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Un sindicat és una associació que 
agrupa persones de diferents 
professions amb la finalitat de 
defensar els interessos laborals i 
socials dels seus afiliats de forma 
voluntària i solidària.  

L'organització sindical constitueix 
un dret inviolable de treballadors i 
empresaris.  

Els sindicats, federacions i 
confederacions sindicals gaudeixen 
d’autonomia i tenen protecció 
especial de l'Estat. El seu propòsit 
fonamental és millorar el nivell de 
vida dels treballadors i desen-
volupar una força solidària, per 
augmentar el seu poder amb fins de 
negociació col·lectiva davant dels 
empresaris.  

Un sindicat general és el que 
agrupa e ls  t reba l ladors /es 
independentment del ram de 
producció a que pertanyin. En 
funció de l’activitat de l’empresa on 
es treballi, els treballadors/es d’un 
s i n d i c a t  s ’ o r g a n i t z e n  e n 
federacions, segons la zona, en 
unions territorials i les seccions 
sindicals que són el conjunt de 
treballadors d’un lloc de treball o 
empresa. Les confederacions es 
creen a nivel l  nacional o 
internacional. 

El sindicalisme general és el millor 
instrument per intervenir en la 
negociació de les condicions de 
treball, ja que la individualització 
provoca indefensió, pel que és 
convenient negociar de manera 
col·lectiva els drets laborals, 
atenent les necessitats generals i 
específiques dels diferents grups de 
persones treballadores. 

Algunes de les funcions dels 
sindicats són: 

- Protegir i defensar els interessos 
professionals o generals davant 
organismes i autoritats públiques.  

- Representar en les negociacions i 
conflictes col·lectius de treball, en 

els procediments de conciliació i 
arbitratge.  

- Promoure, negociar, celebrar, 
revisar i modificar convencions 
col·lectives de treball i exigir el seu 
compliment.  

- Representar i defensar a afiliats i 
a treballadors que ho sol·licitin, tot i 
no ser membres del sindicat. 

- Vigilar el compliment de normes 
destinades a protegir els/les 
treballadors/es, de previsió, 
prevenció, construcció, etc.  

- Vigilar el compliment de les 
normes d’igualtat d’oportunitats, de 
la maternitat, etc.  

- Realitzar estudis per promoure el 
progrés social, econòmic i cultural. 

- Col·laborar amb la preparació i 
execució de programes de 
millorament social i cultural.  

- Realitzar campanyes en centres 
de treball.  

E ls  s ind ica ts  d ’empresar is 
representen i defensen als seus 
associats com a empresaris. 

Els referents principals del 
moviment sindical a la Catalunya 
actual són Comissions Obreres
(CC.OO) i la Unió General de 
T r e b a l l a d o r s  ( U G T ) ,  q u e 
representen prop del 90% dels 
treballadors afiliats de tot tipus de 
sectors. Altres sindicats, són la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya 
(USOC), la Confederació General 

del Treball (CGT) i la Confederació 
S i n d i c a l  I n d e p e n d e n t  d e 
Funcionaris (CSI-CSIF). 

A més dels sindicats generalistes, 
existeixen sindicats especialitzats 
en defensar els interessos dels 
treballadors de sectors concrets. 
Per exemple, Unió de Pagesos, el 
Sindicat de Professors de 
Secundaria, USTEC-STES, etc.  

En l'àmbit estudiantil,  hi ha 
sindicats sectorials, com el Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC). 

La llei que regula els sindicats és la 
Llei Orgànica de Llibertat Sindical 
(LOLS)● 

SINDICATSSINDICATS  

 
Les quotes d’afiliació de CC.OO per a l’any 2010 són: 
General: 10,75 €/mes 
Jubilats: 6,60 o 5,50€/mes en funció de la pensió 
Aturats: 6,60 (amb prestació contributiva) i 5,50€/mes (subsidi o sense) 
Temporals: 6,60€/mes 
Acció Jove: menors de 30 anys en recerca de la 1a feina 1,65€/mes 
 
Els serveis que ofereix són: assessorament laboral, assessorament tec-
nico-jurídic, orientació a persones aturades, informació a persones im-
migrants i assessorament a joves. 
Contacte: http://www.ccoo.cat/tarragona/ Tel. 977 22 83 96 
 
