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• Una UI consolidada. Una fusió que continua apostant per generar sinèrgies i expressant la 
diversitat de 4 comarques com una riquesa, força i projecte compartit.

• La UI és l’expressió de 7 Sindicats Intercomarcals (Indústria, FSC, Serveis, CiS, Sanitat, 
Educació i PPJJ)  copartícips i corresponsables del projecte sindical comú.

• Assentem la nostra legitimitat a l’empresa, combinant l’acció sindical als centres de treball i 
posant l’èmfasi en la nostra condició de sindicat sociopolític.

• Una organització interna que ha de ser flexible i cooperativa, que des de la proximitat, aposta 
per organitzar i representar persones treballadores, també als sectors més perifèrics i 
vulnerables existents al món del treball. 

• Volem negociar i influir a nivell territorial per transformar l’actual model productiu, assumint la 
transició ecològica com una gran oportunitat per generar ocupació de qualitat i amb drets. 

• Els valors i el nostre model de societat posa al centre la reivindicació, la igualtat d’oportunitats, 
l’equitat, la justícia social i reforçar els serveis públics de qualitat.
 

• La nostra prioritat continua sent la lluita contra la precarietat, la pobresa laboral, l’exclusió i la 
desigualtat.

• Una organització sindical territorial que ha de garantir protecció per a la vida de les persones, 
entesa com una extensió a tota la complexitat de treball i vida. 

• Considerem el treball com a vehicle per la vertebració social i autorealització personal. Hem de 
trobar noves formes d’organització, de relació i de representació social més enllà del lloc de 
treball.

• L’aposta per feminitzar el sindicat continua sent prioritària. L’entenem com reconèixer el paper, 
presència activa i lideratge de les dones a l’organització i promoure els canvis interns i remoure 
els obstacles existents per fer-ho possible. 

1



#construïmfutur
ccoo_bll_apag     ccoo_bll_apag         CCOO Bllapag        ccoo.cat/bllapag     bllapag@ccoo.cat      ccoo.bllapag

baix llobregat - anoia - penedès - garraf

DOCUMENT PLA D’ACCIÓTreball digne, 
sostenibilitat 
i igualtat.

DESENVOLUPAMENT
PROPOSTES DE TREBALL
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1. Sindicats Intercomarcals

o Reforçar la implicació en el projecte sindical compartit, a través de reunions bilaterals, 
Plenaris i d’altres espais de treball per projectes.

o Reforçar mecanismes de coordinació i cooperació entre els propis SI.

o Cobrir febleses organitzatives allà on siguin necessàries.  

o Creació d’un espai de “coordinació, mediació i arbitratge”, que des de la proximitat, 
cerqui sortides a problemàtiques d’ubicació sindical d’empreses i sectors dubtosos. 

2. Presència al territori, concertació social i participació institucional

o Intensificar la representació institucional garantint presència qualificada, capacitat de 
proposta, gestió i reivindicació dels drets socials de ciutadania i laborals.

o Treball de supervisió, avaluació i desenvolupament coherent del conjunt de mesures a 
la concertació social i, en particular, als Acords comarcals i locals de reactivació 
econòmica subscrits arrel de la pandèmia del covid19.

o Desenvolupar amb Esperanzah, el projecte iniciat de “La Caminada. Pel treball digne i 
l’economia solidària” durant primera quinzena de Maig (Baix Llobregat). 
 

o Desenvolupar el projecte “Marxa Climàtica”, en el marc de la Diada Mundial del Medi 
Ambient (Garraf).

o Donar continuïtat i reforçar el projecte: “Caminada a Collbàs”, en el marc del 8 de març 
(Anoia).

o Reforçar, ampliar i donar continuïtat de treball compartit amb els espais i convenis 
existents amb entitats, espais unitaris i  plataformes al territori (FSB, Salut, Educació, 
CEBLL, VolemTramBaixAlPla, UCFR, ... ) 

o Consolidar l’oficina d’acció social (tramitació i orientació d’ajudes socials) i avançar en el 
seu desplegament territorial, articulant-la amb d’altres projectes territorialitzats de la 
XAS.

