
ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES 
DE CCOO DEL VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL 
 
13 de juny (dijous)     A les 10.30 h 
Teatre Principal de Terrassa   Plaça de Maragall, 2  
 

 
Hi intervenen: 
 

Enrique Rodríguez Ruiz 
Secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central 
 
Javier Pacheco Serradilla 
Secretari general de CCOO de Catalunya 
 
Unai Sordo Calvo 

Secretari general de CCOO 

 

Condueix l’assemblea:  
 
Maribel Ayné Domingo 
Portaveu de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central 
_______________________________________________________________________ 

Benvolgudes companyes, benvolguts companys, 

Després dels resultats electorals i després d’omplir els carrers l’1 de 

Maig, la crida de CCOO als partits d’esquerres continua sent la mateixa: 

urgeix la necessitat de reeditar el contracte social que posi fi a les 

desigualats creades, a la precarització de les condicions de treball, a 

l’atur i a la pobresa. Per això exigim, entre d’altres, revertir la 

nefasta reforma laboral, assegurar el futur del sistema públic de 

pensions i aplicar una fiscalitat justa. 

 

CCOO vol, i per això continua lluitant i exigint, un repartiment just de 

la riquesa i que els beneficis que s’estan generant reverteixin en la 

microeconomia de les famílies de classe treballadora. 

També necessitem uns serveis públics que ens garanteixin una escola, una 

sanitat i una atenció a la dependència públiques i de qualitat. Per això, 

CCOO continua posant l’accent en la defensa dels drets de ciutadania i la 

cohesió social. 

 

Un cop més us reiterem la necessitat de fer arribar, a les empreses i als 

centres de treball, tant el nostre posicionament com les nostres 

propostes i accions per garantir la millora de la qualitat de vida de les 

persones. I ho hem de fer sense deixar de combatre els falsos discursos 

de la dreta i de l’extrema dreta. 

És per aquest motiu que ens és imprescindible comptar amb la vostra 

participació en aquesta assemblea. 

Us hi esperem! 

Cordialment, 

 

 

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

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Centre – Estació del Nord                                         

Terrassa Rambla 
Terrassa Estació del Nord 
Terrassa Vallparadís Universit.                    

 

 

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 13 de juny, a les 10.30 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, 13 de juny de 2019 


