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1. Definició de secció sindical 
La secció sindical és ‘l’agrupació del conjunt d’afiliats i afiliades a un sindicat dins d’una empresa, 
que s’uneixen per defensar de manera organitzada les seves condicions de treball.’  

És, per tant, l’organisme de base i l’expressió mateixa del sindicat a l’empresa. La secció sindical 
té, doncs, una doble naturalesa: és la forma més descentralitzada d’una organització sindical i, al 
mateix temps, n’és part integrant. Funciona de manera democràtica i els acords es prenen per 
majoria. 

En aquest punt, cal aclarir que al nostre sistema de relacions laborals l’organització i l’acció 
col·lectiva dels treballadors i treballadores a l’empresa s’articula a través d’un doble sistema de 
representació: la representació unitària (comitè d’empresa i delegats i delegades de 
personal), també anomenada representació legal de les persones treballadores o RLT, i la 
representació sindical (seccions sindicals i delegats i delegades sindicals). Vegem-ne les 
diferències principals: 

Representació unitària o RLT Representació sindical 

És la representació de tots els treballadors i treballadores 
de l’empresa o del centre de treball, tant si estan afiliats a 
un sindicat com si no. Està constituïda pel comitè 
d’empresa (empreses amb més de 49 treballadors i 
treballadores) i els delegats i delegades de personal 
(empreses d’entre 10 i 49 treballadors i treballadores).  

És la representació dels treballadors i treballadores afiliats 
a un sindicat en una determinada empresa o centre de 
treball; és a dir, els representants (seccions sindicals i 
delegats sindicals) de cada organització sindical 
legalment constituïda. 

Té el seu origen en les eleccions sindicals, en les quals 
són electors i elegibles els treballadors i treballadores de 
l’empresa, independentment de la seva afiliació sindical.  

Té l’origen en l’afiliació a un sindicat. La secció sindical de 
CCOO d’una empresa, doncs, està formada pel conjunt 
de l’afiliació de CCOO en aquella empresa. 

Està regulada en els articles del 61 al 76 de l’Estatut dels 
treballadors, que és una norma legal ordinària. 

Està regulada en l’article 28.1 de la Constitució, sobre 
llibertat sindical, i és desenvolupada a través d’una llei 
orgànica, concretament la Llei orgànica de llibertat 
sindical (LOLS). 
La LOLS és la norma que regula els drets de les seccions 
sindicals amb implantació als òrgans de representació 
unitària de l’empresa i d’aquelles dels sindicats més 
representatius.  
Les seccions sindicals estan també subjectes a la 
normativa interna del sindicat al qual pertanyen. 

Representa la voluntat de les persones que treballen a 
l’empresa (ja que els seus membres són elegits pels 
treballadors i treballadores de l’empresa i entre aquests). 

Representa la voluntat dels afiliats i afiliades al sindicat 
que són treballadors i treballadores de l’empresa. 

No està integrada ni forma part del sindicat a tots els 
efectes. 

Sí que està integrada i forma part del sindicat a tots els 
efectes. 

Per ser membre de la representació unitària no és 
condició necessària estar afiliat a un sindicat. 

La direcció de la secció sindical i els delegats i delegades 
sindicals han d’estar afiliats al sindicat corresponent. 

Els membres de les representacions unitàries no tenen 
cap dret legal que els vinculi a una secció sindical. 

Els delegats i delegades de les seccions sindicals tenen 
drets legals que els vinculen als òrgans de representació 
unitària. 
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2. Funcionament de les 

seccions sindicals 
 

2.1. Constitució 

El dret de constitució de la secció sindical és de titularitat individual, ja que correspon als 
treballadors i treballadores afiliats, i no pas a les organitzacions sindicals exteriors a l’empresa, 
tot i que la constitució s’ha de regir pels estatuts del sindicat de referència. La secció sindical 
decideix si es constitueix prenent com a referència bé el centre de treball o bé l’empresa. 

Un cop constituïda la secció sindical, s’han d’escollir els delegats i delegades sindicals. Cal retre 
compte tant de l’acord de constitució de la secció sindical com de l’elecció dels delegats i 
delegades sindicals a l’empresa a fi que en tingui constància. La comunicació s’ha de fer 
mitjançant un escrit firmat pel secretari o secretària general de la secció sindical i pel secretari o 
secretària general del sindicat de ram. Així mateix, la informació s’ha de comunicar a CCOO de 
Catalunya perquè la incorpori al sistema d’informació d’organismes i persones del sindicat. 

La secció sindical s’ha de constituir segons la normativa següent:  

 La LOLS i el conveni col·lectiu. 

 Els criteris organitzatius determinats congressualment.  

 Els acords presos pel Consell de CCOO de Catalunya.  

La constitució de la secció sindical pot ser promoguda:  

 Pels afiliats i afiliades.  

 Pel sindicat intercomarcal o la federació de ram. 

 Per la unió territorial, en cas que no hi hagi sindicat.  

La constitució, perquè sigui vàlida, ha de:  

 Tenir l’aval de la federació de ram. 

 Ser reconeguda per la Secretaria d’Organització de CCOO de Catalunya (mitjançant la seva 
inscripció en el fitxer corresponent, amb l’objectiu que aquesta es faci de conformitat amb el 
que preveuen els Estatuts de CCOO de Catalunya). Una vegada constituïda la secció 
sindical, s’elegiran els delegats i delegades sindicals.   
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2.2. Renovació 

Pel que fa al mandat i a la renovació de les seccions sindicals, aquestes s’han de renovar de la 
mateixa manera que la resta d’organismes del sindicat, és a dir, cada quatre anys. Un cop 
transcorregut aquest temps de vigència, les seccions sindicals tenen un termini de sis mesos per 
efectuar la renovació. En cas que no ho facin dins el període establert, seran baixa en el Registre 
d’estructura de la CS de la CONC (Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya) i les seves funcions seran assumides per la federació corresponent. 

 

2.3. On s’integra la secció sindical? 

Les seccions sindicals: 

 Ubicades en un sol sindicat intercomarcal dependran d’aquest. 

 Ubicades en centres de treball en diferents sindicats intercomarcals dependran de la 
federació corresponent. 

 

2.4. Tipus de seccions sindicals 

Hi ha diversos tipus de seccions sindicals en funció del seu àmbit. 

 Amb caràcter general, la constitució de seccions sindicals es realitza en l’àmbit de l’empresa, 
independentment de si aquesta té un centre de treball o diversos, i adopta el nom genèric de 
secció sindical d’empresa de Catalunya. L’objectiu d’aquesta és representar el conjunt 
d’afiliats i afiliades a Catalunya, i potenciar la interlocució única amb l’empresa.  

 En el cas de les administracions públiques cal especificar l’àmbit concret professional i 
territorial de la secció sindical, i també, en tots els casos, el centre o centres de treball del 
Registre de centres de treball i d’empreses que organitza la secció sindical. La secció 
sindical ha d’adoptar la denominació corresponent a la titularitat jurídica de l’empresa. 

 En cas d’existència de diversos centres de treball en una mateixa empresa, amb autono-
mia pròpia i amb ubicació geogràfica diferenciada, es poden constituir seccions sindicals de 
centre de treball o intercomarcals, que dependran orgànicament de la secció sindical 
d’empresa, amb les funcions i els òrgans de direcció que aquesta determini mitjançant 
aprovació en la conferència constitutiva o renovadora de la secció sindical d’empresa, en 
virtut de les particularitats pròpies i amb els límits establerts en els Estatuts i en les normes 
de desenvolupament aprovades pel Consell de CCOO de Catalunya.  

