 

45. Utilitzar els instruments del sindicat per 

promoure la solidaritat en els conflictes 

laborals i augmentar la pressió social. 

46. 6- Compliment dels acords de la Conferència 

de Dones i Homes 

47. Seran d’implementació prioritària els acords 

de la Conferència de Dones i Homes 

següents:  

48. Prioritzarem la lluita contra l’assetjament 

sexual i per raó de sexe a la feina i serem 

contundents amb les actuacions contra la 

violència masclista. Cal incorporar la 

transversalitat de gènere a totes les àrees de 

treball. 

49. Per renovar els òrgans de direcció amb més 

dones cal fer el treball des de la base i en les 

candidatures de les eleccions sindicals. Les 

candidatures de CCOO a les eleccions 

sindicals han de reflectir la diversitat del 

centre de treball, avançar en la paritat i de fer 

llistes cremallera on sigui possible. 

 

50. Hem de seguir lluitant per la conciliació de la 

vida personal i la laboral. S’ha de canviar el 

presentisme i l’extensió d’horaris de 

sindicalistes per sistema. 

 

51. Fomentarem la igualtat i la no-discriminació 

de gènere, d’origen, de creença i d’orientació 

sexual. Participació de les secretaries de la 

Dona en les jornades d’acollida de delegats i 

delegades.  
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52. Creació del Comitè de Dones de la unió, que 

es detalla al punt 14, de les propostes 

organitzatives. 

53. Als actes que organitza i participa CCOO, cal 

visibilitzar a les dones del sindicat. 

54. 7- Concertació territorial 

55. Elaboració inicial i revisió periòdica dels 

criteris de concertació territorial que orientin 

la signatura d’acords i la nostra presència 

institucional i pública. 

56. El mapa actual d’acords i participacions 

institucionals serà revisat en funció de la 

utilitat que reporta i de la sostenibilitat de la 

participació en aquests. 

57. Els sindicats intercomarcals han de participar 

en el redisseny i el seguiment de la 

concertació territorial (educació, mineria, 

sanitat, extensió del conveni dels petits 

ajuntaments, posició davant 

d’externalitzacions o municipalitzacions com 

la Mina d’Aigua de Terrassa, el Pacte de la 

segona reindustralització del Vallès 

Occidental, l’aplicació del Pacte + Indústria, la 

situació dels polígons industrials, el Pacte 

Fem Vallès…). 

58. Potenciació de la figura i la funció del 

coordinador institucional que hem creat en el 

mandat que finalitza. 

59. 8- Una unió solidària i internacionalista 

60. Continuïtat d’activitats solidàries:  

61. Cursa per la Justícia Social.  

62. Campanyes de recollida d’aliments, material 

escolar i d’altres. 

63. Exposicions i altres accions de sensibilització i 

cooperació internacional. 

64. Concreció del programa anual d’activitats 

amb les unions agermanades.   

65. Incorporar el logotip de la Confederació 

Sindical Internacional (CSI) a la imatge de la 

unió. 

66. 9- Extensió, eleccions sindicals i atenció a les 

persones representants legals dels 

treballadors i de les treballadores, formació 

sindical i acollida a nous delegats i delegades 

67. A la unió, li correspon fer el seguiment i la 

coordinació d’aquestes tasques i, a més, 

intervindrà en aquells àmbits on els sindicats 

intercomarcals no ho puguin fer o així 

s’acordi. Aquestes intervencions tindran 

caràcter estructural i s’instrumentaran amb 

els acords de la unió/federació afectada, de 

caràcter plurianual. 

68. La unió intercomarcal, com a responsable del 

seguiment i la coordinació de les eleccions 

sindicals, convocarà una reunió mensual amb 

tots els responsables dels sindicats 

intercomarcals i una altra de trimestral on 

hauran de participar també els responsables 

de la seva federació i els de la CONC que 

hagin sigut designats a tal efecte.  

69. Les reunions podran tractar, a més, sobre 

afiliació i bones pràctiques en les eleccions 

sindicals i altres temes organitzatius. 