o Coordinació amb la secretaria de política territorial de la CONC per mantenir un discurs 
compartit al voltant de la realitat metropolitana. 

o Estar amatents i veure l’evolució del projecte Vegueria del Penedès. Dotar-lo de 
contingut social, utilitat per a la ciutadania i possibilitar un reforçament de la concertació 
i del seu paper de desenvolupament social i econòmic del territori.

o Creació d’espais de treball i reflexions compartides amb territoris frontissa amb la nostra 
Unió intercomarcal, com: L’Hospitalet i el Baix Penedès (Tarragona).
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3. Impuls d’Espais Multiram i noves realitats laborals

o Explorar nous espais per a l’organització sindical en espais on conflueixen persones 
treballadores de diferents i diversos sectors (interfederatius), amb una actual presència 
limitada.

o Impulsar activament el projecte “La Gran Manzana” a polígons d’activitat econòmica 
destacats (Mas Blau I i II del Prat, Business Park de Viladecans i de WTC de Cornellà) 
o d’altres que es puguin detectar.

o Cercar formules de formació, assessorament i organització sindical de col·lectius 
vinculats a nous sectors d’activitat, economia de plataforma i altres.

o Reforçar projecte de coordinació de l’Aeroport de Barcelona - El Prat, avaluant, marcant 
objectius, reconfigurant propostes i reafermant complicitats i compromisos  (formació, 
campanyes reivindicatives concretes, assessorament i suport mutu en mobilitzacions i 
altres ..). 

4. Assessorament sindical i serveis jurídics

o Enfortir i ampliar els recursos del GTJ al conjunt de la Unió i millorar la seva implantació 
territorial.

o Reforçar l’equip d’assessorament mancomunat, preferiblement amb quadres amb crèdit 
horari i drets sindicals, amb implicació i compromís.

o Millorar la coordinació, formació, procediments interns, espais compartits de debat entre 
l’equip d’assessorament mancomunat i equip GTJ assignat al territori.

o Impuls de l’assessorament sindical en línia.

5. Eleccions Sindicals (EESS): 

o Coordinació interna i planificació compartida amb els SI. 

o Buscar una coordinació i seguiment més específic i directe. Aprofitar la 
proximitat a aquelles comarques i sectors amb realitats electorals de poca 
densitat (Anoia, Garraf, …)

o Acordar amb els SI dotació pressupostària adreçades a les estratègies compartides 
d’implantació i extensió. Especialment pensades per millorar presència a la micro i la 
petita empresa i zones d’activitat econòmica amb poca densitat i presència sindical.

o Fer plans de treball específics, amb els SI, a curt i mig termini, adreçats a sectors i 
subsectors amb resultats negatius i on perdem representativitat.
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6. Dones, Igualtat i LGTBI 

o Elaboració de propostes concretes d’acció sindical i formació (plans d’igualtat, retribució 
i drets conciliació) en coordinació amb els SI.

o Promoció perfils amb lideratge i discurs feminista.

o Relació i execució propostes del Comitè de Dones de la UI BLLAPAG.

o Relació i coordinació amb l’àmbit LGTBI CONC.

o Participació espais unitaris, institucionals i de concertació al territori.

o Coordinació i impuls d’activitats vinculades a dates significatives: 8 Març, 25 Novembre 
(Dia Internacional per l’eliminació de la violència vers les dones), 28 Juny (Dia 
Internacional de l’orgull LGTBI) i d’altres, adreçades a l’actiu sindical.

o Formació amb perspectiva de gènere als equips d’atenció, assessorament i extensió 
sindical.

7. Recursos

o Continuar apostant per criteris de suficiència, transparència i inversions al servei d’una 
estratègia sindical cooperativa i solidària.

o Prioritats: atenció i assessorament sindical, extensió electoral, implantació organitzativa 
allà on tenim febleses i carències, inversions als locals sindicals.

o Avançar en la integració de part del pressuposts dels SI al pressupost de la UI.

o Reforçar el govern compartit dels criteris pressupostaris i d’inversió sindical dels Fons 
de Desenvolupament Sindical (FDES) amb coordinació amb els SI.