 Les empreses pertanyents a un mateix grup i a un mateix sector, però compost per 
empreses jurídicament diferents, poden constituir seccions sindicals interempreses, que 
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tindran les atribucions acordades per la conferència de constitució en l’intern del sindicat i 
per la LOLS en els aspectes de negociació col·lectiva. 

 Totes les seccions sindicals de Catalunya l’empresa de les quals formi part d’una empresa 
estatal han de realitzar totes les accions necessàries per constituir una secció sindical estatal 
en cas que aquesta encara no existís; en cas contrari, han de participar activament en la 
coordinació dels plans de treball al conjunt de l’Estat. 

 

2.5. Qui compon la secció sindical? 

Les seccions sindicals dels sindicats amb presència a la representació unitària corresponent de 
les empreses que ocupin més de 250 treballadors i treballadores tenen dret a tenir delegats i 
delegades sindicals, que són l’òrgan de representació de la secció sindical davant l’empresa. 

Segons la LOLS, el nombre de delegats i delegades sindicals per cada secció sindical dels 
sindicats que hagin obtingut el 10 % dels vots en les eleccions de la representació unitària 
corresponent es determina segons l’escala següent:  

 De 250 a 750 treballadors/es: 1 

 De 751 a 2.000 treballadors/es: 2 

 De 2.001 a 5.000 treballadors/es: 3 

 De 5.001 en endavant: 4 

Les seccions sindicals dels sindicats que no hagin obtingut el 10 % dels vots a la representació 
unitària estaran representades per un únic delegat o delegada sindical. A través d’un acord 
d’empresa o mitjançant el conveni col·lectiu es pot ampliar el nombre de delegats i delegades 
sindicals establert a la LOLS.  

 

2.6. Registre de seccions sindicals 

Un cop constituïda la secció sindical, la documentació que cal aportar a la Secretaria 
d’Organització de CCOO de Catalunya perquè sigui registrada és la següent: l’acta de constitució 
de la mesa electoral, la convocatòria i el calendari, les candidatures, l’acta d’assemblea o 
conferència, la distribució de responsabilitats, el pla de treball del mandat i, si escau, l’acta 
d’elecció de delegats i delegades LOLS.  

Un cop registrada la documentació, la Secretaria d’Organització n’enviarà còpia al sindicat 
intercomarcal i/o a l’àmbit funcional de treball, a la secció sindical i a la federació estatal. Així 
mateix, a la secretaria esmentada se n’arxivarà una còpia escanejada i s’introduiran les dades de 
constitució de la secció sindical a l’apartat “Persones i organismes” de l’Integra, així com a 
l’aplicació de seccions sindicals. 
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2.7. Responsabilitat ètica de les seccions sindicals 

Les seccions sindicals són el nucli bàsic de l’organització sindical a l’empresa, al centre de treball 
o al sector organitzatiu, i són el primer nivell de participació de l’afiliació en les decisions que 
pren el sindicat. 

Les decisions, les pràctiques i les actituds de les seccions sindicals són, per tant, un element 
fonamental en la configuració de la imatge i la reputació de CCOO entre els treballadors i 
treballadores de l’empresa, i poden influir en altres àmbits més amplis. 

La legitimitat de CCOO es configura mitjançant les decisions respecte de la negociació amb 
l’empresa, la defensa dels drets laborals, l’assessorament a persones afiliades i no afiliades, així 
com per la utilització dels drets sindicals, especialment les hores, i l’obtenció de recursos. 

La LOLS garanteix la disposició d’un local sindical per a les activitats de la secció sindical i la 
possibilitat de tenir delegats i delegades sindicals amb crèdit horari per dedicar-lo a representar 
els treballadors i treballadores i a defensar els seus drets i interessos individuals i col·lectius. 

L’Estatut dels treballadors dota d’un nombre d’hores per a delegats i delegades sindicals i per a 
delegats i delegades de personal, de comitè d’empresa o junta de personal. En aquest sentit, la 
Comissió Executiva de la secció sindical organitza i fa el seguiment de la utilització de les 
hores sindicals i de la resta de drets sindicals de manera transparent i en coordinació amb 
l’estructura sindical de referència. 

Cada secció sindical integra els seus ingressos i despeses a la comptabilitat de la direcció 
federativa corresponent. Aquesta comptabilitat ha de ser transparent i ha d’estar a disposició de 
l’afiliació a l’empresa. Els ingressos de les seccions sindicals han de venir, fonamentalment, 
d’acords sectorials o d’empresa per a la compensació de les despeses de l’activitat sindical dins i 
fora de l’empresa, o bé del pressupost de la direcció federativa.  

Tots els ingressos han de figurar en la comptabilitat de la federació, en la qual s’ha de crear un 
centre de cost que reculli el conjunt d’ingressos i de despeses. Al balanç de les diferents 
direccions federatives hi han de constar totes les partides d’actiu i de passiu de les seccions 
sindicals. Sigui quina sigui la seva procedència, els ingressos s’han d’integrar a la mateixa 
comptabilitat d’ingressos i despeses. 

Les seccions sindicals es doten d’òrgans de direcció per complir les seves finalitats i garantir-ne 
el bon funcionament, i amb l’objectiu, també, que l’afiliació es reconegui en els principis i els 
objectius del sindicat. Així mateix, és imprescindible, per transparència i bon funcionament 
orgànic, que els òrgans de direcció facin actes que recullin els debats i els acords de les 
reunions. 
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3. Òrgans de direcció dins la 

secció sindical 
Els òrgans de direcció de les seccions sindicals s’han d’adequar a les dimensions de l’empresa i 
a les necessitats reals que cada una d’aquestes té. Segons els Estatuts de CCOO de Catalunya, 
els òrgans que són imprescindibles en qualsevol secció sindical són el secretari o secretària 
general, que sempre que sigui possible ha de coincidir amb la figura del delegat o delegada 
sindical —en aquest cas també assumirà les seves funcions—, i la Comissió Executiva, com a 
organisme de decisió col·lectiva. Els criteris per escollir aquests òrgans són els establerts pels 
màxims òrgans del sindicat.  

Al registre de la Secretaria d’Organització de CCOO de Catalunya hi ha de constar una relació 
actualitzada dels secretaris i secretàries generals i de la resta d’òrgans de direcció de les 
seccions sindicals. Els càrrecs de les seccions sindicals d’empresa, sigui quina sigui la seva 
naturalesa, s’han de renovar, almenys, cada quatre anys, a partir dels mecanismes de 
participació del conjunt de l’afiliació.  

 

3.1. Secretaria General 

El secretari o secretària general de la secció sindical ha de portar a terme les funcions de 
representació que li siguin encomanades pel sindicat i/o per la secció sindical davant de 
l’empresa, i ha d’actuar sempre d’acord amb el marc estatutari corresponent. Així doncs, és el 
màxim representant de la secció i ha d’assumir les funcions següents: 

 Representar el conjunt de l’afiliació davant la direcció de l’empresa, tant en l’àmbit nacional 
com davant els comitès sindicals europeus. 

 Prendre les decisions adequades per garantir que la secció sindical desenvolupa 
correctament les funcions que són de la seva competència, i, de manera especial, les que 
fan referència a les relacions permanents i fluides amb les diferents estructures del sindicat. 

 Garantir que es compleixen les resolucions i els acords adoptats per la secció sindical. 

 Coordinar la feina dels delegats i delegades sindicals i dels representants de CCOO al 
comitè d’empresa. 

 

3.2. Comissió Executiva 

La Comissió Executiva ha de funcionar col·legiadament i ha d’adoptar els acords per consens i, 
si no fos possible, per majoria. A proposta de la Secretaria General ha de crear les secretaries 
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relacionades amb les competències i les activitats que cal desenvolupar d’acord amb el 
programa d’acció aprovat. En el cas de les seccions sindicals d’empresa que tinguin més d’un 
centre de treball cal escollir d’entre els components de la Comissió Executiva les persones 
responsables de cada un dels centres.  

