
 

 

 
DICTAMEN PROGRAMA D’ACCIÓ 

 
Total presentades: 21 
Esmenes acceptades: 5 
Esmenes rebutjades: 8 
Esmenes amb text transaccional: 8 

Núm.  

 
Línia 

 

 
Text de l’esmena 

Organització 

que presenta 

l’esmena 

     Dictamen de la comissió 

1 
 

15 
 

Afegir “,” després de GRANS UT 

V.ORIENTAL 

Acceptada 

2 
 

72  a 

84 

Col·locar amb ordre alfabètic FI Transaccional: I les Unions 

3 
 

104 Substituir “ les fórmules i els eslògans no serveixen” per “les 
fórmules i els eslògans no són suficients” 

UT CAMP DE 
TARRAGONA 

Transaccional: Les 

fórmules i els eslògans són 
actes simbòlics, per tant, 

hem de continuar treballant 

 
4 

 

 
155 

Substituir “legislatura” per “mandat” FI Rebutjada 



 

 

5  

156 
Afegir  després de sindicat “amb més  del 5,5% de 
representativitat” i eliminar “i en representativitat” 

FI Transaccional: hem crescut 
en afiliació I 

representativitat: un 1,2% 
des del 2017, arribant al 

5,5% de representativitat a 
finals del 2021. 

6 
 

180 
Afegir “ convocar o programar reunions entre els unions 
I les federacions per fer un pla de treball determinat i 
coordinat d’eleccions sindicals a cadascun dels 
territoris” 

UT CAMP DE 

TARRAGONA 
Rebutjada 

7  
316/
317 

Suprimir “com ara la distribució de jornada sense consulta” i 

afegir “com per exemple, la distribucció de  jornada 
sense consulta” 

UT CAMP DE 
TARRAGONA 

 
Rebutjada  

8 
 

401 
Afegir “Enfortir la presència de les dones en sectros 
masculinitzats, i viceversa. Promoure la presència 
d’homes en sectors feminitzats i normalitzar-ho”. 

UT CAMP DE 

TARRAGONA 
Transaccional: Lluitar per 

trencar amb els binarismes 
en les diverses categories 

professionals per evitar    

que els sectors estiguin 
masculinitzats o feminitzats, 

promovent així, la 
contractació de persones 

del gènere menys 
representat en el sector de 

treball.  



 

 

 
9 403 Afegir Fer visible la feina de les dones “ en” tots els àmbits 

d’actuació sindical. 
UT CAMP DE 

TARRAGONA 

Acceptada 

10 
 

425 Afegir  integració de les dones i “homes” immigrants. UT CAMP DE 
TARRAGONA 

Rebutjada 

11  
501 

Afegir Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball 

“28 d’abril” i Dia Internacional de la Lluita contra la Sida “ 1 
de desembre” 

UT BAIX 
LLOBREGAT 

Rebutjada 

12 
 

592 
Suprimir obligats a accedir a treball que “ no els aporten 

cap valor” a la formació 

UT CAMP DE 
TARRAGONA 

Rebutjada 

13  
655 

 

Eliminar “d’acord amb els Estatuts” 

FI Transaccional: òrgans, 
d’acord amb els Estatuts 

14 775 Afegir tots els delegats i “delegades”, afiliats i “afiliades” 

treballadors i treballadores 

UT BAIX 
LLOBREGAT 

Rebutjada 

15 850 Substituir “àrea” per “equips de treball” UT BAIX 
LLOBREGAT 

Acceptada 

16 863 Afegir  Territorials UT BAIX 

LLOBREGAT 
Acceptada 

17 992 Substituir “realitzar el 1r Congrés FS USOC”  per “perquè 
aquests objectius siguin possibles necessitem realitzar 
el Congrés Constituent de la Federació  així consolidar 
encara més l’equip de treball” 

FI Transaccional: Estem segurs 
que ho aconseguirem: per 

això l'objectiu principal es 
realitzar el 1er Congrés 

Constituent de la FS USOC. 



 

 

 
     
18 1059 Eliminar “ s’està valorant un canvi de seu perquè sigui 

més accessible” 

FI Acceptada 

19 1092 Substituir “obri cada dia” per “estigui més activa davant 
els nostres delegats i delegades de la zona” 

FI Transaccional: Que permeti una 
major presencialitat en la seu i 

així oferir un assessorament més 

proper davant els nostres delgats 
i delegades i la afiliació de la 

zona. 20 1098 
a 

1105 

Substituir el que posa després de la UNIÓ per “hem tingut 
diferents moments, de crescudes i de baixades en 
representativitat. Ara toca fomentar equips de treball, 
implementar presència a la zona per part de les 
federacions i fer més visible la realitat sindical de la 
zona”. 

FI Transaccional: aquesta Unió ha 
treballat per augmentar la 

representació en el territori. Ara 
toca fomentar equips de treball, 

implementar la presència a la 
zona per part de les federacions i 

fer més visible la realitat sindical 

del territori. 

21  Afegir “Apostar per la importància de dur a terme un 
bon pla d’acció en matèria de formació continuada 
específica acreditada i de qualitat pels professionals 
sanitaris.” 

FAC Rebutjada 

 


