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Introducció 

Han transcorregut dos anys i mig des 

de la fusió territorial entre el Vallès 

Occidental i la Catalunya Central. La 

dinàmica pròpia del sindicat va ajudar a 

accelerar el procés de cohesió i 

coordinació de l’equip sorgit d’aquella 

fusió. El període de concentració 

d’eleccions sindicals durant el 2015 va 

obligar a tensionar a tot l’equip i fruit 

d’això la coordinació i la cohesió de 

l’equip va sortir reforçada. Vam haver 

de fer front a dificultats objectives com 

per exemple la amplitud geogràfica que 

representa el nou sindicat intercomarcal 

i la disponibilitat d’uns recursos limitats. 

Davant de tot això hem aconseguit 

consolidar el nou sindicat intercomarcal, 

mantenir una bona dinàmica de treball i 

obtenir un resultats positius.  

Vam finalitzar el 2015, any de 

concentració d’eleccions, sent 

novament el primer sindicat en el 

territori. Vam augmentar la distància 

respecte el segon al Vallès Occidental i 

al Bages i vam mantenir el mateix 

diferencial negatiu al Berguedà.  

A nivell d’afiliació hem pogut estabilitzar 

la situació i iniciem ja etapes de 

creixement, encara tímid, però 

creixement.  

Hem augmentat el nombre de seccions 

sindicals constituïdes en el territori 

posant en valor l’afiliació com a 

mecanisme d’organització dels 

treballadors i treballadores.  

Hem mantingut l’assessorament 

col·lectiu en un molt bon nivell i seguim 

mantenint un assessorament  

 

 

especialitzat en administració pública 

que em pogut estendre pel territori.  

Disposem d’un sector d’Admnistració 

Local molt coordinat i amb gran 

capacitat de donar resposta al conjunt 

de delegats i delegades, i afiliats i 

afiliades. 

Hem col·laborat en la dinàmica del 

sindicat a nivell intercomarcal, nacional 

i estatal. Hem establert un bon nivell de 

col·laboració amb la Unió entenent que 

tan sols des de la col·laboració i el 

suport entre organitzacions farem més 

gran i més útil el nostre sindicat.  

En resum, hem pogut superar anys 

complicats per al sindicat i per al 

conjunt de la classe treballadora. Anys 

marcats per una profunda crisi 

econòmica i per les dinàmiques 

governamentals de retalles de drets i 

de serveis públics. Toca doncs, 

recuperar la ofensiva. Aprofitar la força 

que tenim en els centres de treball per 

tal de recuperar la nostra incidència 

sociopolítica. Toca revitalitzar la feina 

sindical, millorar la formació i la 

organització dels nostres quadres a les 

empreses. Toca rejovenir i feminitzar el 

sindicat. I toca fer arribar CCOO a 

aquells espais, sorgits de la iniciativa 

neoliberal, marcats per una precarietat 

que dificulta la organització i la 

solidaritat.  

CCOO seguim sent la eina més potent 

per organitzar, defensar i lluitar. 
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Afiliació 

1. L’afiliació ha de seguir sent el primer 

objectiu del sindicat. L’afiliació és el 

primer pas de la organització dels 

treballadors i treballadores. La tímida 

recuperació que comencem a 

experimentar s’ha de consolidar 

fonamentant-la en un bon treball en 

tots els nivells del sindicat. 

2. Les seccions sindicals i els dele-

gats/des han de visualitzar la importàn-

cia de l’afiliació al sindicat. 

3. Les dinàmiques de negociació i 

mobilització, els èxits i les millores  que 

es puguin aconseguir han de repercutir 

en el creixement afiliatiu.  

4. Les seccions sindicals han de ser el 

vehicle per al creixement i la fidelització 

de l’afiliació acompanyades pel sindicat 

intercomarcal i el conjunt de la 

organització.  

5. Cal mantenir el treball conjunt amb 

la Unió respecte la recuperació de 

baixes i posant en marxa plans 

d’acollida per a nous delegats i 

delegades. 