La Comissió Executiva ha de ser convocada per la Secretaria General o per un terç dels seus 
membres, com a mínim entre dues i quatre vegades a l’any de manera ordinària i tantes vegades 
com calgui de manera extraordinària.  

Les seves funcions principals són les següents: 

 Aplicar i concretar la política del sindicat a l’empresa o al centre de treball, tant pel que fa a 
les qüestions relatives a l’àmbit sectorial com a les que afecten el territori o l’àmbit social. 

 Elaborar, conjuntament amb les estructures federatives corresponents, el pla de treball 
anual, tot garantint l’elecció de responsables per aconseguir els objectius així com per fer-ne 
el seguiment i l’avaluació. 

 Donar una atenció transversal a l’afiliació, fent plans d’acollida per a les noves 
incorporacions, un seguiment de les altes i les baixes i les cotitzacions, i campanyes per 
aconseguir nova afiliació, entre d’altres. 

 Participar directament en les negociacions amb l’empresa en els termes legalment 
establerts. 

 Diferenciar quines tasques pertanyen a la secció sindical i quines al comitè d’empresa. 

 Elaborar les directrius i aprovar les propostes que els representants de CCOO defensaran 
com a comitè d’empresa o com a delegats o delegades de personal, i fer un seguiment dels 
resultats. 

 Garantir l’ús adequat dels drets sindicals a l’empresa, molt especialment pel que fa a l’ús de 
les hores sindicals. 

 Canalitzar fins al sindicat els recursos materials i humans disponibles. 

 Garantir la relació permanent i fluida amb les estructures de ram del seu àmbit corresponent 
i, si no n’hi ha, territorials. 

 Detectar les necessitats formatives dels representants de les seccions sindicals, no només 
pel que fa a la formació bàsica sinó en relació amb diverses matèries, i dotar de mitjans 
perquè es pugui dur a terme la formació pertinent. 

 Organitzar el funcionament del sindicat a l’empresa, especialment la distribució de la 
informació al conjunt de treballadors i treballadores, fent una atenció especial a les persones 
afiliades. 

 Assistir i participar activament allà on estigui representada la secció sindical. 

 Garantir el procés d’elaboració de candidatures als òrgans de representació unitària.  
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A banda del secretari o secretària general i de la Comissió Executiva, hi ha dos òrgans més que 
cal tenir en compte, ja que també tenen el seu paper dins de les seccions sindicals. Es tracta del 
delegat o delegada sindical LOLS i del Consell. 

 

3.3. Delegats i delegades LOLS  

Els delegats i delegades LOLS representen la secció sindical a tots els efectes davant l’empresa 
i tenen una sèrie de drets i garanties reconeguts jurídicament que els han de ser respectats.  

Segons la llei, poden haver-n’hi a empreses que compleixin dos requisits: tenir més de 250 
treballadors i treballadores i que es tracti d’una secció sindical que pertanyi a un sindicat amb 
presència al comitè d’empresa.   

A banda de tenir el dret de constituir seccions sindicals, els delegats i delegades LOLS també 
tenen les funcions següents:  

 Representar el conjunt d’afiliats i afiliades davant l’empresa. 

 Aplicar i executar els acords que es prenguin a la secció sindical i al sindicat en l’àmbit 
corresponent. 

 Exercir les funcions que li siguin atribuïdes per l’Executiva de la secció sindical així com les 
tasques i els drets que li atorguin els convenis aplicables i la mateixa LOLS, concretament: 

o Tenir accés a la mateixa informació i documentació que l’empresa posi a disposició del 
comitè d’empresa; en aquest sentit, els delegats i delegades sindicals estan obligats a 
guardar secret professional en les matèries en què legalment procedeixi. 

o Assistir a les reunions dels comitès d’empresa i dels òrgans interns de l’empresa en 
matèria de seguretat i higiene o dels òrgans de representació que s’estableixin en les 
administracions públiques, amb veu però sense vot. 

o Ser escoltats per l’empresa abans d’adoptar mesures de caràcter col·lectiu que afectin 
els treballadors i treballadores en general i els afiliats i afiliades al seu sindicat en 
particular, i, especialment, en els acomiadaments i les sancions d’aquests últims. 

 Celebrar reunions, amb notificació prèvia a l’empresariat, fora de les hores de treball i sense 
pertorbar l’activitat normal de l’empresa.  

 Recaptar quotes sindicals i rebre i distribuir informació sindical fora de les hores de treball i 
sense pertorbar l’activitat normal de l’empresa. 

Les seccions sindicals han d’acordar el crèdit horari de què disposen els delegats i delegades 
sindicals en un triple vessant: l’activitat i la representació de la secció sindical a l’empresa, el 
treball federatiu i territorial, i la dedicació a les tasques confederals. Aquest crèdit ha de servir per 
poder exercir funcions sindicals a cada centre de treball i també per nodrir altres estructures 
sindicals més enllà de l’empresa.  
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3.4. Consell  

Pel que fa al Consell, les funcions que li corresponen són les següents: 

 Discutir i decidir sobre la política general de la secció sindical entre dues conferències 
successives i controlar-ne l’aplicació per part de la Comissió Executiva. 

 Adoptar les decisions que corresponguin sobre el resultat de les negociacions portades a 
terme per la Comissió Executiva. 

 Proposar la convocatòria de la conferència de la secció sindical i de totes les normes que en 
regulen el procés previ per ser ratificades per part de l’estructura federal que correspon al 
seu àmbit. Així mateix, ha d’aprovar els materials que són objecte de discussió, tot i que 
aquesta competència també la pot delegar a la Comissió Executiva.  

 Escollir o delegar als seus equips de feina, a les seccions sindicals de centre o a les 
persones que integren el Consell en representació del centre l’elecció dels delegats i 
delegades, de les persones que es proposin als comitès d’empresa, de les que integrin les 
seves comissions de treball i dels delegats i delegades del sindicat per als comitès de 
seguretat, salut i medi ambient a cada centre de treball. 
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4. Què fa una secció sindical? 
La secció sindical dins de l’empresa té diferents funcions, que es poden concretar en quatre 
punts fonamentals: l’aplicació i la concreció de la política de CCOO a l’empresa; l’organització del 
sindicat dins de l’empresa; la planificació de la política afiliativa a l’empresa, i, finalment, 
l’elaboració i l’aprovació de les llistes electorals.  

 

4.1. Objectiu, pla de treball i crèdit horari 

Com ja hem dit anteriorment, la secció sindical està formada pel conjunt de persones afiliades al 
sindicat amb l’objectiu de defensar organitzadament les condicions de treball de la seva afiliació 
i del conjunt de la plantilla. 

Hi ha un seguit d’idees que són importants per aconseguir l’objectiu de la secció sindical: 
l’organització dels treballadors i treballadores, el creixement afiliatiu del sindicat, la cerca de 
participació, la comunicació, el compromís de comportament ètic i una major justícia social. 

Per desenvolupar aquest objectiu, a la secció sindical li cal un pla de treball que ha de ser 
anual, ha d’estar temporalitzat i ha de ser realitzable i avaluable, i, a més, ha de ser conegut i ha 
de ser aprovat pel conjunt de l’afiliació. Aquest pla de treball preveu els següents punts: 

 Ha de reflectir l’objectiu i l’activitat de l’àmbit de responsabilitat de la secció sindical. 

 Ha d’analitzar la realitat interna de l’empresa i la situació de l’entorn. 

