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 INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

 Aquest  informe  recull  el  conjunt  d’actuacions  efectuades  per  la  Sindicatura  de  l’Afiliació  al  llarg  del 
 darrer  any  2021,  amb  l’objectiu  de  garantir  i  tutelar  els  drets  dels  nostres  afiliats  i  afiliades,  i  de 
 dinamitzar  la  qualitat  dels  serveis  i  l’atenció  correcta,  fent  les  recomanacions  oportunes,  canalitzant 
 els  suggeriments  de  millora  en  relació  amb  els  serveis  i  endegant  les  actuacions  derivades  de  les 
 queixes i les intervencions efectuades pel conjunt de l’afiliació. 

 Queixa  :  acció  per  la  qual  la  sindicatura  intervé  en  la  queixa  d’una  persona  afiliada  i  que  és  objecte  de 
 la seva competència. 

 Intervenció  :  acció  per  la  qual  la  sindicatura  intervé  davant  la  disconformitat  d’una  persona  no 
 afiliada.  Aquest  informe  inclou,  per  primer  cop,  les  reclamacions  de  persones  afiliades  que  no  són 
 competència  de  la  sindicatura  i  que  es  deriven  on  correspongui.  En  els  últims  mesos  també  s’hi 
 inclouen  les  peticions  de  les  persones  afiliades  que  demanen  la  baixa  d’afiliació,  però  amb  una 
 argumentació que produeix una intervenció per intentar evitar la baixa. 

 A  fi  de  facilitar  la  lectura  de  l’informe,  s’han  unificat  els  diferents  àmbits  d’intervenció  en  sis  blocs 
 principals, que són els següents: 

 1.  GABINET  TÈCNIC  JURÍDIC  (GTJ)  :  són  problemàtiques  relacionades  amb  l’assessorament 
 laboral. També inclou incidències relacionades amb els honoraris. 

 2.  ASSESSORAMENT  SINDICAL  :  són  problemàtiques  relacionades  amb  l’assessorament 
 sindical. També inclou incidències relacionades amb els honoraris. 

 3.  GESTIÓ  DE  L’AFILIACIÓ  :  qüestions  relacionades,  principalment,  amb  la  quota  o  amb  la 
 manca d’informació. 

 4.  ESTRUCTURA  SINDICAL  :  s’hi  han  englobat  diferents  àmbits  relacionats  amb  l’estructura 
 interna de CCOO de Catalunya. 
 4.1.  ACTIVITAT  DE  L’ESTRUCTURA  SINDICAL  :  diferències  o  conflictes  amb  les 

 federacions,  el  territori,  la  secció  sindical,  els  delegats  o  delegades  i  els  comitès  de 
 diferents empreses. 

 4.2.  COMITÈS,  DELEGATS  I  DELEGADES  I  SECCIONS  SINDICALS  :  situacions  de 
 disconformitat  per  les  actituds  o  la  manca  de  protecció  per  part  de  l’afiliació  i/o  dels 
 delegats  i  delegades  respecte  de  la  secció  sindical,  el  delegat  o  delegada  i/o  els 
 comitès escollits al centre de treball. 

 4.3.  ELECCIONS  SINDICALS  :  possibles  conflictes  derivats  de  diferents  processos 
 d’eleccions  sindicals  als  centres  de  treball.  En  general,  no  són  competència  de  la 
 sindicatura. 

 5.  SERVEIS  :  fa  referència,  principalment,  als  serveis  que  ofereix  la  CONC  a  l’afiliació  mitjançant 
 empreses externes (descomptes, Atlantis, campanya de la renda…). 

 6.  FORMACIÓ  :  fa  referència  a  les  activitats  relacionades  amb  qualsevol  dels  espais  del  sindicat 
 que fan oferta formativa. 

