
 

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

 
Dia:   15 d’abril (dimecres)      Hora: 11 h 
 
Lloc:   Església Evangèlica Unida de Terrassa 
          Avinguda Béjar, 299 – 08226 Terrassa  
               
 
Hi intervindran: 
Enrique Rodríguez Ruiz, secretari general de CCOO del Vallès 
Occidental – Catalunya Central. 
Cristina Cruz Mas, presidenta del comitè de l’Hospital Sant Joan de 
Manresa. 
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya 
Ignacio Fernández Toxo, secretari general de la Confederación Sindical 
de CCOO de España 

 
 

Benvolguts companys, benvolgudes companyes, 

El Govern del PP continua ferm amb les seves polítiques d’atac constant i sistemàtic contra els drets 
laborals i socials dels treballadors i treballadores. Intenta limitar el poder contractual del sindicat i la 
nostra capacitat de regular col·lectivament les condicions de treball i de vida de la classe 
treballadora. 

Per lluitar contra tot això, les eleccions sindicals són una de les eines més importants que tenim tots 
els treballadors i treballadores, juntament amb la mobilització sostinguda i la capacitat de propostes. 

I per enfortir la nostra posició i les nostres propostes així com per reforçar encara més la nostra 
capacitat de mobilització i fer de la propera convocatòria del 1r de Maig una gran jornada 
reivindicativa, és imprescindible comptar amb la vostra participació en aquesta assemblea de 
delegats i delegades de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central.  

 
Us hi esperem! 
 
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/la nostre/a delegat/ada de personal o membre del Comitè d’Empresa: 

NOM: 

està convocat/ada, per una qüestió d’interès sindical, el proper 15 d’abril, a les 11 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, 30 de març de 2015   
 



 
 
 

  

ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE TERRASSA 
(AVINGUDA BÉJAR, 299) 

Com arribar des de Barcelona: 
 
C-58 direcció Terrassa. 
Sortida 22A Martorell/Terrassa Centre 
 
Bus: 
 
Des de Renfe; 
Línia 7- direcció Pla del Bonaire (parada 
Pl. Sardana) 
 
Des de FGC; 
Línia 5 -direcció Pla del Bonaire (parada 
Pl. Sardana)  i Línia 6- direcció Can 
Tusell (parada Tarragona) 
 