 Ha d’identificar i ha de concretar els diferents objectius i ha d’assignar una persona 
responsable a cadascun. 

 Ha de ser aprovat. 

 Ha de ser avaluable. 

La Comissió Executiva de la secció sindical ha d’acordar una persona que serà la responsable 
de fer el seguiment del pla per avaluar el resultat de les accions planificades i per proposar les 
modificacions que calguin.  

Anualment la Secretaria General de la secció sindical conjuntament amb l’àmbit del sindicat al 
qual correspongui faran un informe amb l’anàlisi del seguiment i l’avaluació del pla de treball. 

Per dur a terme aquestes tasques, cal que les persones encarregades de desenvolupar-les 
disposin d’un crèdit horari; per a això la Comissió Executiva de la secció sindical ha d’elaborar 
una planificació horària que permeti fer les tasques sindicals a l’empresa, i, si sobren hores, 
poder-les dedicar a l’estructura del sindicat. 
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4.2. Funcions 

Les funcions fonamentals de la secció sindical són dues: la identificació dels objectius i la 
concreció de les accions per assumir-los. I se centren en els punts següents: afiliació, 
comunicació, participació, formació i acció sindical. 

 

4.2.1. Afiliació 

Dins de la secció sindical, pel que fa a l’afiliació, els dos objectius que s’han d’aconseguir són: 

 Augmentar l’afiliació. L’augment no només se centra en el nombre, sinó que, a més, cal 
explicar el valor de pertànyer a CCOO com un element de cohesió i fortalesa. Així mateix, cal 
informar dels serveis de què disposa el sindicat per potenciar-ne l’ús. 

 Fer el seguiment de les altes i les baixes d’afiliació per mantenir actualitzada la base de 
dades. 

Les accions concretes per aconseguir aquests objectius són la realització de sessions d’acollida 
de les noves incorporacions, que es poden fer extensives a la plantilla no afiliada, per donar-se a 
conèixer, i el seguiment i el manteniment exhaustius, a través de les eines que el sindicat posa a 
l’abast de les seccions sindicals, de les altes i les baixes d’afiliació. 

 

4.2.2. Comunicació 

Dins de la secció sindical, pel que fa a la comunicació, els tres objectius que s’han d’aconseguir 
són: 

 Crear canals de comunicació amb l’afiliació (Facebook, WhatsApp, Telegram…). 

 Informar l’afiliació de l’activitat de la secció sindical i de l’ús de les hores sindicals (crèdit 
horari) que fan les delegades i delegats que són representants legals dels treballadors i 
treballadores. 

 Donar a l’afiliació la informació relacionada amb el sindicat. 

Les accions concretes per aconseguir aquests objectius són la implementació dels canals de 
comunicació i el seu manteniment; l’exposició de tota la informació de l’activitat de la secció 
sindical i de l’ús de les hores sindicals al tauler d’anuncis de la secció sindical, exposat a 
l’empresa, i l’enviament de correus electrònics a tota l’afiliació amb informacions diverses, 
segons quin sigui l’àmbit d’afectació. 
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4.2.3. Participació 

Dins de la secció sindical, pel que fa a la participació, els dos objectius que s’han d’aconseguir 
són: 

 Fomentar la participació de l’afiliació en convocatòries d’assemblees per tractar temes 
relacionats amb l’activitat de la secció sindical i en diferents actes. 

 Traslladar l’opinió de l’afiliació respecte de les propostes, els acords, les convocatòries… que 
plantegi el sindicat. 

L’acció concreta per aconseguir aquest objectiu és la convocatòria de les assemblees per tractar, 
debatre i proposar tot allò que calgui sobre temes relacionats tant amb l’activitat de la secció 
sindical com amb la del sindicat. Aquestes assemblees han de tenir un ordre del dia treballat i 
pautat. 

 

4.2.4. Formació 

Dins de la secció sindical, pel que fa a la formació, els tres objectius que s’han d’aconseguir són: 

 Formar-se per emprar bé les eines del sindicat en matèria de seguiment i manteniment de 
les dades de l’afiliació. 

 Aprendre a elaborar el pla de treball de la secció sindical. 

 Formar-se en tècniques de negociació, plans d’igualtat, protocols d’assetjament… 

L’acció específica per aconseguir aquest objectiu és la concreció de dates per seguir la formació, 
que generalment ofereix el sindicat, i la concreció de les persones adequades per seguir-la. 

 

4.2.5. Acció sindical 

En l’acció sindical, distingirem cinc apartats, cadascun dels quals té diferents objectius i també 
concrecions diferenciades, i són: les eleccions sindicals, la negociació col·lectiva, la igualtat, la 
salut i la seguretat, i la formació. 

 

4.2.5.1. Eleccions sindicals 

Dins de la secció sindical, pel que fa a les eleccions sindicals, els tres objectius que s’han 
d’aconseguir són: 

 Informar l’afiliació del procés d’eleccions sindicals i afavorir-ne la participació. 

 Proposar, elaborar i escollir les candidatures, segons el procediment i els criteris previstos en 
els reglaments de seccions sindicals. 
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 Proposar i elaborar el pla d’acció per a les accions sindicals. 

En aquest cas, les accions concretes per aconseguir aquests objectius han d’estar 
temporalitzades i pautades, i són les següents: la realització d’assemblees per informar i animar 
a la participació en el procés; la realització de l’assemblea per proposar i escollir les candidatures 
per a les eleccions sindicals; la proposta i l’elaboració del pla d’acció per als propers anys, i la 
implementació de tot el procés d’eleccions. 

 

4.2.5.2. Negociació col·lectiva 

Dins de la secció sindical, pel que fa a la negociació col·lectiva, els tres objectius que s’han 
d’aconseguir són:  

 Obtenir la participació de l’afiliació en el debat i en l’elaboració de propostes en el marc dels 
objectius sindicals prioritaris per incloure-les en l’esborrany de negociació col·lectiva tant en 
el conveni col·lectiu com en altres tipus d’acords que s’hagin d’aplicar aquell any o en un 
període determinat de temps. 

 Fomentar que l’afiliació participi en l’elaboració de la plataforma definitiva del conveni del 
sector, i voti la plataforma del conveni col·lectiu d’empresa, dels acords d’empresa o del 
pacte que s’hagi proposat. 

 Explicar i votar el preacord al qual s’arribi durant la negociació col·lectiva. 

Les accions concretes per aconseguir aquests objectius són l’organització d’assemblees en què 
participi l’afiliació per debatre i proposar l’esborrany de la plataforma de negociació; aconseguir 
que l’afiliació voti la plataforma definitiva de la negociació, i explicar el preacord aconseguit 
durant la negociació i votar-lo. Així mateix, és imprescindible fer una bona feina en matèria de 
comunicació entre l’afiliació abans, durant i després de tot aquest procés. 

 

4.2.5.3. Igualtat 

Dins de la secció sindical, pel que fa a igualtat, es treballa sobretot en el protocol d’assetjament i 
en el pla d’igualtat, i els dos objectius que s’han d’aconseguir són:  

 Fer el seguiment anual de l’aplicació a l’empresa dels drets d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes. 

 Proposar protocols per la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i mesures 
contra la violència masclista i plans d’igualtat o mesures per erradicar la bretxa salarial, entre 
d’altres, i fer-ne el seguiment. 

Les accions concretes per aconseguir aquests objectius són el seguiment de l’aplicació de totes 
les mesures d’igualtat i la implementació del pla d’igualtat i els diferents protocols. 
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4.2.5.4. Salut i seguretat 

Dins de la secció sindical, pel que fa a salut i seguretat, els tres objectius que s’han d’aconseguir 
són:  

 Fer el seguiment de la sinistralitat laboral i de les lesions i malalties professionals derivades 
de la falta de prevenció a l’empresa, per fer propostes de millora i, si escau, de denúncia, i 
per aconseguir-ne la reducció. 