Les quotes d’afiliació d’UGT: 
Jornada completa: 11€/mes 
Temporal: 7 €/mes 
Aturats: 3 €/mes (menys de 700€ de prestació o subsidi) 
 
Els serveis que ofereix són: assessoria laboral i gabinet jurídic, informa-
ció a immigrants, etc. 
Contacte: http://ugttarragona.cat/  Tel. 977 21 31 31 
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Obertes les inscripcions als 
camps de voluntariat 2010 de 
l’SCI i de COCAT: El SCI-CAT té 
la finalitat de promoure la 
interrelació multicultural per a 
assolir un grau de convivència, 
conscienciació i aprenentatge 
mutu. Els camps es fan durant tot 
l’any. La majoria, a l’estiu (de juny 
a setembre), la  durada és entre 1-
4 setmanes, es treballa fins a 40 h/
setmanals mitjançant diferents 
projectes (cultura, ecologia o 
infància, etc.). S’inicien amb un 
seminari de formació general i  un  

específic i es realitzen tasques 
grupals compartides amb persones 
natives del lloc on es realitza el 
camp. Els voluntaris són persones 
de diferents nacionalitats. És 
requisit ser major de 18 anys i 
pagar una quota d’inscripció. Per a 
més informació : www.sci-cat.org 
La COCAT és una plataforma 
d’entitats integrada per entitats 

catalanes que 
organitzen camps 
internacionals. Les 
inscripcions pels 
camps de treball 
internacionals van 

començar al març 2010. Només es 
podrà fer la inscripció a través de la 

web. 
Requisits per participar: tenir entre 
18 i 35 anys. Per participar en 
camps internacionals s’han de tenir 
21 anys. Compromisos amb el 
projecte: estar disposat a 
col·laborar, contribuir activament al 
grup, treballar aproximadament 
30h/setmanals, respectar la 
diversitat i participar a les 
formacions. Per alguns camps s’ha 
de contractar una assegurança 
específica o tenir la Targeta 
Sanitària Europea. La quota de 
participació i les despeses de 
viatge, trasllat i assegurança, van a 
càrrec del participant. Per a més 
informació: www.cocat.org● 

Segons la definició de la guia de la Diputació de Bar-
celona sobre agents d’igualtat, l’agent d’igualtat és un 
“professional amb tasques d’anàlisi, intervenció i ava-
luació de situacions discriminatòries per raó de gène-
re, que incorpora en el seu àmbit d’actuació el desen-
volupament de polítiques d’igualtat i el principi de 
transversalitat de gènere, implantant plans d’actuació 
que tenen per finalitat la promoció, la incorporació i 
l’empoderament de les dones en totes les esferes de 
la vida”.  

L’objectiu professional és assolir unes relacions de 
gènere equitatives on realitzi la seva tasca. Aquest 
treball implica garantir la igualtat d’oportunitats en 
l’accés i el control dels recursos i beneficis socials 
entre dones i homes i impulsar accions que modifi-
quin els actuals condicionaments culturals, econò-
mics, polítics i socials.  

Es trata d’una nova professió amb una demanda crei-
xent per part d’administracions públiques i entitats 
privades. Encara s’han d’assegurar les condicions 
laborals dels treballadors/es de l’àmbit de la igualtat 
de gènere. El creixement de la demanda de selecció i 
contractació d’aquesta figura denota la manca d’una 
regulació homogeneïtzada i oficial dels continguts i la 
capacitació professional.  

A partir de la implantació de polítiques d’igualtat de 
gènere, la seva professionalització d’igualtat ha estat 
lenta però progressiva. La incorporació de les univer-
sitats en el foment de la formació ha estat clau en el 
procés de desenvolupament i elaboració d’aquest 
perfil professional.  

Àmbits d’activitat: 

- Administracions públiques. 

- Sector laboral i econòmic: Empreses, fundacions; 
ONGs; organitzacions, partits polítics i sindicats, etc. 

- Sector educatiu: Escoles públiques, privades, esco-
les bressols; d’adults, de formació continua; universi-
tats; instituts... 

