
QUINA ÉS LA FORÇA DE CCOO? 

La fora de CCOO és la teva, sumada a la de la 
resta de persones que s'associen en el nostre 
projecte    sindical. 
La nostra fora és la forca de la participació del 
conjunt de la nostra afiliació, de les nostres 
actuacions per defensar i aconseguir nous 
drets i de la presa de les nostres decisions. 
Com més persones ens afiliem i participem en 
el projecte sindical de CCOO, més gran serà la 
nostra força per millorar les nostres condicions 
en l’empresa i les nostres condicions generals 
de vida. 

La Federació de Serveis a la Ciutadania representa 

quasi  40.000 afiliats i afiliades i més de 5.200 

delegats/des de Catalunya, i s'organitza en 13 sectors 

productius i de serveis amb un element comú, que és 

el del servei als   ciutadans. I són els següents: 

 Aeri, Agències de Viatges i Vehicles de Lloguer 

 Aigües 

 Administració de l’Estat 

 Administració Local 

 Carretera 

 Ferroviari 

 Generalitat 

 Mar 

 Mitjans de comunicació, Oci, Cultura i Esports 

 Paper, Gràfiques i Fotografia 

 Postal 

 Serveis Socials i Atenció a les persones 

 Telecomunicacions 

ENS POTS TROBAR A: 

BARCELONA :  

Via Laietana, 16 ,7º planta 

08003 Barcelona  

www.ccoo.cat/fsc/carretera 

LA TEVA 

FEDERACIÓ, 

EL TEU  

SINDICAT 

Hi tens  

un lloc 

I EL SECTOR DE CARRETERA… 

Concretament, el Sector de Carretera de la FSC 

de Catalunya t’ofereix un assessorament 

especialitzat al teu àmbit de treball, ja sigui 

transport de mercaderies o viatgers, 

aparcaments, transport sanitari o autopistes. 

Per un costat l'assistència i recolzament 

col·lectiu als delegats i delegades, i a les 

seccions sindicals, i per l’altre resposta 

concreta a les consultes més habituals, com 

ara la possibilitat de obtenir la lectura de la 

targeta del tacògraf digital de forma gratuïta 

per tots els afiliats i afiliades. 

Simultàniament el Sector de Carretera 

organitza i coordina l’actiu sindical per 

estructurar la negociació col·lectiva i la 

defensa de les condiciones de treball. 

A més, amb coordinació amb les secretàries 

de la FSC , s’ofereix assessorament en matèria 

de salut laboral amb les especificitats 

concretes dels nostres àmbits de treball. 



La Federació Serveis a la Ciutadania, a més de 
donar-te la benvinguda, et garanteix 
l’assessorament que necessitis en la teva 
relació laboral i el dret a mantenir-te 
informat/da de qualsevol acció al teu ram. 

CCOO és una organització sindical formada 
per homes i dones del món del treball, que  
ens associem de manera lliure, voluntària i 
solidària per unir les forces en defensa dels 
nostres        interessos laborals i socials. 

CCOO  és un  sindicat democràtic, divers          
i participatiu. 

CCOO és un sindicat nacional, de classe. 

CCOO és un sindicat autònom i independent. 

CCOO és un sindicat internacionalista i global. 

CCOO intervé davant les administracions per 
aconseguir millores socials. 

A CCOO hi tens un lloc, amb la teva 
participació el sindicat obté més força per a la 
negociació col·lectiva i per avançar en la 
garantia i la millora dels drets i les condicions 
laborals. 

CCOO s'organitza en diferents federacions 

que apleguen diversos      àmbits de l'activitat 

productiva i laboral.  La FSC, la Federació de 

Serveis a la   Ciutadania, té per objectius: 

Estimat company, estimada companya, 

Volem donar-te la benvinguda al             

nostre sindicat, primera força sindical de             

Catalunya. El nostre sindicalisme té dos  

pilars bàsics: la afiliació i la repre-

sentativitat. Amb la teva afiliació a CCOO,          

s'enforteix la nostra Federació Serveis a la 

Ciutadania i la Comissió Obrera Nacional de  

Catalunya. 

Cada treballador i treballadora que s'afilia a 

CCOO augmenta la nostra legitimitat com a 

sindicat majoritari, democràtic, nacional i 

de classe (com així ens defineixen els 

nostres Estatuts). És una decisió que 

contribueix a augmentar la  nostra  força en 

"la defensa dels interessos generals i 

individuals dels treballadors i treballadores, 

tant en el seu lloc de treball com davant la 

Llei, la qual cosa, 

justifica que un dels 

nostres objectius sigui           

incrementar la afiliació.  

    La millora permanent de les condicions        
laborals i salarials del conjunt de treba-
lladors   i treballadores. 

 La millora dels serveis públics com a 
garantia de drets de la ciutadania. 

 La defensa de l’estat del benestar per 
al      conjunt de la ciutadania. 

 Incrementar l’afiliació com a instru-
ment per millorar les condicions labo-
rals dels treballadors i treballadores. 

 Millorar la gestió democràtica de les 
empreses impulsant i renovant cons-
tantment processos d'eleccions. 

 Impulsar la igualtat real entre homes i  
dones a tots els centres de treball, pú-
blics o privats. 

 Participar en els processos productius,              
i potenciar al màxim la negociació 
col·lectiva     i la innovació tecnològica. 

 Defensar els drets de conciliació de la 
vida familiar i laboral. 

 Ampliar la formació permanent dels 
treballadors i les treballadores. 