 Fer el seguiment de la implementació de les mesures preventives que es derivin de les 
diferents avaluacions de riscos que són obligatòries per part de l’empresa. 

 Fer un informe anual de seguiment del compliment de les normes mediambientals per part 
de l’empresa. 

Les accions concretes per aconseguir aquests objectius són l’elaboració, en un període de temps 
pautat, de propostes de solució sobre la sinistralitat i els riscos psicosocials detectats, així com el 
seguiment del compliment de les normes mediambientals per part de l’empresa. 

 

4.2.5.5. Formació 

La secció sindical intervé en els plans de formació per als treballadors i treballadores a 
l’empresa. En efecte, fa una feina important a l’hora de detectar les necessitats dels treballadors i 
treballadores i de l’empresa, i de pactar-hi el pla més adequat. En aquest sentit, la secció sindical 
compta amb el suport de dos organismes clau del sindicat en matèria de formació: 

 Escola de Formació Sindical: dona resposta a les necessitats formatives dels delegats i 
delegades i els quadres sindicals de CCOO de Catalunya. L’oferta de cursos de l’escola 
s’estructura al voltant de sis àrees d’acció sindical diferents, cadascuna de les quals té tres 
graus o cicles: de coneixements generals, en què es tracten els aprenentatges bàsics; 
d’ampliació, en què s’aprofundeixen els coneixements adquirits en el cicle anterior, i 
d’especialització, amb el qual es tanca l’itinerari formatiu, dissenyat per cobrir les necessitats 
de l’organització federativa o territorial corresponent. 

 Fundació Paco Puerto: té com a objectiu promoure actuacions que contribueixin a la 
igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, en general, mitjançant la qualificació 
professional, l’assessorament i l’orientació, i, per fer-ho, ofereix un amplíssim ventall 
d’especialitats formatives. 
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5.1. Comunicació als treballadors i treballadores de l’empresa de 
la intenció de constituir la secció sindical  
 
 

CCOO a _________________________ 
 

constitueix la secció sindical 
 
 
Amb aquesta nota informativa informem la plantilla i, especialment, els afiliats i afiliades a CCOO, 
que en les pròximes setmanes constituirem la Secció Sindical de CCOO a __________________ 
(nom de l’empresa). 
 
La secció sindical és l’expressió organitzada del sindicat al centre de treball i està formada pel 
conjunt de les persones treballadores que hi estan afiliades. 
 
Compleix una doble funció: d’una banda, és la via perquè els afiliats i afiliades participin en 
l’elaboració de les polítiques del sindicat i, de l’altra, és un instrument perquè aquestes polítiques 
tinguin aplicació al centre de treball. 
 
Tenir una secció sindical de CCOO a l’empresa ens ajuda a treballar d’una manera més 
organitzada i a tenir més força a l’hora d’avançar en la conquesta de nous drets, ja que és 
l’instrument de representació i d’interlocució del sindicat davant la direcció de l’empresa. 
 
Per pertànyer a la nostra secció sindical cal ser afiliat o afiliada a CCOO. Només l’afiliació tindrà 
la potestat d’elegir els seus òrgans de direcció i d’aprovar el pla de treball. Properament ens 
posarem en contacte amb tots els afiliats i afiliades per informar-vos del procés de constitució. 
 
La resta de la plantilla de _________________________ (nom de l’empresa) que encara no 
estigui afiliada és a temps de fer-ho. No dubteu a contactar amb nosaltres i a informar-vos-en a 
través dels delegats i delegades de CCOO. 
 
 

 
 

______________________, ____ de/d’___________ de 20____ 
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5.2. Acta de constitució de la mesa electoral 
 
 
El dia _______ de/d’_________________ del 20______, a les ________ h, a l’empresa 
_________________________________, al centre de treball __________________________, 
de la localitat de ___________________________, carrer _____________________________, 
núm. ______, CP _________, núm. de la Seguretat Social ____________,  es constitueix la 
mesa electoral per donar inici al procés de constitució (o renovació) de la Secció Sindical de 
CCOO en aquest centre de treball.  
 
La constitució de la mesa es fa d’acord amb les normes de referència de CCOO de Catalunya 
relatives a la constitució (o renovació) de seccions sindicals.  
 
Els membres titulars de la mesa electoral són: 
Com a president (o presidenta), ___________________________________________, amb DNI 
_______________________________________. 
Com a vocal (o vocals), _________________________________________________, amb DNI 
_______________________________________. 
Com a secretari (o secretària), ____________________________________________, amb DNI 
_______________________________________. 
 
I ho firmen en el lloc i la data indicats a dalt, perquè consti als efectes que corresponguin. 
 
President (o Presidenta)       Secretari (o Secretària) 
(firma) _______________       (firma) _________________ 
(nom i cognoms) _______       (nom i cognoms) _________ 
 

Vocal (o Vocals) 
(firma) __________________ 
(nom i cognoms) __________ 
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5.3. Calendari electoral de la secció sindical  
 
 
EMPRESA  ___________________________________________________________________ 
 
 

Data d’inici del procés electoral: 
 
La mesa electoral acorda el calendari electoral següent: 

 DIA I HORA 

1 Convocatòria de la conferència de la secció sindical. 
Informació a l’afiliació del procés i del calendari electoral. 
Constitució de la mesa electoral. 

 

2 Publicació interna del cens electoral, inici del període de reclamacions a 
aquest cens i obertura del corresponent a la presentació de candidatures. 

 

3 Data límit per a reclamacions al cens.  

4 Resolució de les reclamacions i publicació del cens definitiu per a l’afiliació.  

5 Data límit de presentació de candidatures i plans de treball.  

6 Publicació de les candidatures presentades i obertura del període de 
presentació de reclamacions a aquestes candidatures. 

 

7 Resolució de les reclamacions, proclamació de les candidatures i edició de 
les paperetes de votació. 

 

8 Informació a l’afiliació de les candidatures proclamades i dels plans de 
treball. 

 

9 Assemblea conferència de tots els afiliats i afiliades, i presentació de les 
candidatures i dels plans de treball. 

 

10 Votació.  

 
Signatura de la mesa 

 
President (o Presidenta)   Vocal   Secretari (o Secretària) 
 
 
______________________, ____ de/d’___________ de 20____ 
  

    



 

8 
 

5.4. Presentació de candidatures per constituir la secció sindical 
davant la mesa electoral 
 
 
A la mesa electoral 
 
Mitjançant aquest escrit, la relació d’afiliats i afiliades següents presenten la seva candidatura als 
òrgans de direcció de la Secció Sindical de CCOO a ______________________ (nom de 
l’empresa). 
 
CANDIDATURA A LA SECRETARIA GENERAL 
NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 
 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________________ 

 
CANDIDATS/ES A LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
NÚM. 
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
2 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
3 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
4 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
5 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
6 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
CANDIDATS/ES A DELEGATS/ADES LOLS 
NÚM. 
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
2 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
3 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
4 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
5 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 
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RELACIÓ NOMINAL DE SUPLENTS  
NÚM. 
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
2 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
3 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
4 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
5 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
6 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
7 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
8 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
9 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
10 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
______________ 

 
 
En representació de la candidatura                  En representació de la mesa 
(firma) __________________________            (firma) ___________________ 
(nom i cognoms) __________________           (nom i cognoms) ___________ 
 
 
______________________, _____ de/d’_____________ de 20___ 
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5.5. Acta d’elecció de delegats i delegades sindicals 
 
 
El dia _______ de/d’_________________ del 20___, a les ________ h, a 
______________________________________, es reuneixen ___________________________, 
persones afiliades a CCOO que treballen a l’empresa _____________________________, al 
centre de treball _______________________________________, de la localitat de 
___________________________, carrer _____________________________, núm. ______, CP 
_________, núm. de la Seguretat Social ____________. 
 
