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CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ I SEU 

Article 1.-Denominació. 

El Sindicat Comarcal de UGT del Barcelonès d'Indústria, Construcció i Agro 

(UGT-FICA del Barcelonès), agrupa les afiliades i afiliats de les diferents 

Seccions Sindicals d'empresa o centre de treball que s'organitzen a través 

dels sectors per a l'acció sindical. Ho constitueixen, a més, aquelles afiliades 

i afiliats que no els és possible constituir una secció sindical, i aquelles 

afiliades i afiliats de la demarcació que han perdut el seu treball. 

Article 2.- Seu. 

El Sindicat Comarcal de UGT-FICA del Barcelonès, té la seva seu principal 

en Rambla del Raval 29-35, 2ª planta, codi postal 08001 de Barcelona, 

podent ser modificada en funció de les necessitats, comptant amb 

l'autorització de la Comissió Executiva Nacional (CEN), i pel procediment 

establert en els Estatuts i normes concordants. 

 

CAPÍTOL II.- ÀMBITS 

Article 3.- Àmbit Territorial. 

L'àmbit territorial UGT-FICA del Barcelonès serà el constituït pels municipis de 

la comarca del Barcelonès de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià del Besòs, i els municipis del Maresme de Mongat i 

Tiana, situades en territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Article 4.- Àmbit Funcional. 

L'àmbit funcional del Sindicat està constituït, fonamentalment, per les 

activitats de: aeronàutica; aigua; agrari i manipulat hortofructícola; 

alimentació, begudes i tabac; arts gràfiques; béns d'equip elèctric i 

mecànic; construcció, fusta i materials de construcció; construcció naval; 

indústria de la defensa; electrodomèstics; energia; electrònica i TIC; 

indústria automobilística; material ferroviari; miner; químic i farmacèutic; 

tèxtil i pell; siderúrgia i industria metal·logràfica.  

Aquestes activitats es corresponen amb la relació de codis de la 

Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) de 2009, recollides 

en els Estatuts Federals. 
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CAPÍTOL III.- PRINCIPIS GENERALS 

Article 5.- Objecte. 

El Sindicat Comarcal de UGT-FICA del Barcelonès té autonomia en tots 

aquells assumptes de la seva competència i s'estructurarà com a millor 

convingui a les seves finalitats sindicals. És part integrant de la Federació 

d'Indústria, Construcció i Agro de la Unió General de Treballadors de 

Catalunya i per tant de la Federació Estatal, i subscriu íntegrament els 

Principis Fonamentals, la Declaració de Principis i els Estatuts Confederals de 

la UGT, els Estatuts Federals de UGT-FICA, les Normes i Reglament de 

Funcionament de la UGT-FICA de Catalunya, així com les resolucions 

adoptades pels Òrgans d'àmbit superior. 

Entre altres té com a objecte: 

Establir en les seves Resolucions un sistema de participació en les 

Conferències Comarcals, Assemblees Comarcals, Comissió Executiva i 

Assemblees Sectorials, que garanteixi una presència d'homes i dones en 

aquests òrgans més d'acord amb la realitat afiliativa. Aquesta presència 

tendirà a ser proporcional al nombre d'afiliats i afiliades, i en tot cas, 

garantirà una presència mínima del quaranta per cent per a cada sexe en 

aquells organismes que aconsegueixin o sobrepassin aquest percentatge i 

per a aquelles que no aconsegueixin el 40% s'incrementarà el percentatge 

de sexe que no l'aconsegueixi en un 10%. 

Així mateix, s'establirà sistemes de participació que fomentin la presència 

d'afiliats i afiliades menors de 35 anys. 

 

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE DIRECCIÓ, CONTROL I CONSULTIU 

Article 6.- Òrgans. 

Els Òrgans Territorials son: 

- LA CONFERÈNCIA COMARCAL 

- L’ASSEMBLEA COMARCAL 

- LA COMISSIÓ EXECUTIVA COMARCAL 

- EL CONSELL COMARCAL 
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CAPÍTULO V.- CONFERÈNCIA COMARCAL 

Article 7.- Concepte. 

La Conferència Comarcal es el òrgano suprem de UGT-FICA del Barcelonès. 

Article 8.- Composició. 

La participació en la Conferència Comarcal serà proporcional a l'afiliació 

garantint a més la presència, també proporcional, de les seccions sindicals. 

Els delegats i delegades exerciran individualment el seu dret a vot en la 

Conferència. 

S'establirà un sistema de participació que garanteixi una presència d'homes 

i dones, d'acord amb la realitat afiliativa, que tendirà a ser proporcional al 

nombre d'afiliats i afiliades. Per a això, se celebraran les assemblees de “no 

constituïts” per a afiliades i afiliats que, o bé, no pertanyin a Seccions 

Sindicals constituïdes, o que pel seu volum d'afiliació no puguin accedir de 

manera directa al Congrés a través de la Secció Sindical. 