 L’any  2021  la  titularitat  de  la  sindicatura  va  ser  de  Lluís  Filella  Carballo  fins  al  13  de  juliol,  data  en  què 
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 el  Consell  de  la  CONC  va  nomenar  Mercè  Andrés  Daina  com  a  nova  síndica  de  l’afiliació  per  al  12è 
 mandat.  Per  aquest  motiu,  la  nova  síndica  ha  iniciat  una  ronda  de  presentació  a  les  diverses 
 federacions  i  territoris  durant  l’any  2021  (FSC,  Educació,  Indústria,  Terres  de  Lleida,  Vallès  Oriental  - 
 Maresme - Osona, Pensionistes i Jubilats, Serveis i Tarragona). 
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 PRIMERA PART  :  DADES ESTADÍSTIQUES DEL 2021 

 1.  INTERVENCIONS 

 El  2021  hi  ha  hagut  20  intervencions.  L’any  anterior  no  n’hi  va  haver  cap,  ja  que  els  temes  no 
 competencials no es preveien en l’informe. 

 De  les  20  intervencions,  4  són  queixes  de  persones  afiliades,  de  les  quals  2  es  deriven  a  l’estructura 
 (una és un escrit que no va arribar a fer queixa i la darrera és una consulta). 

 Hi ha una intervenció d’una persona no afiliada sobre desconfiança cap al delegat de CCOO. 

 Com  a  novetat,  aquest  any  hem  incorporat  com  a  intervenció  les  persones  que  volen  donar-se  de 
 baixa  i  fan  un  escrit  dirigit  a  CCOO  en  què  fan  constar  el  motiu  pel  qual  demanen  la  baixa  de 
 l’afiliació.  La  funció  de  la  sindicatura  és  intentar  solucionar  el  problema  i  evitar  la  baixa.  L’any  2021 
 hem  tingut  14  intervencions  d’aquest  tipus,  però  no  ha  estat  possible  recuperar-ne  cap.  Malgrat  tot, 
 la  part  positiva  és  que  serveix  perquè  la  persona  afectada  tingui  millor  imatge  de  CCOO.  Els  motius 
 que  argumenten  són  molt  diversos  i  només  podem  agrupar  el  cas  de  les  5  produïdes  per  desacord 
 amb els honoraris. 

 ÀMBIT 

 AFILIACIÓ  5 
 ASS. SINDICAL  3 

 ESTRUCT. SIND.  2 
 GTJ  8 

 XAT  2 

 Suma total  20 

 COUNTA de INTERVENCIONS 

 AFILIAT  4 
 BAIXA AFIL.  15 
 NO AFILIAT  1 

 Suma total  20 
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 2. QUEIXES 

 2.1. COMPARACIÓ DEL VOLUM DE QUEIXES ANUALS 

 Aquest  gràfic  ens  mostra  una  comparació  dels  últims  cinc  anys  de  les  queixes  registrades  a  la 
 Sindicatura  de  l’Afiliació,  en  què  es  reflecteix  el  resultat  del  2021,  que  representa  un  increment  de 
 20 queixes respecte de l’any anterior. 

 ANY 
 NRE. DE 
 QUEIXES 

 % 
 CREIXEMENT 

 2017  39 
 2018  48  23,08 % 
 2019  62  29,17 % 
 2020  64  3,23 % 
 2021  84  31,25 % 

 2.2. QUEIXES: DETALL DELS ÀMBITS AFECTATS 

 El  2021  hi  ha  un  increment  important  de  queixes  en  relació  amb  l’any  anterior,  especialment  en 
 l’apartat  del  GTJ,  que  augmenta  en  relació  amb  el  total  de  les  queixes  de  l’any  2021  i  també  en 
 relació  amb  l’any  2020.  Pel  que  fa  a  les  queixes  sobre  assessorament  sindical,  el  nombre  absolut  és 
 més  alt  que  l’any  anterior,  però  disminueix  en  relació  amb  el  total  de  queixes  de  l’any  2021  i  també 
 respecte  de  l’any  2020.  La  resta  de  queixes  d’altres  àmbits  es  redueix  (només  en  un  cas  en 
 cadascun). 