8. Polítiques d’afiliació

o Reforçar jornades presencials i telemàtiques de benvinguda a la nova afiliació i 
d’acollida a nous delegats i delegades, reforçant els SI amb febleses, que no poden fer-
ho de forma individual.

o Graduar la implementació dels criteris CONC sobre l’espai d’acollida i benvinguda als 
locals de la UI.

o Creació la Unitat de Atenció Afiliativa (UAF) com a eina d’informació i contacte directa 
amb la nostra afiliació. 

o Elaborar amb els SI un Pla d’afiliació a empreses amb poca afiliació respecte al volum 
de la plantilla.

o Treball sistemàtic amb els SI d’afiliació a delegats i delegades no afiliats.

o Articulació de propostes i generació de criteris organitzatius compartits en 
l’enquadrament afiliatiu i de seguiment d’empreses i sectors.

4



#construïmfutur
ccoo_bll_apag     ccoo_bll_apag         CCOO Bllapag        ccoo.cat/bllapag     bllapag@ccoo.cat      ccoo.bllapag

baix llobregat - anoia - penedès - garraf

9. Locals sindicals 

o Desenvolupament dels Nuclis d’Acció Territorial liderat per les coordinacions comarcals.

o Desenvolupar el projecte d’obra integral (zona exterior, accés, façana, vestíbul, millora 
habitabilitat, instal·lacions, ...) del local de Cornellà. 

o Continuar el pla de dinamització, millora, adaptació i modernització dels 8 locals de la 
UI. 

o Adaptar els locals per una nova acollida a l’afiliació i nous delegats i delegades i 
garantir un assessorament de qualitat. 

o Locals sindicals com a transmissors de valors: solidaritat, suport, ajut mutu. 
Visualització amb campanyes de la Xarxa d’acció Solidària i projectes per 
eradicació de la pobresa, desigualtats i exclusió social. 

o Implementar un pla d’inversions sostingut i permanent.

10. Sostenibilitat 

o Impulsar accions, campanyes reivindicatives i propostes concretes a favor d’un canvi de 
model productiu sostenible (industria 4.0, formació i qualificació professional, mobilitat, 
gestió de residus, economia circular, transició energètica, I+D+i, ...) per a cadascuna de 
les quatre comarques. 

o Creació d’un grup estable d’activistes de sostenibilitat, a través de la formació, reflexió 
crítica i generació de propostes concretes. 

o Reforçar la capacitat de proposta del sindicat sobre infraestructures i mobilitat 
sostenible a polígons d’activitat econòmica i d’altres espais laborals. 

o Organització d’activitats pròpies de sensibilització i reflexió aprofitant dates i campanyes 
per reforçar criteris de mobilitat sostenible.

11. Comunicació

o Reforçar presència a la premsa escrita i digital, de caràcter comarcal. Notes de premsa, 
articles d’opinió, entrevistes i altres expressions pròpies.

o Creació d’un equip de ciberactivistes a les xarxes socials, també amb visió 
intercomarcal. 

o Reforçar elements de disseny, imatge i formació i recursos per treballar en xarxes 
socials

12. Participació  

o Impulsar anualment un espai de transparència i rendiment de comptes adreçat al 
conjunt de l’afiliació (si és possible amb coincidència amb el projecte ASO).
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13. Formació sindical 

o Mantenir nivells quantitatius i qualitatius de FSB i Formació de Quadres.

o Impulsar accions formatives i de reflexió de caràcter sociopolític. 

o Impuls i dimensionament de la formació en línia.