6. Cal un treball específic del conjunt 

del sindicat per organitzar els àmbits 

més precaritzats i que a la nostra 

federació trobem principalment en 

l’àmbit de la logística amb les empreses  

multiserveis.  

7. Necessitem arribar a la població més 

jove i fer conèixer des de l’àmbit 

educatiu quina és la importància de la 

organització dels treballadors i 

treballadores. 

 

 

Eleccions Sindicals 

1. Reforcem l’equip d’eleccions sindicals 

per tal de fer front a la realitat 

territorial. 

2. Treballarem, seguint l’exemple del 

sector de l’administració local, en la 

coordinació dels sectors més grans com 

a eina per millorar els resultats a les 

eleccions sindicals i per a fer participar 

els delegats/des de les empreses més 

petites.   

3. Col·laboració i cooperació amb la 

Unió en la línia seguida fins ara. 

4. Intentar promocionar eleccions en 

empreses sense representació, amb 

anàlisi previ de la situació i contacte 

amb els afiliats/des que hi puguem 

tenir. 

5. Incloure, sempre que sigui possible, 

gent jove i immigrada en els llocs 

importants de les candidatures. 

6. Garantir la proporcionalitat de 

gènere de l’àmbit en les nostres 

candidatures. 

 

Formació Sindical 

1. Revertir la dinàmica de llançament 

d’oferta a l’espera de demanda. Cal 

arribar als delegats/des, valorar les 

seves necessitats i oferir la formació 

que necessiten.  

2. En la dinàmica de millorar la nostra 

organització la formació dels 

delegats/des, especialment els més 

joves, és fonamental. És un dret dels i  
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de les nostres representants a les 

empreses. 

3. Situar en aquest àmbit les sessions 

de acollida a nous delegats/des de 

forma coordinada amb la Unió, de tal 

manera que serveixin de introducció i 

fidelització a la organització. 

4. Formar en xarxes de comunicació, de 

treball i socials al conjunt de la 

organització sindical. 

5. Poder oferir formació específica en 

valors i coneixements globals a aquells 

quadres sindicals que han de donar 

continuïtat al projecte sindical. 

 

Comunicació 

1. Per tal de millorar l’agilitat en la 

difusió i en la coordinació cal disposar 

del major nombre de correus 

electrònics de delegats i delegades, i 

afiliats i afiliades. 

2. La informació s’ha de transmetre 

amb criteri, mètode i proporcionalitat.  

3. Hem de formar als delegats i 

delegades en xarxes i eines de 

comunicació per a que en facin us en 

els centres de treball. 

 

Acció Sindical 

1. L’assessorament sindical individual es 

mantindrà mancomunat a la Unió. 

2. Mantenir l’actual assessorament 

individual i col·lectiu especialitzat en 

Administració Pública, i alhora treballar 

en la seva continuïtat a mitjà termini. 

 

3. Garantir l’assessorament col·lectiu a 

les seccions sindicals i delegats i 

delegades. Coordinació amb els Sectors 

Federatius per a oferir una resposta 

òptima. 

4. Ampliar el treball dels Sectors en el 

territori. Coordinar els sectors de 

Carreteres i Paper-Gràfiques per 

fomentar la participació dels 

delegats/de i de les seccions sindicals.  

5. Mantenir la coordinació del Sector 

d’Administració Local en el Vallès 

Occidental com a mecanisme de 

coordinació i participació dels 

delegats/des i de les seccions sindicals. 

Consolidació d’aquest model a la 

Catalunya Central on ja s’ha iniciat. 

6. Reforçar l’assessorament del sector 

de l’Administració Local en dos àmbits. 

Territorialment a la Catalunya Central i 

funcionalment al col·lectiu de policies 

locals. 

7. Continuar treballant per a l’extensió 

de l’Acord Marc per a ens i 

administracions locals de municipis de 

menys de 20.000 habitants. És a la 

Catalunya Central, i en concret al 

Berguedà, on hi ha més marge per a la 

seva implantació.  