 ÀMBIT  2021  %  2020  % 

 AFILIACIÓ  1  1,2 %  3  4,7 % 

 ASS. SINDICAL  17  20,2 %  14  21,9 % 

 ESTRUCT. SIND.  1  1,2 %  5  7,8 % 

 GTJ  64  76,2 %  40  62,5 % 

 SERVEIS  1  1,2 %  2  3,1 % 

 Suma total  84  100,0 %  64  100,0 % 

 Sindicatura de l’Afiliació. Informe anual (2021)  5 



 2.2.1. GTJ 

 L’any  2021  hi  ha  un  increment  considerable  de  queixes  relacionades  amb  el  servei  del  GTJ.  Pensem 
 que  es  deu  majorment  a  la  repercussió  derivada  de  la  pandèmia  (baixes  laborals,  canvis  d’advocat  o 
 advocada, sobrecàrrega, etc.). 

 El  total  de  consultes  realitzades  és  de  13.508,  de  les  quals  7.001  són  primeres  visites.  Del  total  de  les 
 visites, 12.967 són individuals i 541 són col·lectives. 

 El  nombre  total  de  persones  afectades  és  de  14.808,  de  les  quals  2.006  (13,55  %)  són  no  afiliades  i 
 12.802,  afiliades  (1.185  persones  de  menys  de  sis  mesos  d’afiliació  i  11.617  de  més  de  sis  mesos 
 d’afiliació).  Es  tracta  d’un  volum  molt  important  de  consultes  que  tan  sols  ha  generat  64  expedients  a 
 la sindicatura (que representa un 0,48 % sobre les consultes). 

 Els  motius  més  freqüents  el  2021  són  els  relacionats  amb  el  mal  funcionament  del  servei  (21,88  %)  i 
 els  honoraris  (18,75  %),  i,  a  continuació,  la  falta  d’informació  (15,63  %)  i  l’assessorament  deficient 
 (14,06  %).  També  eren  els  més  freqüents  el  2020,  sobretot  els  dos  primers,  cosa  que  indica  que  és 
 necessari prendre mesures per millorar l’atenció a l’afiliació. 
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 MOTIU  2021  %  2020  % 

 ASSESSORAMENT GTJ DEFICIENT  9  14,06 %  5  12,50 % 

 ATENCIÓ NO CORRECTA  5  7,81 %  2  5,00 % 

 CANVI D’ADVOCAT/ADA  5  7,81 %  1  2,50 % 

 DEMANDA INCORRECTA  3  4,69 %  1  2,50 % 

 DEMANDA NO PRESENTADA  3  4,69 %  5  12,50 % 

 DISCONFORMITAT AMB LA DECISIÓ  1  1,56 %  3  7,50 % 

 FALTA D’INFORMACIÓ  10  15,63 %  4  10,00 % 

 HONORARIS  12  18,75 %  7  17,50 % 

 MAL FUNCIONAMENT DEL SERVEI  14  21,88 %  10  25,00 % 

 PROTECCIÓ INSUFICIENT  1  1,56 %  0  0,00 % 

 RECURS NO PRESENTAT  1  1,56 %  2  5,00 % 

 Total  64 
 100,00 

 %  40  100,00 % 

 2.2.2. ASSESSORAMENT SINDICAL 

 Es  presenten  17  casos,  que  representen  el  20  %  de  les  queixes,  fet  que  suposa  una  xifra  molt 
 semblant respecte de l’any anterior, en què es va situar en un 22 %. 

 El  mateix  es  pot  dir  sobre  els  motius  de  la  queixa,  on  es  manté  l’opció  d’un  assessorament  sindical 
 deficient. 

 El  total  de  consultes  a  l’assessorament  mancomunat  en  l’àmbit  de  Catalunya,  pel  que  fa  a  l’any  2021, 
 ha estat de 41.388 consultes programades, amb un total de 34.773 consultes finalment realitzades. 

 Això  vol  dir  que  en  relació  amb  les  queixes  registrades  a  aquesta  sindicatura  i,  tenint  en  compte  el 
 seu volum, suposen únicament un 0,05 % respecte del total de consultes realitzades. 
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 MOTIU  2021  %  2020  % 

 ASSESSORAMENT SINDICAL DEFICIENT  8  47,06 %  9  64,29 % 

 DISCONFORMITAT AMB LA DECISIÓ  1  5,88 %  0,00 % 

 FALTA D’ASSESSORS/ES  1  5,88 %  0,00 % 

 MAL FUNCIONAMENT DEL SERVEI  4  23,53 %  3  21,43 % 
 TARDANÇA A L’HORA DE RESOLDRE EL 
 PROBLEMA  3  17,65 %  2  14,29 % 

 Suma total  17 
 100,00 

 %  14 
 100,00 

 % 

 2.2.3. ESTRUCTURA SINDICAL 

 Només s’ha rebut una queixa, en relació amb el manteniment dels locals, que ha quedat resolta. 

