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FORMACIÓ AMB  SUBVENCIÓ INTERNA (1% - 2018) 

 
 
 

CURSOS TOTALS PLA 1% 
67 cursos 

ESPECIALITATS 
 

SALUT LABORAL:            12 (18%) 
FORMACIÓ BÀSICA:        41 (61%) 
FORMACIÓ QUADRES:     14 (21%) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA ACCIONS FORMATIVES  
PLA 1% 

 
16 Accions formatives 

 Assessorament sindical 
 Atribució de rendiments i 

resultats 
 Eines bàsiques per a quadres 

sindicals 
 Formació general de plans i fons 

de pensions 
 Formació general sobre plans i 

fons de pensions ll 
 Eleccions sindicals 
 Implantació sindical a l’empresa 
 Introducció a la formació sindical 
 Representació legal dels 

treballadors i treballadores 
 Intervenció sindical a la 

contractació laboral 
 Curs bàsic de salut laboral 
 Salut laboral – Aprofundiment. 
 Intervenció sindical en salut  
 Mesures i plans d’igualtat 
 La comunicació dels 

representants sindicals a 
l’empresa 

 Tècniques de negociació per a 
representants sindicals 
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FORMACIÓ PLA TRANSVERSAL  ANY 2018 

 
 
 
CURSOS TOTALS PLA TRANSVERSAL 

123 cursos 

ESPECIALITATS 
 

SALUT LABORAL:            38 (31%) 
FORMACIÓ BÀSICA:        82 (67%) 
FORMACIÓ QUADRES:      3  (2%) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA ACCIONS FORMATIVES PLA 

TRANSVERSAL 
 

13 accions formatives 

 Funcions del representant legal 
dels treballadors i treballadores 

 Nòmines i seguretat social 
 Contractació 
 Habilitats de comunicació 
 Tècniques de negociació 
 L’àmbit jurídic en la negociació 

col·lectiva 
 Marc legal de les relacions 

laborals 
 Responsable sindical d’igualtat 
 Plans d’igualtat 
 Delegat de prevenció 
 Gestió de la prevenció de riscos 

laborals a l’empresa 
 Ergonomia i higiene postural 
 Estratègies personals per al 

control de l’estrès, burnout i 
altres riscos psicosocials 

 
 

 

 

A continuació mostrem el quadre general  de la formació sindical realitzada a l’any 
2018 als plans intern (el que anomenem de l’1%) i el Pla Transversal del Consorci 
per Federacions i Unions. 

 

Cal destacar d’aquest quadre: 

*Increment del 8% del nombre d’alumnes respecte del 2017. 

*Increment del Pla Transversal (subvencionat) molt gran respecte del 2017 (57,6%), lo qual 

ens ha permés realitzar menys formació amb subvenció pròpia. 

*La federació d’Indústria continua sent la federació que més alumnat aporta amb un 31,4% 

seguida de Serveis amb un 23,27% i FSC amb un 18,23% 
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Quadre general Formació Sindical 2018 

TALLERS FORMACIÓ SINDICAL REALITZATS AL 2018 

TALLER DATA LLOC FORMADOR HORAS  ALUMNOS  

MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 

 
04/04/2018 

        

TERRASSA DOMINGO ARRIBAS 5 40 
        

MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 

      

10/04/2018 GRANOLLERS DOMINGO ARRIBAS 5 16 
      

MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 

        

13/04/2018 AENA DOMINGO ARRIBAS 5 20 
        

MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 

        

26/04/2018 BADALONA DOMINGO ARRIBAS 5 33 
        

MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 

        

19/01/2018 CORNELLA DOMINGO ARRIBAS 5 198 
        

          
REPRESENTACIÓ LEGAL DELS 

TREBALLADORS/ES  14/05/2018 UNILEVER DOMINGO ARRIBAS 7 12 
          

        
 XERRADA  ESTUDIANTS UAB-DRETS 

BÀSICS 24/05/2018 BARCELONA JOSEP MA. RUIZ 5 40 

          

          
COMUNICACIÓ, REUNIONS i GESTIÓ DEL 

TEMPS 
21 /06, 28/06 I 

06/07 BADALONA LOREN RIDER 15 16 

          

FED. EDUCACIÓ - MODIFICACIÓ 
SUSTANCIAL COND. DE TREBALL 

          

11/07/2018 BARCELONA ANGEL COBO 4,30 15 

          

MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 

 

          

21/09/2018 SABADELL DOMINGO ARRIBAS 5 58 

          

            

TALLER JOVES: CONÈIXER ELS TEUS DRETS 20/11/2018 GIRONA 
JMRUIZ -YASSER 

SAADUNE 2 14 
            
 Total tallers 11 
       63 462 

En aquest quadre destaquem: 

*Increment del 140% en la participació dels tallers, sobretot destacant el taller de Mutues realitzat 
a la Unió del BLLAPAG on van participar gairebé 200 persones. 

*Increment del nombre de tallers de Mútues que passa de 3 a 6 tallers realitzats a diferents Unions. 