Seran elegibles com a delegats i delegades, els afiliats i afiliades que 

acreditin en la data de l'elecció almenys un (1) any d'afiliació 

ininterrompuda a la UGT i estiguin al corrent de pagament de la quota 

sindical. Es triarà, al costat dels delegats i delegades que li corresponguin, 

un nombre de suplents com a mínim l'equivalent al vint-i-cinc (25%) dels 

delegats/as titulars i màxim del 100% de la Delegació. La llista haurà d'anar 

avalada pel quinze per cent (15%) dels delegats/as amb dret a vot. 

Quan per a l'elecció de delegats/des es proclami més d'una llista, podran 

optar al repartiment de delegats/des les llistes que obtinguin com a mínim 

el vint-i-cinc per cent (25%) dels vots emesos. En el cas que més d'una llista 

complís amb aquest requisit, els delegats i delegades a elegir s'assignaran 

proporcionalment als vots vàlids obtinguts per cada llista. Les substitucions 

que es donin en cada llista s'efectuaran amb els seus respectius suplents, 

respectant la composició de gènere, sempre que sigui necessari per al seu 

compliment. En cas de produir-se un empat a vots que impossibiliti 

l'assignació de l'últim representant s'assignarà al que ostenti major 

antiguitat. 

L'Assemblea Comarcal determinarà el número de delegats/des en funció 

del número d'afiliats i afilades pels quals hagi pagat quotes, d'acord amb la 

certificació de cotitzacions que el Servei Confederal Administratiu hagi 

emès, la base de càlcul s'estableix sobre el període de trenta-sis mesos 

comprès entre el cinquè (5è) i el quarantè (40è) mes, tots dos inclusivament, 

anteriors al mes en què es convoqui el Congrés Confederal. 
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Article 9.- Funcionament. 

1.- Les dates, el lloc i l'ordre del dia de la Conferència Comarcal, així com el 

número de delegats i delegades assistents a aquesta, seran fixats per 

l'Assemblea Comarcal. La data haurà d'adequar-se al Calendari 

Congressual aprovat en el Comitè Nacional de UGT-FICA de Catalunya. 

En les Conferències per a l'elecció de delegats/des a Congressos d'àmbit 

superior, el número de delegats/des de ple dret que componen la 

Conferència serà de, entre una vegada i mitja a dues vegades el número 

de delegats/des a elegir. 

2.- En la Conferència tindran dret a veu i vot els delegats/des elegits que ho 

componen. Els membres de la Comissió Executiva no podran ser elegits com 

delegats/des a la Conferència. Seran acreditats/des com a membres de la 

Conferència i tindrà dret a veu en aquest. 

3.- La Comissió Executiva Comarcal enviarà als membres de la Conferència, 

abans de l'inici d'aquesta, les esmenes rebudes i degudament classificades. 

Aquesta documentació s'acompanyarà d'un resum escrit de la Gestió de la 

Comissió Executiva Comarcal. 

Les Conferències Ordinàries, se celebraran cada quatre (4) anys, entre la 

convocatòria del Congrés Nacional Ordinari de la UGT-FICA de Catalunya 

i la seva celebració. 

Les Conferències es desenvoluparan atenint-se al Reglament de 

Congressos de la Unió General de Treballadors. 

Les Resolucions de la Conferència Comarcal seran d'aplicació immediata. 

Article 10.- Competències. 

Rebre els Informes de Gestió de la Comissió Executiva Comarcal, que haurà 

d'incloure el de l'Assemblea Comarcal, per a la seva anàlisi i decisió sobre 

aquests.  

Elegir, mitjançant votació individual i secreta: 

a) la Comissió Executiva Comarcal. 

b) els membres a l’Assemblea Comarcal, que serà proporcional atesa la 

configuració territorial.  

c) els/les Representants Territorials als Òrgans Nacionals de la Federació. 

d) Analitzar, debatre i aprovar les esmenes dels diferents documents 

base. 

Aprovar les Normes i Reglament de Funcionament del Sindicat Comarcal, 

així com acordar la seva modificació. 
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Establir les línies generals de la política sindical de la UGT-FICA del 

Barcelonès, d'acord amb les de la UGT-FICA de Catalunya. 

Per a les Conferències Extraordinàries els seran d’aplicació les Normes i 

Reglament de Funcionament Nacional, i únicament tractarà aquells 

assumptes que figurin expressament en l'Ordre del dia de la seva 

convocatòria. 

 

CAPÍTOL VI.- ASSEMBLEA COMARCAL 

Article 11.- Concepte. 