 2.2.4. SERVEIS 

 Durant l’any 2021 només hi ha 1 queixa relacionada amb Atlantis, resolta satisfactòriament, un 50 % 
 menys que l’any anterior, en què hi va haver 2 queixes de serveis. 

 2.2.5. FORMACIÓ 

 Durant l’any 2021 no hi ha hagut cap queixa en l’àmbit de formació. L’any 2020 només va produir-se 
 una queixa. 

 2.3. CARACTERÍSTIQUES DE LES QUEIXES 

 La suma de les característiques pot ser superior al nombre de queixes, ja que algunes tenen més 
 d’un motiu indicat per la persona afectada. 

 Tal  com  es  veu  al  quadre  resum  de  característiques,  la  primera  causa  l’any  2021  és  l’atenció  no 
 correcta,  que  augmenta  respecte  de  l’any  2020.  En  segon  lloc,  l’any  2021  hi  ha  el  mal  funcionament 
 del  servei  i,  en  tercer  lloc,  l’assessorament  jurídic  deficient,  que  també  augmenta  de  manera 
 destacable respecte del 2020. 
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 CARACTERÍSTIQUES  2021 
 % sobre 
 TOTAL  2020 

 % sobre 
 TOTAL 

 ASSESSORAMENT SINDICAL DEFICIENT  12  4,48 %  4  3,08 % 

 ASSESSORAMENT JURÍDIC DEFICIENT  35  13,06 %  6  4,62 % 

 ATENCIÓ NO CORRECTA  43  16,04 %  13  10,00 % 

 CANVI D’ADVOCAT/ADA  10  3,73 %  4  3,08 % 

 DEMANDA NO INTERPOSADA  8  2,99 %  4  3,08 % 

 DISCONFORMITAT AMB LA DECISIÓ  20  7,46 %  24  18,46 % 

 DRET NO EXERCIT  11  4,10 %  9  6,92 % 

 FALTA D’INFORMACIÓ  27  10,07 %  15  11,54 % 

 HONORARIS  9  3,36 %  7  5,38 % 
 INDICACIÓ DE DEFICIÈNCIA 
 PROFESSIONAL  1  0,37 %  0  0,00 % 

 MAL FUNCIONAMENT DEL SERVEI  39  14,55 %  30  23,08 % 

 NEGATIVA A FACILITAR INFORMACIÓ  13  4,85 %  0  0,00 % 

 PROTECCIÓ INSUFICIENT  17  6,34 %  5  3,85 % 

 TARDANÇA A RESOLDRE EL PROBLEMA  23  8,58 %  9  6,92 % 

 Suma total  268  100,00 %  130  100,00 % 
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 2.4. QUEIXES PER FEDERACIÓ 

 Compararem  per  primera  vegada  el  percentatge  de  queixes  de  cada  federació  amb  el  percentatge 
 d’afiliació  de  cada  ram  i  podrem  veure  que  el  percentatge  més  desigual  és  de  la  Federació  de 
 l’Hàbitat. 

 D’altra  banda,  les  que  tenen  un  percentatge  de  queixes  major  que  el  d’afiliació  són  Hàbitat,  Sanitat  i 
 FSC,  i  les  que  tenen  un  percentatge  menor  de  queixes  en  relació  amb  el  d’afiliació  són  Indústria, 
 Educació i Serveis. 

