
                                                                                                                                                                                    
 

 

DICTAMEN PROGRAMA D’ACCIÓ 
 

Total presentades: 55  

Esmenes acceptades: 30 

Esmenes rebutjades: 21 

Esmenes amb text transaccional: 4 

Núm. 

Línia Text de l’esmena 

Orga-
nització 

que 
presenta 
l’esmena 

Dictamen de la comissió 

1 72 Posar l’ordre de les Federacions que hi ha en els estatuts FE  

2 115 Canviar la “o” per la “i”  (i territoris): “sectors i territoris” FE Acceptada 

3 123 Incloure una “i”: “Salut Laboral iIgualtat” FE Rebutjada 

4 
150 

Canviar el  principi del paràgraf per: “En aquest mandat, 
les Federacions i les Unions transmetran als delegats i 
les delegades les línies estratègiques que es consensuïn 
i planifiquin en el si…… 

FE Acceptada 

5 
154 

Canviar el començament per: “Hem superat els anys de 
crisi”… per“Durant aquesta legislatura”.. 

FE Acceptada 

6 
156 

Canviar: la confiança de homes...” per “la confiança 
d’homes” 

FE Acceptada 

7 
163 

Incloure“cadascuna” : …responsables d’acció sindical de 
“cadascuna” de les” federacions 
Treure“i Unions”: ...federacions “i unions”, i elaborar... 

FE  
Rebutjada (Aceptada la primera 
part) 

8 
170 

Incloure: “Que la Secretaria Nacional d’acció Sindical 
conjuntament amb les Federacions... 

FE Rebutjada 



                                                                                                                                                                                    
 

 

9 
177 

Canviar la “o” per una “i” a la frase: ...”federals i 
territorials”... 

FE Acceptada 

10 183 Suprimir la paraula “seus” FE Acceptada 

11 
197 

Canviar la frase: “la USOC depèn única i exclusivament...” per 
“La USOC depèn majoritàriament...” 

FE Transaccional  
La USOC depèn de les quotes 
dels seus afiliats i afiliades 

12 
209 

Treure ....“i delegades”.  Creiem que no toca, doncs es parla 
d’afiliats 

FE Rebutjada 

13 

215-
216 

Creiem que caldria suprimir el paràgraf, no veiem clar 
que a les comissions d’Acció Sindical hagin d’assistir delegats i 
delegades que han mantingut “tensió afiliativa”. Què seria 
tensió? Un numero d’afiliacions fetes en un temps determinat? 
Depenent del numero de treballadors de la plantilla serà un 
tant per cent? Es posarà un temps determinat?..... Ex: A una 
llar amb 7 treballadors/es, 3 afiliacions és “tensió afiliativa?” 

FE Rebutjada 

14 227 Afegir la paraula “afiliatius”: ....el seguiment dels 
resultats afiliatius... 

FE Acceptada 

15 
239 

Canviar “ s’hi produirien” per “hi haurien”: “si no ho feien 
hi haurien acomiadaments.” 

FE Acceptada 

16 

244 

Canviar per: Hem de recuperar la força impulsora que 
representa la Negociació Col·lectiva donant 
protagonisme als dos col·lectius fortament colpejats 
per la crisi: els joves i les dones. 

FE Acceptada 

17 
262 

Afegir la paraula “més”:  “treballadors i treballadores joves 
tinguin més protagonisme” 

FE Acceptada 

18 343 a 
346 

Canviar el redactat per : Els delegats i les delegades, 
afiliats i afiliades, abans de presentar una denúncia, 

FE Rebutjada 



                                                                                                                                                                                    
 

 

s’hauran d’assessorar prèviament buscant el suport 
tècnic i sindical dels responsables d’Acció Sindical de 
les seves Federacions i dels seus corresponents serveis 
jurídics. Es farà un seguiment acurat de les denúncies. 