L’Assemblea Comarcal es el òrgan suprem de UGT-FICA del Barcelonès,  

entre les Conferències Ordinàries. 

Article 12.- Composició. 

1.- L'Assemblea Comarcal es compon de 45 representants, més els membres 

de la Comissió Executiva, d'acord amb les Normes i Reglament de la UGT-

FICA de Catalunya. 

2.- La representació serà proporcional a l'afiliació garantint a més la 

presència, també proporcional, de les seccions sindicals de manera 

anàloga a l'utilitzat per a la Conferència. Els delegats i delegades exerciran 

individualment el seu dret a vot. 

En tot cas, es garantirà una presència mínima del quaranta per cent per a 

cada sexe en aquelles organitzacions que aconsegueixin o sobrepassin 

aquest percentatge i per a aquelles que no aconsegueixin el 40% 

s'incrementarà el percentatge de sexe que no l'aconsegueixi en un 10%. 

Ateses les dificultats afiliativas que poguessin sorgir, si no existís possibilitat del 

seu compliment i amb autorització de la CEN podrien modificar-se els 

percentatges. 

3.- Els/les integrants de la Comissió Executiva són membres nats de 

l'Assemblea Comarcal, perdent tots/tes ells/elles la seva condició de 

membres de l'Assemblea quan cessen en la seva responsabilitat. 

4.- Els membres de ple dret de l'Assemblea Comarcal seran triats/as atesa 

la configuració territorial. Seran elegibles com a membres de l'Assemblea 

Comarcal, els afiliats i afiliades que acreditin en la data de l'elecció almenys 

un (1) any d'afiliació ininterrompuda a la UGT i estiguin al corrent de 

pagament de la quota sindical. Es elegirà, al costat dels membres que li 

corresponguin, un nombre de suplents com a mínim l'equivalent al vint-i-

cinc per cent (25%) dels membres titulars i màxim del 100% de la Delegació. 



NORMES I REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 

SINDICAT COMARCAL DE UGT-FICA DEL BARCELONÈS 

1a. Conferència del Sindicat Comarcal de UGT-FICA del Barcelonès 

Barcelona, 15 de setembre de 2020 
8 

 

La llista haurà d'anar avalada pel quinze per cent (15%) dels delegats/as 

amb dret a vot. 

L'elecció es farà per vot majoritari mitjançant llistes completes, tancades i 

bloquejades. Quan per a l'elecció de delegats i delegades a l'Assemblea 

Comarcal es proclami més d'una llista, podran optar al repartiment de 

delegats/des les llistes que obtinguin, almenys, el vint-i-cinc per cent dels 

vots emesos. En el cas que més d'una llista complís aquest requisit, els/les 

delegats/des i persones a elegir s'assignaran proporcionalment als vots 

vàlids obtinguts per la llista majoritària, i en el cas de la minoritària com a 

màxim el vint-i-cinc per cent. 

5.- Les absències seran cobertes automàticament pels qui siguin suplents 

segons la seva ordre i mateix sexe, sempre que sigui necessari per a garantir 

el percentatge de representació de gènere. Per a les substitucions en cas 

d'haver obtingut representació més d'una llista es procedirà amb el mateix 

criteri que per als delegats i delegades a la Conferència. 

Perdran la seva condició de membre titular a l'Assemblea Comarcal, 

aquelles persones que, sent convocades, no s'acreditin en tres (3) 

Assemblees sense causa justificada. 

6.- Seran elegibles com a membres de l'Assemblea Comarcal els afiliats i 

afiliades que acreditin en la data de l'elecció, almenys, un (1) any d'afiliació 

ininterrompuda a UGT. 

Tots els/les delegats/des titulars, així com els/les suplents, membres de 

l'Assemblea Comarcal, a més de facilitar el seu domicili particular, a l'efecte 

de comunicacions, hauran d'aportar el seu correu electrònic i número de 

telèfon. 

Article 13.- Funcionament. 

L'Assemblea Comarcal es reunirà semestralment amb caràcter ordinari, en 

el primer i segon semestre de l'any, i com a mínim una vegada a l'any, 

convocant-se en els 30 dies posteriors a la celebració del Comitè Nacional 

de la UGT-FICA de Catalunya. 

L'Assemblea coneixerà i debatrà l'Informe anual de Situació Política i 

Econòmica conjuntural, que exposarà verbalment la CE. També aprovarà, 

si escau, l'evolució dels plans de treball. 

En les reunions ordinàries de l'Assemblea Comarcal, els membres de la 

mateixa podran proposar nous punts de l'ordre del dia, la inclusió del qual 

requerirà l'acceptació de la majoria simple. 
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L'Assemblea Comarcal Extraordinària es reunirà quan ho estimi necessari la 

Comissió Executiva o ho sol·liciti la majoria absoluta dels seus membres. 