El motiu de la reunió és elegir els delegats i delegades sindicals, d’acord amb el que preveu 
l’article 8 de la LOLS i l’article 14 dels Estatuts de CCOO de Catalunya. 
 
Presideix l’assemblea la companya (o el company) ____________________, i actua com a 
secretari (o secretària) _____________________. 
 
CANDIDATS/ES 
 
NOM I COGNOMS                    DNI            NOMBRE DE VOTS 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
 
PERSONES ELEGIDES 
 
NOM I COGNOMS                     DNI            NOMBRE DE VOTS 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
 
I ho firmen en el lloc i la data indicats a dalt, perquè consti als efectes que corresponguin. 
 
Presidenta (o President)     Secretari (o Secretària) 
(firma) _________________     (firma) _________________ 
(nom i cognoms) _________     (nom i cognoms) _________ 
 
Nota: se n’ha d’enviar una còpia a la Secretaria d’Organització de CCOO de Catalunya i una 
altra al Departament de Treball. 
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5.6. Acta de la votació i l’escrutini de la Secretaria General i la 
Comissió Executiva de la secció sindical  
 
 
El dia _______ de/d’_________________ del 20______, a les ________ h, es reuneix la mesa 
electoral amb l’objectiu de presidir la votació i l’escrutini de la Secretaria General i la Comissió 
Executiva en el procés de constitució (o de renovació) de la Secció Sindical de CCOO a 
l’empresa _____________________________________________________, al centre de treball 
__________________________________________________________________, de la localitat 
de ___________________________, carrer ______________________________, núm. ______, 
CP _________, núm. de la Seguretat Social ____________. 
 
Les dades de la votació són les següents: 
 
NOMBRE DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA SECCIÓ SINDICAL 
 
Total d’electors/es ________________________ 
Total de votants  ________________________ 
Total de vots emesos ________________________ 
Total de vots vàlids  ________________________ 

Paperetes plenes ________________________ 
Paperetes en blanc ______________________ 

Total de vots nuls ________________________ 
 
CANDIDATURES PRESENTADES, VOTS OBTINGUTS I ATRIBUCIÓ DE LLOCS 
 
CANDIDATURES 
(NOM I COGNOMS 
DEL CAP DE LLISTA) 

NRE. PERSONES 
PRESENTADES 

PERSONES 
ESCOLLIDES 

VOTS 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________ 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________ 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________ 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________ 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________ 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________ 

 
I ho firmen en el lloc i la data indicats a dalt, perquè consti als efectes que corresponguin. 
 
President (o Presidenta)     Secretari (o Secretària) 
(firma) _______________     (firma) _________________ 
(nom i cognoms) _______     (nom i cognoms) _________  
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5.7. Acta de constitució de la secció sindical d’empresa 
 
 
El dia ______ de/d’__________________ del 20____, a les _____ h, a 
______________________________________________, es reuneixen______________ 
_____________________________, persones afiliades a CCOO que treballen a l’empresa 
_____________________________________________________________, al centre de treball 
____________________________________________, de la localitat de __________________, 
carrer __________________________________, núm. _____, CP ______, núm. de la Seguretat 
Social _____________________. 
 
ACORDS 
1. Constituir la secció sindical d’empresa, que es regirà pels Estatuts de CCOO de Catalunya. 
2. Elegir els companys i companyes següents per a l’òrgan de direcció d’aquesta secció sindical: 
 
NOM I COGNOMS  DNI  RESPONSABILITAT 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
 
 
Secretari (o Secretària)     Secretari (o Secretària) 
general       d’Organització 
(firma) _________________    (firma) ________________ 
(nom i cognoms) _________    (nom i cognoms) ________ 
 
 
Nota: se n’ha d’enviar una còpia a la Secretaria d’Organització de CCOO de Catalunya i una 
altra al Departament de Treball. 
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5.8. Acta de distribució de responsabilitats dins de la secció 
sindical 
 
 
El dia _______ de/d’_________________ del 20_____, a les ________ h, a l’empresa 
_____________________________________________________________, al centre de treball 
_______________________________________________________________, de la localitat de 
___________________________, carrer _____________________________, núm. ______, CP 
_________, núm. de la Seguretat Social ____________, i una vegada finalitzat l’escrutini de la 
conferència i d’acord amb les normes d’aplicació i elegits els òrgans de la secció sindical, es 
reuneixen, d’una part, en representació de CCOO de Catalunya _________________________, 
i de l’altra part, en representació de la secció sindical, les persones que componen la Comissió 
Executiva, i 
 
ACORDEN 
 
1r. Nomenar el secretari (o secretària) general de la secció sindical (aquest punt no és 
d’aplicació si s’ha escollit el secretari o secretària general per votació). 
 
2n. Distribuir les funcions de les persones que integren la secció sindical; elegir les persones que 
han d’exercir les funcions de delegat i delegada sindical, segons allò que preveuen els acords 
legals, i escollir les persones que, en representació de CCOO de Catalunya, han d’intervenir en 
els comitès de seguretat i salut de la secció sindical. 
 
3r. Aprovar el reglament de funcionament de la Comissió Executiva. 
 
NOM I COGNOMS  DNI  RESPONSABILITAT 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
 
Secretari (o secretària) general   Representant de CCOO  
de la secció sindical    de Catalunya 
(firma) _________________   (firma) _________________ 
(nom i cognoms) _________   (nom i cognoms) _________ 
 
 
_____________, ____ de/d’_____________ de 20__  
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5.9. Acta d’elecció de la Comissió Executiva de la secció sindical  
 
 
El dia _______ de/d’_________________ del 20______, a les ________________________ h, a 
______________________________________, es reuneixen ___________________________, 
persones afiliades a CCOO que treballen a l’empresa _____________________________, al 
centre de treball _______________________________________, de la localitat de 
___________________________, carrer ________________________________, núm. ______, 
CP _________, núm. de la Seguretat Social ____________. 
 
El motiu de la reunió és elegir la Comissió Executiva de la Secció Sindical de CCOO a 
_____________________________ (nom de l’empresa). 
 
Presideix l’assemblea el company (o la companya) ____________________, i actua com a 
secretari (o secretària) _____________________. 
 
CANDIDATS/ES: 
NOM I COGNOMS                    DNI            NOMBRE DE VOTS 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
 
PERSONES ELEGIDES: 
NOM I COGNOMS                     DNI            NOMBRE DE VOTS 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
 
I ho firmen en el lloc i la data indicats a dalt, perquè consti als efectes que corresponguin. 
 
President (o Presidenta)      Secretari (o Secretària) 
(firma) _______________      (firma) _________________ 
(nom i cognoms) _______      (nom i cognoms) _________ 
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5.10. Acta d’elecció de la Secretaria General de la secció 
sindical  
 
 
El dia _______ de/d’________________________ del 20______, a les ________ h, a 
______________________________________, es reuneixen ___________________________, 
persones afiliades a CCOO que treballen a l’empresa _____________________________, al 
centre de treball ______________________________________________, de la localitat de 
___________________________, carrer _____________________________, núm. ______, CP 
_________, núm. de la Seguretat Social ____________. 
 
El motiu de la reunió és elegir el secretari (o secretària) general de la Secció Sindical de CCOO a 
_____________________________ (nom de l’empresa). 
 
Presideix l’assemblea el company (o la companya) __________________________, i actua com 
a secretari (o secretària) ____________________________. 
 