19 
370 

Treure“ara” a la frase :  “Ara amb l’aprovació del...”  
Quedaria: “Amb l’aprovació...” 

FE Acceptada 

20 
383 

Incloure: “Les Federacions hauran d’impulsar un 
registre....” 

FE Acceptada 

21 
385 

Incloure: “Les Federacions elaboraran una base de 
dades...” 

FE Acceptada 

22 
401 

Incloure“els delegats”: ...necessaris perquè les delegades i 
els delegats... 

FE Acceptada 

23 406 Correcció: canviar LGTBifobia per  LGTBIfòbia. FE Acceptada 

24 
416 

Inclourea “de la secretaria” de Salut Laboral i Igualtat,…” FE Rebutjada 

25 
419 

Aclariment: “Crear l’observatori de participació d’homes i 
dones…”    És el d’igualtat?? 

FE Rebutjada 

26 
428 

Incloure nou punt: Formar les delegades i els delegats 
per tal de saber elaborar Plans d’Igualtat i fer-ne el 
seguiment. 

FE Rebutjada 

27 443 Afegiruna“d” a la paraula inamissible: inadmissible FE Acceptada 

28 444 Afegir“cosa” a la frase: ...amb la qual cosa...” FE Acceptada 

29 
445 

Afegir la paraula “malaltia” a la frase: ...el seu 
reconeixement com a malaltia professional... 

FE Acceptada 



                                                                                                                                                                                    
 

 

30 455 Canviar la paraula “concentrat” per “concertat” FE Rebutjada 

31 
463 

Canviar la frase “hem de treure partit sindical ”  
per un nou redactat: “... l’Acció Sindical ha de permetre 
aconseguir...” 

FE Acceptada 

32 

479 

Canviar la frase: “Comprometre a les organitzacions  a 
enregistrar...”Per: 
“Comprometre a les organitzacions a mantenir les 
dades actualitzades del registre dels delegats...” 

FE Acceptada 

33 492-
493 

Afegir al final: “i d’altres malalties” 
FE Rebutjada 

34 538 Canviar el títol per: Responsabilitat Social Empresarial FE Acceptada 

35 563 Concretar la franja d’edat  FE Rebutjada 

36 565 Canviar“el i les joves”, per “El jovent” FE Rebutjada 

37 574 Canviar “els joves”per “el jovent” FE Acceptada 

38 

576-
577 

Canviar “als joves” per “al jovent” 
Dissentim que sigui “escolta” el que més necessiten els joves, 
proposem“que se’ls acompanyi, assessori i fer créixer en 
ells la consciència sindical.” 

FE Transaccional (acceptada la 
primera línia) 
que se’ls escolti, assessori i fer 
créixer en ells i elles la 
consciència sindical. 

39 592 Canviar “als i les joves” per “al jovent” FE Acceptada 

40 594 Canviar “dels joves” per “del jovent” FE Acceptada 

41 597  Canviar “als joves” per “al jovent” FE Acceptada 



                                                                                                                                                                                    
 

 

42 598-
599 

Suprimir el redactat des de la paraula “estudis” 
FE Acceptada 

43 604  Canviar “els joves” per “al jovent” FE Acceptada 

44 
613-
615 

Canviar “dels joves” per “del jovent” 
Suprimir el redactat entre les paraules “socials” fins a “que 
aportin” 

FE Rebutjada (Acceptada la 
primera) 
 

45 
618 

 Canviar “els i les joves immigrants” per “el jovent 
immigrant” 

FE Rebutjada 

46 692-
693 

Deixar un espai 
FE Rebutjada 

47 
710 

Afegir un nou punt que digui: “ Vetllar per a la correcta 
aplicació de les normatives laborals i dels convenis” 

FE Rebutjada 

48 
809 

Treure: En el decurs de la sessióéstreballarà la temàtica 
de l’afiliació, ambdades que s’hauranextret del 
programa informàtic. 

