
 

ASSEMBLEA INTERCOMARCAL DE DELEGATS I DELEGADES DE CCOO 
DEL VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL 

 
   Dia:  25 d’abril (dilluns)         Hora: 10 h 

 

   Lloc:  Auditori Pere Quart  
            Carrer de Lacy, 1 - 08201 Sabadell  
               

   Hi intervindran: 

   Marisol De Dios, responsable de Salut Laboral de CCOO del Vallès  

   Occidental-Catalunya Central 

   Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès   

   Occidental-Catalunya Central 

   Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya 

   Fernando Lezcano, secretari d’Organització i Comunicació de la    

   Confederación Sindical de CCOO 
 

Benvolguts companys, benvolgudes companyes,  

Els bons resultats obtinguts en les eleccions sindicals que ens situen, un cop més, com a primera 
força sindical, ens han d’enfortir per continuar treballant per un repte comú: el de combatre les 
desigualtats, la precarietat laboral i defensar els nostres interessos i els nostres drets, que són els de 
la classe treballadora. 

Ja tenim a prop el Primer de Maig, una cita ineludible per a tots els treballadors i les treballadores.  

El Primer de Maig és una jornada reivindicativa i un punt de trobada que, any rere any, ens ofereix  
l’oportunitat de demostrar la nostra capacitat de mobilització, força i unitat d’acció, davant l’actual 
situació d’inestabilitat i d’incertesa política. 

Per tot això i perquè volem estar més organitzats que mai, et convoquem a aquesta assemblea de 
delgats i delegades de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central. 

A la finalització de l’assemblea, 12.15 h, ens manifestarem des del Carrer Lacy fins al Centre 
Metal·lúrgic (carrer Tres Creus, 66 Sabadell) on ens concentrarem. 

Comptem amb tu! 

 

 

Enrique Rodríguez Ruiz  

Secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central 

 
Talleu per aquí 

Exemplar per a l’empresa 

 

EMPRESA: 

Aquest sindicat us fa saber que el nostre delegat/ada de personal o membre del comitè d’empresa: 

NOM: 

està convocat, per una qüestió d’interès sindical, el proper 25 d’abril, a les 10 hores. 

Aquesta convocatòria es fa a l’empara del que preveu la normativa laboral vigent. 

 
 
 

 
Enrique Rodríguez Ruiz 
Secretari general de CCOO  
Vallès Occidental - Catalunya Central 
 

Sabadell, 11 d’abril de 2016   