CANDIDATS/ES 
NOM I COGNOMS                    DNI            NOMBRE DE VOTS 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
______________________ ___________ _________________ 
 
PERSONA ELEGIDA 
NOM I COGNOMS                     DNI            NOMBRE DE VOTS 
______________________ ___________ _________________ 
 
I ho firmen en el lloc i la data indicats a dalt, perquè consti als efectes que corresponguin. 
 
President (o Presidenta)      Secretari (o Secretària) 
(firma) ___________________      (firma) _________________ 
(nom i cognoms) ___________      (nom i cognoms) _________ 
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5.11. Comunicació a l’empresa del nomenament de delegats i 
delegades sindicals 
 
 
A la direcció de l’empresa ______________________________________, amb domicili al carrer 
________________________, núm. _______, de ________________________ 
 
 
________________, amb DNI___________, com a ____________, de conformitat amb el que 
queda establert en l’article 10.1 de la Llei orgànica de llibertat sindical, us faig saber que la 
Secció Sindical de CCOO de ______________________________ ha elegit les persones que 
apareixen a la llista següent per representar-la a tots els efectes que es preveuen en la llei 
esmentada. 
 
__________________________________, DNI ________________ 
__________________________________, DNI ________________ 
__________________________________, DNI ________________ 
__________________________________, DNI ________________ 
__________________________________, DNI ________________ 
 
Els treballadors (o treballadores, o treballadors i treballadores)  esmentats anteriorment tindran 
des d’aquest moment la condició de delegats i delegades sindicals de CCOO a 
_____________________________, amb les atribucions que els atorga la llei. 
 
Atentament, 
 
(firma) ___________ 
 
__________________, _____ de/d’_____________   de 20 _____ 
 
 
Ho he rebut (representant de l’empresa) 
 
(nom i cognoms) ____________ 
(firma) ____________________ 
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5.12. Comunicació a l’empresa de la constitució d’una secció 
sindical 
 
 
A la direcció de l’empresa ________________, amb domicili al carrer ________________, núm. 
_____________________, de ____________ 
 
 
Us comuniquem que en data ________________ els treballadors (o treballadores, o treballadors 
i treballadores) d’aquesta empresa, afiliats (o afiliades) a CCOO en l’àmbit de __________, de 
conformitat amb el que estableix la Llei orgànica de llibertat sindical, hem constituït la Secció 
Sindical de CCOO. 
 
Us ho fem saber a tots els efectes que disposa l’esmentada llei orgànica. 
 
Atentament, 
 
 
(data) _____ de/d’_________ de 20___ 
(firma) ______________________________________________ 
(nom i cognoms) ______________________________________ 
(càrrec) _____________________________________________ 
 
 
_______________, ______ de/d’________ de 20 ____ 
 
 
Ho he rebut (representant de l’empresa) 
(firma) ______________________________________________ 
(nom i cognoms) ______________________________________ 
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5.13. Comunicació al Departament de Treball de la constitució o 
la renovació d’una secció sindical 
 
____________________________________________, amb DNI ___________________, com a 
__________________________________________________ (nom del càrrec), 
 
 
COMUNICO 
 
1. Que el dia _______ de/d’_________________ del 20______, a les ________ h, a l’empresa 
_____________________________________________________________, al centre de treball 
__________________________________________________________________, de la localitat 
de ___________________________, carrer _____________________________, núm. ______, 
CP _________, núm. de la Seguretat Social ____________, s’ha constituït (o renovat) la secció 
sindical que represento (envio l’acta com a document adjunt) en l’àmbit següent: 
 
2. Que han estat elegides per l’òrgan de direcció de la secció sindical les persones següents: 
 
NÚM. 
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
2 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
3 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
4 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
5 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
6 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
3. Que han estat elegits com a delegats i delegades sindicals, segons el que disposa la Llei 
11/1985, de llibertat sindical, les persones següents: 
 
NÚM. 
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
2 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
3 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
_____________ 
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4 _______________ _________ _________ _____________ 
 

5 
 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
6 

 
_______________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
_____________ 

 
 
 
_____________________, ______ de/d’______ de 20____ 
 
 
SEGELL I SIGNATURA DEL SINDICAT 
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5.14. Comunicació al Departament de Treball de la modificació 
d’una secció sindical 
 
 
____________________________________________, amb DNI ___________________, com a 
__________________________________________________ (nom del càrrec),  
 
COMUNICO 
 
Que les dades de la secció sindical que represento, constituïda el dia _______ 
de/d’_________________ del 20______, a les ________ h, a l’empresa 
_____________________________________________________________, al centre de treball 
_______________________________________________________________, de la localitat de 
___________________________, carrer _____________________________, núm. ______, CP 
_________, núm. de la Seguretat Social ____________, s’han modificat de la manera següent: 
 
BAIXES 
NOM I COGNOMS DNI RESPONSABILITAT O CÀRREC 
___________________ __________ ______________________________ 
___________________ __________ ______________________________ 
___________________ __________ ______________________________ 
 
ALTES 
NOM I COGNOMS DNI RESPONSABILITAT O CÀRREC 
___________________ __________ ______________________________ 
___________________ __________ ______________________________ 
___________________ __________ ______________________________ 
 
 
 
_____________________, ______ de/d’______ de 20____ 
 
 
SEGELL I SIGNATURA DEL SINDICAT 
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5.15. Reglament d’una secció sindical 
 
 
____________________________________, que he estat elegit (o elegida) delegat (o delegada) 
sindical de CCOO de l’empresa ______________________________, 
 
CERTIFICO 
 
Que en la reunió del dia __________ de/d’________________ del 20___, els treballadors i 
treballadores de l’empresa ________________ afiliats i afiliades a CCOO vam prendre l’acord de 
constituir la Secció Sindical de CCOO a l’empresa, que es regirà per les normes següents: 
 
1. Totes les persones de l’empresa afiliades a CCOO constitueixen la secció sindical. Es forma 
part d’aquesta secció sindical amb l’afiliació al sindicat. 
 
2. L’òrgan màxim de la secció sindical és l’assemblea d’afiliats i afiliades. 
 
3. La secció sindical tindrà un delegat o delegada sindical que serà escollit per l’assemblea 
d’afiliats en votació lliure, directa o secreta per períodes de quatre anys. L’assemblea també 
podrà revocar aquest delegat o delegada. 

 
Pel mateix sistema també es va escollir el Secretariat, que va quedar format per: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
I, perquè en quedi constància, lliuro quatre certificats: un per al Departament de Treball, un per a 
l’empresa, un per a l’arxiu de la secció sindical, del qual jo mateix (o jo mateixa) tinc custòdia, i 
un per a CCOO. 
 
(firma) ______________ 
 
____________________, _____ de/d’____________ de 20_____ 
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5.16. Comunicat a l’empresa que un delegat o delegada o 
membre del comitè d’empresa ha estat convocat a un curs 
 
 
A la direcció de l’empresa _____________________________________________, amb domicili 
al carrer ___________________________________________________, núm. _________, de 
__________________________________________ 
 
 
Us comuniquem que ____________________________________, delegat (o delegada o 
membre del Comitè d’Empresa de ___________), ha estat convocat (o convocada) a un curset 
de formació de delegats i delegades que tindrà lloc el proper dia _________ 
de/d’___________________ als locals del nostre sindicat. 
 
Esperem que li facilitareu la sortida de la feina, tal com s’estipula a la normativa vigent. 
 
Us saludem atentament. 
 