70. Podran assistir les persones que els sindicats 

intercomarcals hagin designat per 

responsabilitzar-se dels temes concrets que 

es tractin. També, i segons la conveniència, a 

les reunions s’abordaran el conjunt de temes 

descrits o algun d’ells. 
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DELEGATS I DELEGADES DE LA UNIÓ INTERCOMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I LA CATALUNYA CENTRAL 

  31/12/2011   31/12/2015   31/12/2016 

FEDERACIONS CCOO UGT DIF. UGT 
  

CCOO UGT DIF. UGT   CCOO UGT DIF. UGT 

SERVEIS PRIVATS 202 282 -80   164 304 -140   183 301 -118 

AGROALIMENTÀRIA 180 222 -42   156 175 -19   0 0 0 

FSC 619 549 70   534 439 95   540 463 77 

SERVEIS 803 686 117   713 577 136   783 607 176 

CONSTRUCCIÓ-FUSTA 215 176 39   88 70 18   87 70 17 

EDUCACIÓ 170 144 26   193 134 59   173 151 22 

INDÚSTRIA 1.561 1.396 165   1.302 1.145 157   1.458 1.328 130 

SANITAT 125 200 -75   119 166 -47   134 164 -30 

TOTAL 3.875 3.655 220   3.269 3.010 259   3.358 3.084 274 

            

PÈRDUES DE DELEGATS I DELEGADES 2012-2016         

                

ANY CCOO UGT DIF. UGT         

2012 3.763 3.586 177         

2013 3.755 3.449 306         

2014 3.529 3.319 210         

2015 3.269 3.010 259         

2016 3.588 3.084 274         

TOTAL UI -405 -502           

            

Empreses Treballadors/res Empreses Treballadors/res Empreses Treballadors/res

Afectades Afectats/des Afectades Afectats/des Afectades Afectats/des

136 138 32.105 2 2 138 134 136 31967

18 20 1.658 0 0 0 18 20 1658

2 2 400 0 0 0 2 2 400

156 160 34.163 2 2 138 154 158 34025

ARBITRATGES CONCILIACIÓ/ MEDIACIÓ

Berguedà

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA ANY  2016

ANY 2016

TOTAL

Número

Vallès Occidental

Bages

ÀMBIT TERRITORIAL Número Número

PROCEDIMENTS

http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''01'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''02'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''03'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''04'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''07'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''09'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''13'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
http://integra.ccoo.cat/indicador.action€cab=resultatseess.gif&id=57&params=':pRam=''18'',:pDia=''16/06/2014'',:pComarca=''07'',:pTram='''''
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71. 10- Comunicació  

72. La revista digital tindrà una periodicitat 

bimestral. 

73. Potenciarem la figura del o la portaveu de la 

unió. 

74. Realitzarem un curs de ciberactivisme que ha 

de ser la base de la xarxa de persones que 

difonguin l’activitat, els missatges i els valors 

de la unió i dels seus sindicats intercomarcals. 

75. Reforçarem els nostres continguts 

identificatius. Millorarem el nostre Pla de 

comunicació. Donarem suport professional 

extern en l’avaluació i en les propostes de 

canvis. 

76. 11- Salut laboral 

77. Reivindicar com a prioritat sindical la lluita 

per les condicions de seguretat i salut al 

centre de treball, incloent-hi els riscos 

psicosocials i la seva relació amb l’augment 

de malalties i el vincle de l’increment de la 

sinistralitat amb la precarització de les 

condicions de treball. 

78. Vetllar per l’aplicació efectiva del protocol 

d’accidents. 

79. Fer formació específica (USL, VIH, ICAM, 

riscos específics) per als delegats i les 

delegades de prevenció i per a les persones 

que assessoren. 

80. Fer formació per a les persones que ens 

representin a les mútues i donar-los suport. 

81. Realitzar una campanya específica contra les 

pràctiques abusives de les mútues i l’ICAM. 

82. Fer difusió i acció sindical de suport a la 

reclamació i la defensa de les prestacions 

especials. 

83. Utilitzar el TLC en aquesta matèria i en 

organització del treball. 

84. Actualitzar la base de dades dels delegats i 

delegades de prevenció coordinadament amb 

els sindicats intercomarcals.    

85. 12- Afiliació  

86. Potenciar l’afiliació en la consulta 

d’assessorament.  

87. Pel que fa a la UAT, seguirem donant 

continuïtat al que fem a través de la 

recopilació d’informació del que els exafiliats 

i les exafiliades ens manifesten. 

88. Repensar la quota zero.  

89. Facilitar l’accés a l’afiliació a nous col·lectius: 

LGTB, empleades de la llar, becaris, 

discapacitats, etc.  

90. Intensificar les actuacions d’afiliació a 

delegats i delegades i a membres dels 

comitès d’empresa no afiliats.  