8. Coordinació entre les diferents 

estructures del sindicat per donar 

resposta als processos de 

remunicipalització (recuperació de la 

gestió directa de serveis) en l’àmbit 

local. Cal donar una bona resposta 

tècnica, sindical i institucional per 

garantir l’estabilitat de l’ocupació i el 

manteniment de les seves condicions. 

9. Mantenir l’assessorament en matèria 

de salut laboral i prevenció de riscos. 
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Polítiques d’Igualtat i bretxa 

generacional 

1. En recull d’allò acordat a la 

Conferència de Dones i Homes de 

CCOO s’ha de fer visible la feminització 

del sindicat. 

2. Cal potenciar la participació de les 

dones en les candidatures de les 

eleccions sindicals i en les estructures 

del sindicat. 

3. Coordinació amb l’acció sindical per 

tal de detectar àmbits d’elaboració i 

aplicació de Plans d’Igualtat. 

4. Reforçar la formació en igualtat entre 

homes i dones.  

5. Cal afavorir la participació dels i les 

joves des de l’activitat a l’empresa fins 

a l’estructura sindical.  

 

Seccions Sindicals  

1. Augmentar el nombre de Seccions 

Sindicals constituïdes en el nostre 

territori i dotar-les de major rellevància. 

2. Seguiment de les renovacions i 

desenvolupament del programa 

informàtic de seguiment. 

3. Treball coordinat amb l’acció sindical 

i amb polítiques d’igualtat per afavorir 

presència de dones i joves en els 

òrgans de les seccions sindicals. 

4. Fomentar la dinàmica de coordinació 

de seccions sindicals d’un mateix sector  

 

 

 

com a via de cohesió i millora del 

treball. 

 

Òrgans de direcció i Pla de 

Treball 

1. Recollint allò reflectit ens els 

documents del 3er Congrés de la FSC 

de CCOO de Catalunya, el Sindicat 

Intercomarcal serà la representació de 

la federació en el territori i participarà 

activament i directament en la direcció i 

coordinació del projecte federatiu. 

2. Seguint els criteris federals el 

Sindicat Intercomarcal es dotarà dels 

següents òrgans de direcció: 

* Un Secretari o Secretària General 

* Una Comissió Executiva com a 

equip de direcció i treball, que realitzarà 

la gestió quotidiana. Serà escollida en el 

Congrés. La Comissió Electoral del 

Congrés proposarà que aquesta 

comissió executiva estigui formada per 

un màxim de 8 persones dins dels límits 

i criteris establerts per la FSC de 

Catalunya i la CONC. 

* Un Consell Territorial com a òrgan 

de discussió política. Format per: 

 - El secretari/a general. 

 - La comissió executiva. 

 - 12 persones representatives de 

 les seccions sindicals i la realitat 

 territorial, i sota criteri de 

 paritat. 
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3. De la mateixa manera que en el 

mandat anterior, la Comissió Executiva 

es dotarà d’un Pla de Treball que sota 

criteris avaluables posarà a la pràctica 

allò reflectit en aquest Pla d’Acció. 

4. La Comissió Executiva i per extensió 

el conjunt del sindicat intercomarcal 

buscarà formes de treball més 

horitzontals i col·laboratives. Fomentarà 

la participació i vetllarà per anar 

implicant en la organització a nous 

quadres, potenciant a la feminització 

del sindicat i el rejoveniment. 

5. La comissió executiva es reunirà de 

forma periòdica un cop al mes. 

6. Les responsabilitats a la comissió 

executiva seran les següents: 

 Organització 

 Recursos i Afiliació 

 Eleccions Sindicals 

 Seccions Sindicals 

 Polítiques d’Igualtat  

 Coordinació Catalunya Central 

 Formació i Comunicació 

 Coordinació Sector Local 

 Coordinació Sector Carreteres 

 Coordinació Sector Gràfiques 

 

Sabadell, 15 de desembre de 2016 
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