(firma) ______________ 
(nom i cognoms) ___________ 
 
 
_______________________, ____ de/d’______________ de 20____ 
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5.17. Absència d’un delegat o delegada sindical 
 
 
___________________________________________________, delegat (o delegada) sindical de 
____________________________________, 
 
DEMANO 
 
Que, durant la meva absència, tota la informació que l’empresa hagi de trametre al delegat (o 
delegada) sindical la lliuri al secretari (o a la secretària) de la Secció Sindical de CCOO. 
 
 
(firma) ______________ 
(nom i cognoms) ___________ 
 
 
_______________________, ____ de/d’______________ de 20____ 
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5.18. Comunicat a l’empresa que els delegats i delegades o els 
membres del comitè d’empresa han estat convidats a una reunió 
 
 
A la direcció de l’empresa _______________________________________________, amb 
domicili al carrer __________________________________________________, núm. ________, 
de ___________________________________________________ 
 
 
Us comuniquem que ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________, delegades (o delegats o membres 
del comitè d’empresa), han estat convocades (o convocats) a una reunió que tindrà lloc el dia __ 
de/d’_______ del 20____, de les _________h a les _________h, als locals del nostre sindicat, 
per tractar assumptes d’interès sindical. 
 
Aquesta convocatòria es fa a l’empara del que preveu la normativa laboral vigent. 
 
 
(firma) _____________ 
(nom i cognoms) ________ 
(càrrec) ____________ 
 
 
____________________, ____ de/d’_______________ de 20____ 
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5.19. Acta de la conferència 
 
 
El dia _______ de/d’_________________ del 20_____, a les ________ h, a l’empresa 
_____________________________________________________________, al centre de treball 
_______________________________________________________________, de la localitat de 
___________________________, carrer _____________________________, núm. ______, CP 
_________, núm. de la Seguretat Social ____________,  es reuneix la conferència per portar a 
terme el procés de constitució (o renovació) de la secció sindical de centre de treball (o 
d’empresa o intercentres o interempreses).  
 
1. Data i localitat de celebració 
Data:  
Localitat: 
 
2. Aprovació del reglament 
Vots a favor: 
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
3. Mesa de la conferència 
Vots a favor: 
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
Composició de la mesa i responsabilitats 
 
NÚM. 
ORDRE 

DELEGACIÓ NOM I COGNOMS   RESPONSABILITAT 

 
1 

 
_______________ 

 
________________ 

 
_________________ 

 
2 

 
_______________ 

 
________________ 

 
_________________ 

 
3 

 
_______________ 

 
________________ 

 
_________________ 

 
4. Composició de la conferència 
 
NÚM. 
ORDRE 

DELEGACIÓ PERSONES 
ESCOLLIDES 

PERSONES 
ASSISTENTS 

 
1 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
_________________ 

 
2 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
_________________ 

 
3 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
_________________ 
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5. Informe general 
Vots a favor: 
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
6. Documents de propostes de treball 
 
NÚM. 
ESMENA  

VOTS A FAVOR VOTS EN CONTRA ABSTENCIONS 

 
1 

 
_______________ 

 
_________________ 

 
_______________ 

 
2 

 
_______________ 

 
_________________ 

 
_______________ 

 
3 

 
_______________ 

 
_________________ 

 
_______________ 

 
Votació del document incloent les propostes de treball 
Vots a favor: 
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
  



 

27 
 

5.20. Candidatura per escollir delegats i delegades per anar a la 
conferència de la secció sindical 
 
 
Relació nominal de candidats i candidates per anar a la conferència de la secció sindical 
 

NÚM.  
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI SIGNATURA 

1 
 

________________ _________ ___________ 

2 
 

________________ _________ ___________ 

3 
 

________________ _________ ___________ 

4 
 

________________ _________ ___________ 

5 
 

________________ _________ ___________ 

6 
 

________________ _________ ___________ 

7 
 

________________ _________ ___________ 

8 
 

________________ _________ ___________ 

9 ________________ _________ ___________ 
 
 
En representació      En representació 
de la candidatura     de la mesa electoral 
(firma) _______________    (firma) _________________ 
(nom i cognoms) _______    (nom i cognoms) _________ 
 
 
 
____________________, de/d’____ de 20__ 
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5.21. Modificació de càrrecs i/o responsabilitats dins de la secció 

sindical i canvis en la Comissió Executiva 
 

 

___________________________, amb DNI ____________, com a secretari (secretària) general 

de la Secció Sindical de CCOO a l’empresa ____________________, amb núm. de la Seguretat 

Social ________________, 

 

COMUNICO 

 

Que la direcció de la secció sindical que represento es va reunir el dia ___ de/d’_________ del 

20__ i va acordar la següent modificació de dades dels òrgans de direcció: 

BAIXES 

NOM I COGNOMS DNI RESPONSABILITAT O CÀRREC 
___________________ __________ ___________________________ 
___________________ __________ ___________________________ 
___________________ __________ ___________________________ 

ALTES 

NOM I COGNOMS DNI RESPONSABILITAT O CÀRREC 
___________________ __________ ___________________________ 
___________________ __________ ___________________________ 
___________________ __________ ___________________________ 

La qual cosa comunico perquè així consti. 

____________, ___ de/d’__________ de 20__ 

 

 

(firma o segell) 

(nom i cognoms o identificació de la secció) 
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5.22. Presentació d’avals per proclamar una persona candidata 
a delegat o delegada LOLS 
 
 
Nom de l’empresa: ___________________ 
 
Relació nominal d’avals per escollir delegat o delegada LOLS 
 
 
NÚM. 
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
2 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
3 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
4 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
5 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
6 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
7 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
8 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
9 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
10 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
11 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
12 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
13 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
 

____________, ___ de/d’____________ de 20__ 
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5.23. Presentació d’avals per proclamar una persona candidata 
a la Comissió Executiva 
 
 
Nom de l’empresa: ___________________ 
 
Relació nominal d’avals per escollir candidat o candidata a la Comissió Executiva 
 
 
NÚM. 
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
2 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
3 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
4 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
5 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
6 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
7 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
8 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
9 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
10 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
11 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
12 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
13 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
 
____________, ___ de/d’____________ de 20__ 
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5.24. Presentació d’avals per proclamar una persona candidata 
a la Secretaria General 
 
 
Nom de l’empresa: ___________________ 
 
Relació nominal d’avals per escollir candidat o candidata a la Secretaria General 
 
NÚM.  
ORDRE 

NOM I COGNOMS DNI ANTIGUITAT SIGNATURA 

 
1 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
2 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
3 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
4 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
5 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
6 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
7 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
8 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
9 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
10 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
11 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
12 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
13 

 
_____________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
___________ 

 
 
 
 
____________, ___ de/d’____________ de 20__ 
 
 
 



 

 

 
 
 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i plantegeu-nos qualsevol suggeriment, col·laboració, 
petició o consulta: al Servei Lingüístic estem a la vostra disposició i us atendrem amb molt de 
gust. 
 
Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya: una eina de tots. Feu-lo servir! 
 
 
Servei central 
Via Laietana, 16, 5a planta 
08003 Barcelona 
Tel.: 93 481 29 20 
sl@ccoo.cat 
 
Terres de Lleida 
Enric Granados, 5 
25006 Lleida 
Tel.: 973 26 36 66 
sl-lleida@ccoo.cat 
 
Comarques gironines 
C/ Miquel Blay, 1, 5a planta 
17001 Girona 
Tel.: 972 21 73 03 
sl-girona@ccoo.cat 
 
Av. República d’Argentina, s/n 
17800 Olot 
Tel.: 972 26 00 94 
 
 

 
Servei Lingüístic 
www.ccoo.cat/sl 
@slccoo 
 
Amb el suport de: 

 
 

mailto:sl@ccoo.cat
mailto:sl-lleida@ccoo.cat
mailto:sl-girona@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/sl