91. “[...] Sí, però hem d’incorporar a CCOO dones, 

joves i nous i noves catalanes, en peu 

d’igualtat, a l’afiliació, a les candidatures 

electorals i a les responsabilitats internes…” 

92. Informe d’afiliació a 31 de desembre de 

2016 

RAM DONES HOMES TOTAL 

01 - SERVEIS PRIVATS 491 489 980 

03 - FSC 1.239 2.098 3.337 

04 - SERVEIS 2.442 2.221 4.663 

07 - CONSTRUCCIÓ-FUSTA 58 709 767 

09 - EDUCACIÓ 902 457 1.359 

13 - INDÚSTRIA 1.852 6.278 8.130 

18 - SANITAT 629 140 769 

55 - ACCIÓ JOVE 11 13 24 

TOTAL 7.624 12.405 20.029 
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93. 13- Aliances socials 

94. En un context de retallades laborals, socials i 

democràtiques, des de la unió impulsarem i 

enfortirem les aliances amb els moviments 

socials, veïnals i polítics amb els quals 

compartim objectius, com ara la defensa de 

l’ocupació estable i amb drets, la igualtat de 

gènere, contra les retallades a la sanitat i a 

l’educació pública, el dret a les pensions 

públiques, el dret a l’habitatge, els drets de 

ciutadania, i la cooperació i la solidaritat 

internacional.  

95. Cal tenir presència en els moviments socials, 

amb perfil propi, reforçar el treball amb 

entitats i els moviments socials i, alhora, obrir 

el sindicat a la societat: facilitar locals, 

promoure debats, realitzar activitats 

culturals, etc. S’ha de determinar el mapa 

d’aliances útils.  

96. 14- Altres 

97. Creació de la xarxa ASR (actiu sindical real). 
Creació de la llista de persones afiliades amb 
qui podem comptar independentment que 
tinguin o no responsabilitats orgàniques o 
d’empresa. 

98. Immigració 

99. Reorientarem l’àmbit, tant pel que fa al CITE 
com a la presència pública, i reforçarem la 
relació amb els col·lectius, la visibilització i la 
promoció de persones amb responsabilitats. 
Lluitarem contra el racisme i la xenofòbia, 
participant i col·laborant amb entitats i 
associacions.   

100. Infoatur  

101. Donarem continuïtat a Infoatur i, en 
coordinació amb la Secretaria de 
Socioeconomia de la unió i els nuclis 
territorials —descrits al punt 14—, 
intentarem estendre’l a altres punts del 
nostre territori.  

 

102. L’activitat bàsica continuarà sent la 

informació i l’assessorament en temes de 

prestacions, orientació, formació 

professional i autoocupació, el suport en la 

recerca activa de feina i la derivació a 

mecanismes públics de serveis socials. 

103. Formació professional  

104. Decidirem quin tipus d’intervenció hem de 

tenir a organismes —concertació i 

execució— que decideixen quina és i com es 

fa la formació professional, perquè sigui útil 

i arribi a les persones que representem.   

105. 15- Com ens organitzem. Propostes 

organitzatives 

106. En el 2n Congrés de CCOO del Vallès 

Occidental - Catalunya Central s’han de triar 

diferents òrgans de direcció, les delegacions 

a òrgans de direcció d’àmbits superiors i la 

delegació de la unió intercomarcal al 

Congrés de la CONC. 

107. El congrés estarà compost per 210 

persones  

108.  Dos-cents delegats i delegades elegits en 

els congressos dels sindicats intercomarcals 

i deu delegats i delegades nats, entre els 

quals hi haurà la Secretaria General de la 

Unió Intercomarcal i els set membres de la 

Comissió Executiva de la unió 

intercomarcal. 
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CODI SINDICATS DELEGATS/ADES 

01 FSP/CONSTRUCCIÓ 20 

03 FSC 32 

04 SERVEIS 40 

09 EDUCACIÓ 13 

13 INDÚSTRIA 87 

18 SANITAT 8 

 NATS 10 

   210 

 

109. Òrgans de direcció  

110. Secretaria General: portaveu i 

representació del sindicat interna i externa. 

111. Comissió Executiva: òrgan de direcció i de 

gestió; serà elegida al congrés. 

112. Prenent com a exemple la proposta de 

responsabilitats de la CONC, a la unió 

intercomarcal mirarem de situar les 

mateixes responsabilitats, tot i que una 

persona n’assumirà diverses i les 

organitzarem per secretaries o àmbits de 

coordinació: 

 Organització 

 Recursos 

 Eleccions sindicals 

 Afiliació 

 Participació 

 Formació sindical 

 Comunicació (interna i externa) 

 Política de locals 

 Política laboral (RH) 

 Espais de cooperació i d’intervenció 

multirams 

 Assessorament sindical i serveis jurídics 

 Salut laboral 

 Sostenibilitat (medi ambient i mobilitat) 

 Dones, polítiques d’igualtat i diversitats 

 Cooperació i solidaritat 

 Aliances i plataformes socials 

 Participació institucional 

 Socioeconomia (política sanitària, 

educativa, serveis socials…) 

 Nova ciutadania 

 Cultura i memòria democràtica 

 Joves 

*Les responsabilitats de localitats i de nuclis 

territorials normalment recauran en persones 

de la unió intercomarcal que tinguin 

responsabilitat, siguin membres de la Comissió 

Executiva o no. 

