
 
LA UNIÓ, LA NOSTRA FORÇA 

 
 

Saps... 

• Si les teves cotitzacions a la Seguretat Social estan al dia? 

• Si el teu contracte compleix tots els requisits? 

• Quins són els teus drets i deures? 

• Si el teu salari reuneix els mínims del conveni? 

• Quines són les teves funcions? 

• Si corresponen aquestes funcions a la teva categoria? 

• Quina és la situació econòmica de la teva empresa? 

Si vols respostes, participa en el procés d'eleccions sindicals, 
perquè només podràs obtenir-les si a la teva empresa hi ha 

representació sindical 

 

La representació sindical  

• Negociem amb l’empresariat els salaris i les condicions de treball 

• Controlem el compliment del conveni col·lectiu 

• Tenim accés a la informació sobre la situació real de l'empresa 

• Podem presentar al·legacions davant la Generalitat en un expedient de 
regulació d'ocupació. 

• Defensem els teus drets al centre de treball 

• Vigilem la legalitat dels contractes 

 
La UGT estarem en estret contacte amb tu al teu centre de treball, et mantindrem 
informat/ada i recollirem la teva opinió, però no oblidis que perquè la nostra tasca sigui 
realment eficaç cal que comptem amb la teva confiança i de la resta de companys i 
companyes i la participació de tots plegats. 

 
Com a representant sindical disposaràs de: 

• Assessorament legal, suport i infraestructura de la UGT. 

• Informació puntual sobre les negociacions del conveni col·lectiu. 

• Unes hores retribuïdes, regulades per la llei, per realitzar les teves funcions 
sindicals durant la jornada laboral. 

•   Garanties per a l’exercici dels deures com a delegat i delegada. 

• Ser delegat i delegada d’UGT és ser solidari, és formar part d’una organització 
forta i eficaç que lluita per aconseguir uns objectius socials dins d’un projecte capaç 
de crear il·lusió entre totes les persones treballadores; és aportar el nostre petit 
esforç a la construcció d’una societat més justa i igualitària. 

UGT, EL TEU SINDICAT! 

 

FES-TE CANDIDAT 
FES-TE CANDIDATA 

 

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ, TRUCA’NS 

 

 

   

#UGTlanostraforça                        

Si et vols afiliar, consulta http://www.ugt.cat/afiliat-a-la-ugt-de-catalunya/ 