 FEDERACIONS 
 % 

 queixes 
 % 

 afiliació 

 01 HÀBITAT  20,48 %  9,60 % 
 03 FSC  24,10 %  22,66 % 
 04 SERVEIS  22,89 %  26,63 % 
 09 EDUCACIÓ  1,20 %  6,78 % 
 13 INDÚSTRIA  20,48 %  27,74 % 
 18 SANITAT  10,84 %  6,59 % 

 Suma total  100,00 %  100,00 % 

 2.5. QUEIXES PER TERRITORI 

 Comparem,  per  primer  cop  en  un  informe,  el  percentatge  de  queixes  de  cada  territori  amb  el 
 percentatge  d’afiliació  de  cadascun.  Podem  veure  que  el  percentatge  més  desigual  es  dona  al 
 Barcelonès  i  a  Tarragona,  amb  una  quantitat  de  queixes  bastant  més  superior  que  el  percentatge 
 d’afiliació. 

 I,  al  contrari,  les  unions  territorials  del  Baix  Llobregat  -  Alt  Penedès  -  Anoia  -  Garraf,  Comarques 
 Gironines,  Terres  de  Lleida,  Vallès  Occidental  -  Catalunya  Central  i  Vallès  Oriental  -  Maresme  -  Osona 
 tenen un percentatge de queixes menor que el percentatge d’afiliació. 
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 UNIÓ TERRITORIAL  % queixes  % quota 
 BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS 
 - ANOIA - GARRAF  5 %  20 % 
 BARCELONÈS  51 %  35 % 
 COMARQUES GIRONINES  4 %  8 % 
 TARRAGONA  18 %  9 % 
 TERRES DE LLEIDA  0 %  5 % 
 VALLÈS OCCIDENTAL - 
 CATALUNYA CENTRAL  13 %  14 % 
 VALLÈS ORIENTAL - MARESME - 
 OSONA  9 %  10 % 

 Suma total  100 %  100 % 

 2.6. QUEIXES PER SEXES 

 El  nombre  de  queixes  amb  les  dades  segregades  per  homes,  dones  i  gènere  no  binari,  indicador 
 que  el  2021  presenta  un  augment  de  les  queixes  presentades  per  les  dones  que  han  estat  48 
 casos  i  d’homes,  43,  la  qual  cosa  comporta  un  lleuger  increment  de  les  queixes  presentades  per 
 dones.  S’ha  de  tenir  en  compte  que  algunes  queixes  han  estat  presentades  per  més  d’una 
 persona. 

 El  total  de  dones  afiliades  és  de  63.972,  que  han  presentat  48  queixes,  xifra  que  representa  el 
 0,075  %.  El  total  d’homes  afiliats  és  de  81.557  i  han  presentat  43  queixes,  xifra  que  representa  el 
 0,053 %. 

 SEXE  2021  2020 
 D  48  30 
 H  43  34 
 Suma total  91  64 
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 3. RESULTAT FINAL DELS EXPEDIENTS 

 Quant  al  resultat  final  dels  expedients  en  relació  amb  el  2020,  han  augmentat  les  resolucions 
 aclarides, han disminuït les resoltes i han augmentat les no resoltes. 

 Les  queixes  es  consideren  resoltes  quan  s’ha  solucionat  la  petició  de  la  persona  afectada  i  es 
 consideren aclarides quan se li han ofert les informacions que justifiquen el motiu de la queixa. 

 RESOLUCIÓ  2021  %  2020  % 
 ACLARIDA  42  50,00 %  27  42,19 % 
 NO RESOLTA  15  17,86 %  9  14,06 % 
 RESOLTA  27  32,14 %  28  43,75 % 
 Suma total  84  100,00 %  64  100,00 % 

 4. PERSONES AFECTADES PER LA QUEIXA I MANTENIMENT DE L’AFILIACIÓ 

 Aquest  indicador  ens  mostra  el  nombre  de  persones  i  el  seu  estatus  com  a  afiliades  en  la  data  de 
 l’informe. 

 Persones  que  continuen  afiliades  actualment:  64,  un  76  %  del  total  (l’any  passat  van  ser  44  casos, 
 que  és  un  69  %  del  total).  Es  tracta  d’un  resultat  positiu  i  esperançador,  i  ens  dona  la  idea  que  les 
 queixes  considerades  com  a  aclarides  també  han  estat  majoritàriament  ben  enteses  per  la  persona 
 afectada. 