113. Comitè Intercomarcal: òrgan de direcció i 

de coordinació confederal de la unió 

intercomarcal, compost per: 

 Secretaria General de la unió intercomarcal 

 Comissió Executiva. 

 Secretaris/àries generals de sindicats 

intercomarcals 

*El factor corrector de gènere s’aplicarà tal 

com s’estableix en les normes de l’11è 

Congrés de la CONC. 

114. Consell de la unió intercomarcal, màxim 

òrgan de direcció, del qual formaran part:  

 Secretaria General 

 Comitè Intercomarcal 

 Delegació de la direcció intercomarcal (10), 

escollida al congrés de la unió 

intercomarcal. 

 Representació dels sindicats intercomarcals 

(12), que han de triar-se a cada congrés del 

sindicat intercomarcal o de manera 

posterior en l’òrgan de direcció 

corresponent, en funció de l’afiliació 

d’aquest, assegurant que com a mínim tots 

els sindicats intercomarcals tinguin una 

persona en aquest òrgan i per aquesta via. 
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 Representació de les seccions sindicals (2) 
per al sindicat intercomarcal; les seccions 
sindicals que tinguin una persona per 
aquesta via hauran de ser escollides pel 
sindicat, i no podran ser escollides persones 
amb altres responsabilitats al sindicat. 

 

115. Comitè de Dones de la UI del Vallès 
Occidental - Catalunya Central: 

 

116. El Comitè de Dones ha de ser un espai 
transversal de foment de la participació, de 
caràcter consultiu i de millora de la direcció 
sindical pel que fa a la perspectiva de 
gènere i a l’enfortiment del paper de les 
dones al sindicat. 

117. Les seves competències i funcions són 
reflexionar, compartir experiències, avaluar 
i fer propostes sobre les polítiques i 
actuacions del sindicat en relació amb la 
perspectiva de gènere, treballar en tots els 
àmbits del sindicat i introduir la dimensió de 
gènere perquè se n’impregni el conjunt de 
les estructures i persones de CCOO. 

118. També serà un espai de formació i 

sensibilització sobre aquesta qüestió en el 

conjunt de l’estructura del sindicat, i pretén 

que les dones que en formen part 

aprofundeixin en aquesta dimensió. 

119. Aquest comitè donarà cabuda a les 

companyes que formin part d’òrgans de 

direcció dels sindicats intercomarcals de la 

unió intercomarcal i aquelles afiliades o 

delegades que ho sol·licitin. Les seves 

propostes seran portades als òrgans de 

direcció per a la seva discussió. 

120. Els sindicats intercomarcals facilitaran el 

noms de les companyes i tindran molt en 

compte les seccions sindicals per la seva 

experiència de lideratge de dones, pel seu 

funcionament i per la seva organització. Els 

sindicats intercomarcals fomentaran i 

facilitaran la participació.    

121. Aquest comitè es reunirà un mínim de dos 

cops l’any. 

122. Els càrrecs de presidència, coordinació i 

secretaria seran designats per la Comissió 

Executiva. 

123. NUCLIS TERRITORIALS 

124. REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DELS 

NUCLIS TERRITORIALS (NT) 

125. Els NT són espais locals i/o comarcals de 

treball. Estaran formats, sempre que sigui 

possible, pels afiliats i les afiliades de la 

localitat.   

126. Tant les tasques assignades com les 

persones que hi participin seran assignades 

per l’òrgan de direcció de la unió 

intercomarcal. 

127. Els NT es comprometen a assumir les 

decisions de la direcció intercomarcal i a 

consultar i justificar les seves accions.   

128. Els Nuclis Territorials: 

 Reforçaran el caràcter sociopolític de CCOO 

pel que fa a la capacitat propositiva de la 

nostra afiliació i dels nostres delegats i 

delegades.   

 

 Dinamitzaran la participació i cercaran una 

implicació activa de l’afiliació i dels nostres 

delegats i delegades al voltant de les 

decisions que prenguem col·lectivament als 

òrgans de direcció de la unió intercomarcal. 

Amb l’objectiu de millorar la translació 

bilateral d’opinions, posicions i propostes 

entre els centres de treball, els municipis i la 

societat en general de les quatre 

comarques. 
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 Reforçaran la col·laboració activa amb el 

teixit associatiu, les plataformes i 

coordinadores existents als nostres 

territoris.   