14. Cultura i memòria democràtica

o Grup estable de treball en el marc de l’Aula García Nieto, com a espai propi 
d’organització d’activitats relacionades amb la formació, cultura i memòria democràtica 
(Baix Llobregat). 

o Temporalitzar activitats culturals (presentacions, exposicions fotogràfiques, còmics, 
cinema social, debats i altres expressions) a dates rellevants per la nostra activitat: 8 de 
Març (Dia de les Dones Treballadores) i 1r de Maig (Dia Mundial del Treball), 7 
d’Octubre (Dia del Treball Digne).

o Donar continuïtat al Club de Lectura COCOS, apostant per autors i autores vinculats al 
territori i a obres de reflexió i temàtica social.  

o Organització d’activitats als nostres locals, adaptant si s’escau espais interns i reforçar 
col·laboracions amb entitats i espais socials amb els que compartim valors per 
acompanyar projecte i projectar discurs a nivell social.

o Impulsar un projecte per ordenar, digitalitzar i sistematitzar materials, cartells, fotografies 
i d’altres suports existents a la nostra organització intercomarcal, en coordinació amb la 
Fundació Cipriano García – CCOO Catalunya.

o Territorialitzar activitats de la Fundació Cipriano García – CCOO Catalunya.

15. Solidaritat i Cooperació

o Mantenir presentació de projectes de cooperació sindical solidària als consells de 
solidaritat d’Ajuntaments.

o Apropar al territori les activitats organitzades per la Fundació Pau i Solidaritat – CCOO 
Catalunya (FPiS).

o Reforçar les campanyes de la Xarxa d’Acció Solidària (recollida de material escolar, 
joguines i aliments) i articular-ho amb oficina d’acció social.

o Presència a les activitats i fires de cooperació organitzades pels Ajuntaments.
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16. Acció Jove

o Consolidació d’un nucli de treball d’Acció Jove a la Unió Intercomarcal.

o Cercar i promoure perfils de jovent treballador als SI.

o Promoure joves a les candidatures EESS i articular propostes específiques en matèria 
d’acció sindical.

o Garantir coordinació i translació de les propostes d’ACCIÓ JOVE- Joves de CCOO de 
Catalunya.

17. Economia social i solidària

o Aprofundir debat intern, vincle i teixir xarxes amb el món de l’economia social i solidària.

o Enfortir la nostra presència a Esperanzah.
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Secretaria General

• Portaveu del sindicat al territori.

• Coordina i dinamitza i cohesiona òrgans de direcció, seguint el principi de direcció col·legiada.

• Assumeix responsabilitats executives concretes a banda de les pròpies.

Comissió Executiva  

• Expressa les diversitats existents (territorial i professional-sectorial) i cerca perfils personals 
òptims per assumir responsabilitats concretes i executives. 

• Objectiu: apropar-nos a la paritat de gènere.

• Majoria de responsabilitats CE (com a mínim 3-4 seran dedicació exclusiva a la UI), la resta 
han de poder compatibilitzar la seva responsabilitat amb d’altres activitats sindicals. 

• Metodologia: assumpció de projectes concrets, facilitar reunions àgils de seguiment i avaluació 
del pla d’acció i plans de treball específics. 

Comitè Territorial

• Organisme de direcció política sindical, coordinació i impuls de projectes.

• Formaran part la CE, la SG dels SI, fent un reforç de paritat fins aconseguir-ho.

Consell Intercomarcal

• Màxim òrgan de direcció entre congressos. 

• Orienta i gestiona les decisions estratègiques, fa seguiment i avaluació plans de treball i aprova 
pressupostos. 

• 2 reunions a l’any, tot i que haurem de continuar cercant formules (formació, debats estratègics 
o d’altres) per garantir assistència i participació.

• Màxim 50 persones.
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Altres espais de participació i àmbits de treball i govern compartit:

• Comitè de Dones  

o Espai de treball transversal i d’apoderament de les dones de la UI. 

o Coordinació i dinamització d’una dona que no formi part de la CE.

o Presència activa de l’actiu sindical de dones sindicalistes que formen part d’òrgans 
de direcció als SI i SSE.

• Plenaris

o Coordinació amb els SI en matèria: 

• Organització: 

• EESS
• Recursos 

• Afiliació  

• Jornades benvinguda i nou model d’atenció i acollida 

• Nuclis d’Acció Territorial

• Coordinació àmbit Cultura i memòria democràtica

o Aula García-Nieto (Baix Llobregat).

• Espais de coordinació per projectes

o Grup de coordinació La Caminada.

o Grup de coordinació “Marxa Climàtica”.
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