- Sector sanitari: Centres d’atenció primària; centres 
de planificació familiar; clíniques privades; hospitals... 

- Mitjans de comunicació i societat de la informació. 
Com a referent existeix l’Associació professional 
d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats de Catalunya: 
http://aiocat.blogspot.com/● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  AGENT D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
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Universitat de Lleida: Màster en Agents d’Igualtat 
d’Oportunitats per a les dones en l’àmbit rural 
http://www.agentsigualtatdones.udl.cat/ 
  
Universitat Autònoma de Barcelona: Màster interuniversi-
tari oficial en estudis de dones, gènere i ciutadania 
http://cpdp.uab.es/images/postgraus/
estudis_dones_genere_i_ciutadania.pdf 
  
Interuniversitari: Màster oficial en estudis de les dones, 
gènere i ciutadania  
http://www.iiedg.org/master.aspx 
 
URV: Màster universitari oficial en Estudis de Dones, 
Gènere i Ciutadania 
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_dones.html 
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El Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya ha 
signat un acord amb la Fundació 
Inform amb l’objectiu de formar a 
persones desocupades. 
Inform imparteix cursos de 
formació en el camp administratiu 
de la metodologia de la simulació 
(Programa SEFED). Es tracta 
d’un programa que fa 20 anys que 
s’utilitza. 
Els cursos es duen a terme en 18 
centres distribuïts per tot 
Catalunya (Sant Pere de Ribes, 
Vilafranca del Penedès, Santa 
Coloma de Gramanet, Molins de 
Rei, El Prat de Llobregat, Lliçà 
d’Amunt, Manlleu, Mataró, 
Granollers, Manresa, Tortosa, 
Lleida, Vendrell, Reus, Rubí, 
Tarragona i Barcelona). 
Aquest conveni està co-finançat 
pel Fons Social Europeu. Per tant, 
és el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, l’encarregat d’aplicar la 
normativa que afecta als cursos. 
Durant el passat mes de març, 
durant la Setmana de la Formació 
i el Treball celebrada a Barcelona, 
es va realitzar la 9a Fira 
I n t e r n a c i o n a l  d ’ E m p r e s e s 
Simulades organitzada per la 
Fundació Inform. 
La Fundació Inform és membre 
fundador de l’associació mundial 

Pen Internacional que agrupa les 
organitzacions que apliquen la 
simulació d’empreses com a 
metodologia formativa. Aquesta 
associació té 27 països associats 
amb  una  xa r xa  es tab le 
d’empreses simulades. Cada país 
soci d’Europen-Pen International 
adapta aquesta aplicació al 
col·lectiu que forma i les 
característiques del país. Alguns 
dels països socis són Austràlia, 
Alemanya, Bèlgica, Finlàndia, 
Bèlgica, Àustria, Canadà, França, 
Holanda, Itàlia, estats Units, 
Suïsa. 
La metodologia del programa 
SEFED és convertir el centre 
fo rmat iu  en  una  o f i c ina 
administrativa d’una empresa 
simulada que manté relacions 
comercials  amb altres empreses 

simulades, venent els seus 
productes o serveis. En aquestes 
re lac ions entre empreses 
s’utilitzen els mateixos documents 
i canals de comunicació que 
utilitzaria una empresa real, els 
alumnes fan les funcions que hi 
faria una administratiu. Els 
alumnes que finalitzen el curs 
tenen una pràctica equiparable  a 
l’experiència laboral real que li 
facilitarà la incorporació al mercat 
de treball. Els departaments que 
l’engloben són les àrees de 
comptabilitat-financera, comercial 
i recursos humans. Aquests 
departaments estan estructurats 
en llocs de treball ocupats de 
forma rotativa pels alumnes i els 
formadors actuen com a caps de 
departament.  
Més informació a www.inform.es● 

 

 

 
HORARI PIJ I AULA D’ORDINADORS: 

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS  
I DE 9:30 A 14H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SERVEI  
D’ASSESSORAMENT LABORAL: 

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H   
(CAL DEMANAR HORA) 

 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS: FUNDACIÓ INFORM  
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