*Posar en valor la realització de diferents tallers a la seu d’algunes empreses que vam fer la 
sol·licitud amb coordinació amb la federació corresponent.
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Distribució de la programació per tipus de formació 
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Quadre general Formació Sindical 2018 
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Aspectes generals a destacar 
 

*Els 190 cursos realitzats entre els dos plans suposen un increment del 3,26% respecte del 
2017. 
 
*La formació de l’estructura sindical ha arribat al 8,63% del total, amb un número de cursos 
molt semblant (18 cursos l’any passat i 17 aquest any), una disminució del 1,3% respecte del 
2017. 
 
*La formació bàsica ascendeix al 64,7% del total, pràcticament igual a l’any passat, mentre la 
formació en salut laboral ha arribat al 26,63%, lo qual vol dir que ha sofert un increment del 
2,63% respecte del 2017. 
 
*Tot i que no surt al quadre, hem de destacar la participació de les dones a la formació 
sindical ja que s’ha incrementat la seva participació fins el 54% (1,3% més que l’any anterior), 
en consonància amb l’incremento afiliatiu de les dones sobre els homes. 
 
*Els delegats i delegades que participen a la formació sindical estan afiliats i afiliades en un 
82%, molt per damunt de la mitjana del sindicat (entre el 60‐65%) i, durant la realització de la 
formació s’han afiliat un 9% dels no afiliats/ades 
 
 

Nous Projectes de formació sindical 

L’aposta del nostre sindicat per la formació sindical com a eina estratègica 
de desenvolupament i creixement sindical, s’ha vist reforçada en l’any 
2018 amb nous projectes formatius que s’han afegit, a la formació bàsica de 
delegats i delegades que ja venim desenvolupant juntament amb la formació de 
l’estructura sindical: 

*Hem participat activament amb la Secretaria de Comunicació en la realització de 
l’auditoria en perspectiva de gènere per millorar la comunicació des de el 
punt de vista del gènere a la nostra Organització. 

L’estudi va culminar amb un protocol d’actuació per a les comunicacions 
escrites, a la web i les xarxes socials i amb una conferència a la qual van 
assistir 48 persones de les diferents estructures del sindicat per sensibilitzar en 
aquest tema. 

*Continuem participant amb l’ETUI (Institut Sindical Europeo) en la 
formació de quadres sindicals, sobretot amb les secretaries d’acció sindical, 
Internacional i Política Sectorial i Sostenibilitat. 

* Hem realitzat un itinerari de formació específic per a la federació 
d’Educació respecte de diferents temes de caràcter sindical amb una participació 
de 17 persones. 
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*Vam treballar conjuntament al desenvolupament dels seminaris organitzats 
pel departament de salut laboral per reforçar l’estructura de salut laboral a 
les Organitzacions aportant formadores i formadors a les diferents sessions i 
participant en la dinamització dels seminaris. 

*Hem iniciat un itinerari formatiu per a delegades i delegats de la comarca 
de l’Urgell que necessitaven formació sindical per reforçar la seva 
implicació al sindicat, en la qual van participar 14 persones sobretot de l’àmbit 
de l’AAPP. 

*Hem participat a la jornada commemorativa del 25N realitzada al BLLAPAG, 
sobre Violència masclista. 

*Realitzem la recerca d’alumnes pel Postgrau Interuniversitari d’Anàlisis del 
Capitalisme i Polítiques Transformadores juntament amb la Fundació Cipriano 
García. 

*Vam organitzar la trobada del Comitè confederal de CCOO de Catalunya 
per trobar estratègies de futur respecte dels diferents mandats congressuals. La 
vam realitzar al Vilars Rurals amb l’assistència de tot el comitè confederal i algunes 
persones amb responsabilitats intermitges a les diferents estructures. 

*Hem fet xerrades a diferents instituts per parlar de drets laborals bàsics i 
el paper del sindicat en el món laboral. 

*Vam participar durant 3 dies al projecte formatiu de caràcter Internacional 
anomenat “Transformers” juntament amb la Secretaria d’Internacional, a la qual 
van assistir 17 persones de diferents sindicats europeus. 

*Hem continuat amb el Pla de formació per a membres de Comissions de 
Control de Plans i Fons de Pensions consolidant un itinerari formatiu amb 
titulació oficial reconeguda per la Universitat de Barcelona, i que és fruit 
d’un Conveni de col·laboració realitzat entre la CONC, la Universitat de Barcelona i 
la Càtedra  ICEA. 

*Hem continuat amb els tallers de formació en diferents temes d’interés 
sindical realitzat a diferents organitzacions federatives i territorials, 
arribant a 462 persones. 

En total hem arribat a 3917 alumnes en les diferents accions formatives que 
vam realitzar, (sense comptar  l’assistència de les xerrades realitzades). 

*Això significa un increment de l’activitat formativa en termes d’alumnes 
d’un 15,6%. 

 
 
 
 
 
 
 