 AFILIACIÓ  2021  %  2020  % 
 NO  20  23,81 %  20  31,25 % 
 SÍ  64  76,19 %  44  68,75 % 

 Suma total  84  100,00 %  64  100,00 % 
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 SEGONA PART: 

 RECOMANACIONS DE LA SINDICATURA DE L’AFILIACIÓ 

 S’inclouen  també  les  aportacions  del  Consell  Assessor  de  la  Sindicatura  (CAS),  celebrat 
 el dia 6 d’abril del 2022. 

 A.  AFILIACIÓ I INCREMENT DE LES QUOTES 

 En  relació  amb  l’increment  del  preu  de  les  quotes  per  al  2023  i  el  futur,  la  sindicatura  ha 
 traslladat una proposta escrita detallada, que, de manera resumida, consisteix a: 

 ●  Evitar  increments  de  la  quota  lineals  (com  els  0,5  euros  de  l’any  2022).  Es  proposa 
 que,  si  es  considera  necessari  augmentar  les  quotes,  haurien  de  ser  increments 
 percentuals  que  afectin  de  la  mateixa  manera  totes  les  quotes  establertes  i 
 s’hauria d’intentar que siguin més reduïts en el cas dels salaris més baixos. 

 ●  Augmentar  els  trams  de  salari  on  s’enquadra  cada  quota  amb  el  mateix  criteri  que 
 per a l’augment de la quota. 

 ●  Fragmentar  el  tram  de  la  quota  reduïda,  de  manera  que  representi  un  esforç  més 
 similar  per  als  salaris  inclosos  dins  aquest  tram,  per  exemple,  en  dos  trams  (de 
 14.000 a 19.000 euros i de 19.000 a 24.000 euros). 

 A  proposta  del  CAS,  caldria  assegurar-se  d’incloure  l’explicació  sobre  l’augment  de  la 
 quota quan es fa la difusió de l’increment anual. 

 B.  PÀGINA WEB I APP 

 ●  Incorporar  l’opció  de  traducció  al  castellà  a  la  pàgina  web  com  teníem  a  la  versió 
 anterior. 

 ●  Millorar  l’apartat  dels  serveis  d’assessorament  jurídic  i  sindical  a  la  pàgina  web,  i 
 procurar  que  sigui  més  entenedora,  especialment  pel  que  fa  als  honoraris.  A  més, 
 en  el  cas  del  servei  jurídic,  explicar  el  procés  que  s’utilitza  (signatura  del  full 
 d’encàrrec, manera de contactar amb el professional, etc.). 

 ●  Incrementar  la  promoció  de  l’app  a  la  pàgina  web  i  a  les  publicacions, 
 especialment  per  la  informació  que  ofereix  per  a  les  persones  afiliades  que  tenen 
 consultes i altres gestions. 

 C.  SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC I SINDICAL 

 ●  Harmonitzar  els  horaris  del  servei  d’atenció  del  GTJ,  en  especial  a  Barcelona,  per 
 donar una millor resposta a les necessitats de les persones treballadores. 

 ●  Valorar  la  implantació  d’un  servei  telemàtic  tant  en  l’assessorament  jurídic  com  en 
 el  sindical  per  a  persones  pertanyents  a  territoris  sense  gaire  servei  i  per  a 
 persones amb dificultats d’horaris laborals i de conciliació familiar. 

 ●  Analitzar,  en  el  cas  del  servei  jurídic,  la  cobertura  de  l’assegurança  i  millorar  el 
 funcionament  quan  es  produeix  un  error  al  GTJ,  de  manera  que  la  persona 
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 afectada  es  trobi  més  protegida  i  tingui  un  acompanyament  adequat  com  a 
 persona  afiliada.  Per  al  servei  d’assessorament  sindical,  veure  si  es  pot  contractar 
 algun tipus d’assegurança per cobrir el perjudici de possibles errors. 

 ●  Quan  un  professional  cessa  en  el  servei  amb  el  GTJ,  informar-ne  immediatament 
 les  persones  a  les  quals  porta  un  expedient  i  donar-los  el  contacte  de  la  persona 
 que  el  substitueix.  També  s’hauria  de  fer  en  el  cas  de  l’assessorament  sindical,  si 
 és el cas. 