 Enfortiran el treball de la unió per a les 

accions derivades de la mobilització: vagues 

sectorials, vagues generals o mobilitzacions 

i activitats de caràcter sociopolític.   

 Dinamitzaran l’acció sociopolítica, cultural, 

de gènere, de diversitat, d’edat... 

potenciant l’organització d’activitats des de 

la unió intercomarcal, tenint en compte els 

interessos i les realitats socials i culturals de 

cada territori. Es portarà a terme amb la 

coordinació de la Secretaria de 

Socioeconomia i la Secretaria 

d’Organització. 

 Impulsaran i integraran l’acció comunicativa 

amb la direcció de la Secretaria de 

Comunicació i Xarxes Socials per poder 

realitzar una atenció als mitjans, a les xarxes 

socials i als canals comunicatius alternatius 

molt més activa i selectiva en funció dels 

interessos i les realitats socials, culturals, 

etc., de cada territori.   

 Faran altres activitats i portaran a terme 

altres objectius que puguin sorgir en virtut 

del desplegament d’aquest reglament. 

129. Els NT es constituiran en aquelles localitats 

i/o comarques on hi hagi el compromís real 

de participació i col·laboració dels afiliats i 

afiliades. 

130. Estaran coordinats des de la Secretaria de 

Socioeconomia en tot allò que tingui a 

veure amb la seva activitat concreta, 

respecte a la relació amb plataformes i 

altres tasques planificades. 

131. La Secretaria d’Organització autoritzarà 

qualsevol necessitat de recursos. 

132. Respecte a la representació institucional al 

territori s’actuarà com de costum. La 

Secretaria General té la representació i la 

designació de les persones que 

representaran el sindicat. Sempre que sigui 

possible coincidirà amb persones que 

formen part del NT i s’hauran de coordinar 

en l’àmbit de coordinació institucional de la 

unió intercomarcal. 

133. El mapa de NT no té un caràcter definitiu. 

De fet, pot ser modificat en funció de la 

realitat territorial, la disponibilitat de 

quadres o bé la disponibilitat d’espais. 

134. Cada NT tindrà un mínim d’una persona 

responsable sindical, que normalment serà 

la responsable de la localitat. Aquesta 

persona estarà coordinada amb la Comissió 

Executiva de la unió intercomarcal a través 

del responsable competent en la matèria. 

135. Es pot dinamitzar l’activitat de caràcter 

transversal per qüestió de gènere, d’origen, 

d’orientació sexual o edat. També, es pot 

dinamitzar l’activitat de caràcter social i 

cultural. Finalment, també es pot 

dinamitzar l’activitat territorial de caire 

reivindicatiu. 

136. Cada NT es configurarà de la manera 

següent: 

 Un mínim d’una persona responsable 

sindical, si és possible, originària del territori 

en qüestió.    

 Els membres de la Comissió Executiva de la 

unió intercomarcal, originaris del territori 

del nucli, podran participar-hi.   

 Els afiliats i afiliades del territori que 

desitgin participar activament al nucli.   

 Les seccions sindicals del territori que 

desitgin participar activament al nucli. 
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137. Els nuclis seran convocats amb una 
periodicitat mínima cada tres mesos per la 
persona responsable, la qual cosa es 
comunicarà a la direcció de la unió 
intercomarcal a efectes de coordinació i per 
assegurar-hi la presència d’alguna persona 
de la Comissió Executiva. 

138. Cada NT tindrà unes tasques assignades i les 
persones que en formaran part seran 
designades per la Comissió Executiva. Se 
n’informarà el consell de la unió 
intercomarcal.     

139. Les decisions preses en el si d’un NT hauran 
de ser aprovades per la Comissió Executiva. 

140. Els NT podran tenir denominacions 
diferents a proposta del mateix nucli, i ho 
haurà d’aprovar la Comissió Executiva.  

 
141. Delegació de la unió intercomarcal a l’11è 

Congrés de la CONC:  

 45 persones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142. Representació de la unió intercomarcal al 
Consell Nacional de la CONC:  

 7 representants + Secretaria General. 
  

143. La Unió Intercomarcal del Vallès Occidental-

Catalunya Central de les CCOO-CES-CSI, el 

moviment sindical al nostre territori, en 

marxa, pel treball digne aquí i arreu. 
 

 
Vallès Occidental       23 municipis        
                                      900.661 habitants 
 
Bages                           30 municipis       
                                     174.604 habitants 
 
Berguedà                    31 municipis        

                       39.517 habitants 
 

Moianès                     10 municipis        
                      13.098 habitants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


