
ÉS EL 
MOMENT!

de recuperar drets

d’ocupació digna

de conquerir la igualtat

que la joventut lidere els canvis

ELECCIONS SINDICALS



ÉS EL MOMENT!
CCOO és el primer sindicat en àmbit autonòmic i nacional i, per acon-
seguir-ho, és imprescindible la representació directa en els centres de 
treball, mitjançant la teua participació. Comença el període d’eleccions 
sindicals i, triar una candidatura o ser-ne part, és un dret que tens. 

En aquest procés, triar Comissions 
Obreres és sinònim de valentia i de 
solidaritat, perquè lluitem per la millora 
de les teues condicions laborals i pels 
drets socials necessaris perquè tothom 
puga tenir unes condicions de vida dig-
na.



DE RECUPERAR DRETS

És temps de guanyar els drets arrabassats durant 

la crisi, de passar a l’ofensiva i d’exigir una redistri-

bució de la riquesa. En CCOO defensem de manera 

solidària els interessos del món assalariat, pensio-

nista i aturat, i posem en el centre de la nostra acció 

sindical les persones més vulnerables.

Com a organització sociopolítica ens ocupem, 

no sols de les condicions de treball, també de 

tot allò que construeix una societat decent: edu-

cació, sanitat, serveis socials, pensions, igualtat de 

tracte i d’oportunitats entre homes i dones, drets 

de les persones LGTBI, amb diversitat funcional o 

migrants, atenció a la dependència, sostenibilitat 

mediambiental, accés a la formació i a la cultura, 

foment de les llibertats públiques, la cooperació, la 

participació i l’extensió de la democràcia.  



Per aconseguir…
• Eliminar la bretxa salarial.
• Jornades de treball dignes i flexibles. Millorar els 
permisos de conciliació laboral, familiar i personal. 
• Coresponsabilitat en les cures.
• Accedir a ocupacions de qualitat, en condicions 
d’igualtat i de tot tipus de sector. 
• Promocionar, assumir llocs de direcció i de res-
ponsabilitat.
• Acabar amb les violències masclistes, especial-
ment en l’àmbit laboral (assetjament sexual i per 
raó de sexe, drets i mesures laborals de les treba-
lladores víctimes de violència de gènere).

Participa amb CCOO en la negociació del teu con-
veni col·lectiu i en el pla d’igualtat de la teua em-
presa, per proposar i exigir el compliment de me-
sures concretes. Suma’t i organitza’t en el sindicat 
per conquistar la igualtat.

DE CONQUERIR LA IGUALTAT



D’OCUPACIÓ DE QUALITAT
El poder polític, pressionat per l’empresarial, ha apostat per estendre la 
precarietat, basant-se en normes laborals que restaven poder sindical. 
Des de CCOO et convidem a implicar-te en aquestes eleccions sin-
dicals, perquè on hi ha organització col·lectiva dels treballadors i de les 
treballadores és més fàcil posar fre a aqueixa temporalitat, als baixos 
salaris, a l’excés d’hores extra, a les jornades parcials involuntàries, a la 
sinistralitat laboral.

QUE LA JOVENTUT LIDERE ELS CANVIS
Per aconseguir…
• Acabar amb la precarietat (alta temporalitat, contractes 
parcials no desitjats, hores extra no retribuïdes, horaris 
excessius…) i amb l’exili laboral.

• Fomentar la contractació estable i poder desenvolupar un projecte de 
vida de futur.
• Acabar amb l’abús actual que es fa de la figura del becari i amb les 
ocupacions sense remuneració actuals.

Participa i fes valdre els teus drets, perquè com a jove eres qui millor 
coneixes la teua realitat. Fes el pas, presenta’t a les eleccions sindicals i 
lidera el canvi en el teu centre de treball. Nega’t a permetre que continue 
l’abús i la precarització social de la joventut.



LES ELECCIONS SINDICALS
Són el procés democràtic pel qual els treballadors i les treballado-
res trien els seus representants en l’empresa o en el centre de tre-
ball. Aquest dret com a regla general s’exerceix cada quatre anys, 
i s’ajusta a allò regulat en normatives com l’Estatut dels treballa-
dors/es o l’Estatut bàsic de l’ocupació pública. Tenir representació 
és fonamental per garantir que la plantilla estiga organitzada, infor-
mada, puga participar en la presa de decisions, i en la defensa dels 
teus interessos davant el poder empresarial.

Es poden realitzar en empreses o centres en els quals treba-
llen més de 6 persones. Segons les persones en plantilla, distin-
girem entre:

• Comité d’empresa o junta de personal. Es constitueix en cada 
centre o agrupació de centres de treball amb un cens de 50 o més 
treballadors i treballadores.
• Delegats i delegades de personal, quan se’n té menys de 50.



PER SER REPRESENTANT
Els requisits són: ser major d’edat i tenir una antiguitat en l’empresa 
de sis mesos (en alguns sectors d’activitat aquest temps pot va-
riar). Per presentar-te per CCOO PV t’oferim diverses vies per con-
tactar amb l’oficina electoral.

Telèfon 961 004 753

Correu electrònic oficina.electoral@pv.ccoo.es

Formulari de la nostra web www.pv.ccoo.es

En qualsevol de les nostres seus

     @ccoopv amb l’etiqueta #comunicaelectoral 

     CCOOPV en obert o mitjançant missatge privat

COMUNICA ELECTORAL



DRETS I GARANTIES
• Publicar i distribuir informació sindical.
• Convocar reunions, comunicades prèviament a l’empresa.
• Rebre informació de la part empresarial sobre la seua evolució i previ-
sió. Poden estar presents en les signatures de contractes o liquidacions 
i l’empresa està obligada a donar-los una còpia dels contractes que se 
signen, comunicar-los les pròrrogues i denúncies.
• Emetre informes previs sobre les decisions que adopte l’empresa 
relatives a: A) Reestructuració de plantilles i cessaments totals, parcials, 
definitius o temporals. B) Reducció de jornada, trasllat total o parcial de 
la instal·lació. C) Plans de formació professional de l’empresa. D) Implan-
tació o revisió de sistemes d’organització i de control de treball.
• Crèdit horari. Hores retribuïdes que es dediquen a funcions de repre-
sentació i d’acció sindical.
• No poden patir discriminació en els seus drets de promoció econò-
mica i/o professional, ni en les seues relacions laborals. No poden ser 
objecte d’acomiadament ni de sanció per actuacions realitzades en 
l’exercici de la seua representació, fins i tot un any després de finalitzar 
aquesta funció.
• En cas de trasllat, tenen prioritat de romandre en el seu lloc de treball, 
fins i tot de quedar-se en l’empresa en el cas de suspensió o d’extinció 
del contracte per causes tècniques, organitzatives i productives.



RECURSOS
Des que decidisques participar en les eleccions sindicals, tindràs el su-
port, l’assessorament i la informació del sindicat. Posarem a la teua dis-
posició eines que et seran d’utilitat:

Formació sindical. Oferim un itinerari formatiu perquè les persones tria-
des com a representants legals dels treballadors i de les treballadores 
puguen exercir les seues funcions en les millors condicions.

Assessorament sindical. En les federacions i unions intercomarcals 
disposaràs d’assessorament sobre drets i condicions de treball: conve-
ni col·lectiu, salaris, contracte, possibilitats de conciliació i altres drets 
socials. Tindràs a més assessorament especialitzat en salut laboral, de-
pendència i discapacitat, renda d’inclusió, igualtat, joventut i migracions.

Gabinet jurídic. Com a representant sindical pots disposar d’aquest ser-
vei d’assessorament que representa una eficaç eina de defensa de drets.
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