 ●  Valorar  la  possibilitat  d’enquadrar  l’atenció  jurídica  només  per  a  persones 
 afiliades, atesa la gran quantitat de cites. 

 ●  Quant  a  les  preparacions  judicials,  proporcionar  amb  més  antelació  la  informació 
 de  les  dates  del  judici  i  la  citació  per  preparar-lo  per  oferir  tranquil·litat  a  les 
 persones afectades. 

 ●  Pel  que  fa  a  la  petició  de  canvi  d’advocat  o  advocada  per  part  de  la  persona 
 afiliada  per  pèrdua  de  confiança,  buscar,  des  del  GTJ,  les  mesures  per 
 permetre-ho,  ja  que  hem  d’intentar  aplicar  el  mateix  criteri  que  quan  passa  a 
 l’inrevès,  en  què  el  GTJ  argumenta  que  es  contracta  un  equip  i  no  un  advocat  o 
 advocada en particular. 

 ●  A  proposta  del  CAS,  cal  destacar  de  manera  clara  en  la  redacció  del  full 
 d’encàrrec  la  part  on  especifica  que  els  honoraris  es  calculen  segons  l’antiguitat 
 de  la  persona  afiliada  en  la  data  de  la  signatura  del  document  i  que  ha  de 
 mantenir  l’afiliació  durant  tot  el  procediment.  Posteriorment,  s’ha  informar  de 
 manera  concreta  la  persona  afectada  de  les  dades  bàsiques  identificatives  del 
 seu expedient. 

 D.  XAT I ATENCIÓ A L’AFILIACIÓ 

 En  aquest  apartat  voldríem  destacar  la  feina  de  prevenció  de  possibles  queixes  que 
 s’aconsegueix  des  de  la  XAT  i  des  de  l’Atenció  a  l’Afiliació,  que  resulta  molt  valuosa  per  a 
 la  sindicatura,  ja  que  ofereix  resposta  i  evita  incidències  i  dubtes,  de  tal  manera  que  no 
 arriba a produir-se el formulari de queixa. 

 A  proposta  del  CAS,  es  planteja  la  preocupació  respecte  dels  nous  sistemes  d’atenció 
 implantats  i  la  necessitat  de  reforçar  els  recursos  destinats  a  l’equip  de  la  XAT,  a  fi  de  fer 
 més eficient el sistema i evitar desatenció. 

 E.  BAIXA D’AFILIACIÓ PER JUBILACIÓ 

 Fruit  dels  comentaris  d’algunes  queixes,  veiem  que  es  perd  l’interès  a  mantenir  l’afiliació 
 en  jubilar-se,  en  bona  part  per  desconeixement,  motiu  pel  qual  caldria  establir  un  pla 
 específic. 

 A  proposta  del  CAS,  s’hauria  de  fomentar  la  continuïtat  en  l’afiliació  per  part  de  persones 
 properes  a  la  jubilació,  anticipant-nos  amb  propostes  i  avantatges  vinculats  al  relleu 
 generacional. 
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 F.  FUNCIÓ DE MEDIACIÓ 

 Fomentar  la  capacitat  mediadora  de  la  sindicatura  com  a  eina  per  a  la  resolució  de 
 reclamacions. 

 La  Sindicatura  de  l’Afiliació  agraeix  el  suport  de  l’equip  del  SISCOM  en  la  seva  tasca  i,  en 
 particular,  en  la  realització  d’aquest  informe,  així  com  el  suport  i  la  bona  predisposició  de  les 
 diferents  responsabilitats  i  les  diverses  companyes  i  companys  a  l’hora  d’intentar  solucionar  les 
 diverses  problemàtiques  plantejades  i,  alhora,  de  demanar  a  l’organització  que  tingui  en  compte  i 
 faci possible les recomanacions plantejades. 

 Finalment,  fem  un  agraïment  especial  i  sincer  a  l’anterior  síndic,  Lluís  Filella,  per  tota  l’atenció  i  el 
 suport proporcionats en el traspàs d’aquesta responsabilitat. 

 Barcelona, 6 d’abril de 2022 
 Mercè Andrés Daina 
 Síndica de l’afiliació 
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