FE Rebutjada 

49 

844 

Elaborar un pla de Comunicació de la USOC, que permeti un 
impuls a les polítiques de comunicació interna i externa. 
L’organització ha de tenir present que allò que no es comunica 
no existeix. 
Elaborar un pla de formació en comunicació per als dirigents 
de les organitzacions.  

Baix 

Llobrega

t 

Transaccional Afegir  
844 Elaborar un pla de 
Comunicació de la USOC, que 
permeti un impuls a les 
polítiques de comunicació interna 
i externa. 
847 Elaborar un pla de formació 
en comunicació per als dirigents 
de les organitzacions. 
 

50 943 Treure la “s” final de la paraula “públic” FE Acceptada 



                                                                                                                                                                                    
 

 

51 
944 

Treure: “…, peròespecialment en l’àmbit sectorial de 
l’ensenyamentpúblics i del lleureeducatiu.” 

FE Rebutjada 

52 
1012 

Afegir, després de la paraula “resultat” (a la qual cal afegir 
una “s”) , “electorals i  afiliatius”. 

FE Acceptada 
 

53 1012 Canviar la paraula “tenir” per “aconseguir” FE Acceptada 

54 

1015 

Afegir:  “Hauria de ser un objectiu obrir una seu a 
Mataró que permeti oferir millors serveis 
d’assessorament i atenció jurídica als afiliats i afiliades, 
delegades i delegats del Maresme.” 

FE Rebutjada 

55 

1018 

Al novembre de 2015, es va iniciar una nova etapa de la Unió 
Territorial del Baix Llobregat i es va enquadrar a més dins 
d’aquesta Unió les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia i el 
Garraf, encara que aquesta última comarca no ha acabat 
funcionant.  
 
La localització del local a Martorell és adequada per cobrir 
aquesta zona geogràfica.  
 
Pel que fa a la comarca del Baix Llobregat s’han establert 
relacions amb les entitats socials de la comarca i també amb 
ajuntaments i el Consell Comarcal, i en relació amb les 
administracions no s’ha pogut avançar més pel veto dels 
sindicats majoritaris.  
 
Hem participat al Congrés al Baix Llobregat impulsat pel 
Centre d’Estudis Comarcals que ha estat una oportunitat de 
relació i aportar les nostres propostes.  

Baix 

Llobrega

t 

Transaccional  
Al novembre dels 2015, es va 
iniciar una nova etapa de la Unió 
Territorial del Baix Llobregat i es 
van adherir, dins d’aquesta 
Unió,m les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia i el Garraf.  
Pel que fa a la comarca del Baix 
Llobregat s’han establert 
relacions amb les entitats socials 
de la comarca i també amb 
ajuntaments i el Consell 
Comarcal.  
Fora important, per l’arrelament 
del sindicat al territori, la 
participació de la resta de 
comarques en el teixit social i 
afiliatiu. 



                                                                                                                                                                                    
 

 

 
En relació amb la resta de comarques seria important que hi 
hagués persones col·laborant per possibilitar la relació amb el 
teixit social com a forma d’arrelament del sindicat al territori.  
Pel que fa a la feina de les federacions ha hagut equips 
d’extensió de la federació d’ensenyament i d’indústria que han 
permès avançar en aquests sectors. 
 
La importància del sector serveis i a la zona fa necessari 
consolidar un equip d’extensió que permetria un creixement 
molt important.  
 
La resta de federacions s’hauran de plantejar si és possible 
crear equips d’atenció.  

L’extensió federal de les 
federacions d’Ensenyament i 
d’Indústria han permès avançar 
en aquests sectors. Cal que es 
formalitzi l’extensió federal de la 
resta de federacions per 
consolidar el creixement que 
estan tenint en el territori la 
federació de Serveis i el potencial 
afiliatiu de la FEP. 
S’està valorant un canvi de seu 
perquè sigui més accessible.   

 