L'ordre del dia de les reunions extraordinàries serà donat a conèixer amb la 

màxima antelació possible. 

L'Assemblea Comarcal Extraordinària únicament tractarà aquells 

assumptes que figurin expressament en la seva convocatoria. 

Article 14.- Competències. 

- Aprovar el Reglament del seu funcionament. 

- Debatre, deliberar i pronunciar-se sobre qüestions i esdeveniments 

polític-sindicals en el marc de les Resolucions de la Conferència 

Comarcal. 

- Donar el vistiplau a la Ponència Base. 

- Conèixer l'informe anual de situació política i econòmica conjuntural, 

que exposarà verbalment la Comissió Executiva. 

- Analitzar la situació de l’organització. 

- Aprovar i seguir l'avaluació dels plans de treball. 

- Separar del seu càrrec als Representants de la Comarca en el Comitè 

Nacional i en l'Assemblea de la UGT Comarcal, per majoria absoluta 

dels seus membres. Per a la separació serà necessari una majoria de 

dos terços (2/3) dels seus membres. 

- L'Assemblea Comarcal debatrà la proposta de separació i prendrà la 

seva decisió, en votació secreta. Si la separació afecta a la Secretaria 

General o a més de la meitat dels membres de la Comissió Executiva, 

l'Assemblea procedirà en l'acte a elegir una Comissió Gestora i a 

convocar una Conferència per a elegir una nova Comissió Executiva. 

- Cobrir les vacants que es produeixin entre Conferències dels 

representants de la Comarca, en el Comitè Nacional i Assemblea 

Comarcal de la UGT. 

Les vacants hauran de cobrir-se en la primera Assemblea que se 

celebri des que es van produir. 

Les dimissions, per a ser considerades vàlides hauran de fer-se per 

escrit, davant la Comissió Executiva. 

- Convocar les Conferències Ordinàries com a Extraordinàries 

arranjament al que s'estableix en les Normes i Reglament de 

Funcionament de la UGT-FICA de Catalunya i els Estatuts Federals. 

- Adaptar les Normes i Reglaments i Resolucions de la Conferència 

Comarcal a les Resolucions dels Congressos d'àmbit superior.  

- Separar del seu càrrec als Representants de la Comarca en el Comitè 

Nacional i en l'Assemblea de la UGT Comarcal, per majoria absoluta 

dels seus membres. Per a la separació serà necessari una majoria de 

dos terços (2/3) dels seus membres. 

- Aprovar les esmenes als documents base dels Òrgans superiors. 
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La durada de funcions de l'Assemblea serà de Conferència Ordinària 

a Conferència Ordinària. 

Prèviament a la Convocatòria de les Conferències, tant Ordinàries 

com Extraordinàries, es comunicarà a la Comissió Executiva Nacional, 

la data i l'Ordre del dia, remetent amb posterioritat l'Acta i les 

Resolucions aprovades. 

 

CAPÍTOL VII.- COMISSIÓ EXECUTIVA  

Article 15.- Tasques i competències. 

La Comissió Executiva és l'òrgan permanent de direcció de UGT-FICA del 

Barcelonès, representant-la tant interna com externament. Està subjecta als 

Estatuts Federals, a les Normes i Reglament de Funcionament Nacionals, a 

les Resolucions del Congrés Federal i Nacional i del Comitè Federal i 

Nacional, així com a les Resolucions de la Conferència Comarcal i de 

l'Assemblea Comarcal. 

Són tasques i competències de la Comissió Executiva: 

A. Complir i fer complir les tasques i mandats d'índole polític-sindical i 

organitzativa que es derivin de les Normes i Reglament de 

Funcionament Comarcal, i de les Resolucions de la Conferència 

Comarcal i de l'Assemblea Comarcal, així com els Estatuts Federals, 

les Normes i Reglament Nacionals i Resolucions d'àmbit superior. 

B. Cuidar que siguin respectades les Normes i Reglament de 

Funcionament i que en el Territori es practiqui la necessària solidaritat 

i col·laboració. 

C. Preparar i executar mesures en l'exercici del dret de vaga sectorial i 

intersectorial de UGT-FICA en el Territori. 

D. Convocar les reunions de l'Assemblea Comarcal i establir l'Ordre del 

dia. 

E. Proposar a l'Assemblea Comarcal la convocatòria de la Conferència 

Comarcal Ordinària, i de l'Extraordinària, així com la data, el lloc i 

l'ordre del dia d'aquesta, respectant el calendari de Congressos de la 

UGT-FICA de Catalunya. 

F. Proposar a la CEN i exercir la facultat disciplinària en el seu àmbit 

sobre les persones responsables que no compleixin amb les 

responsabilitats i funcions que els han estat encomanades per les 

Resolucions dels òrgans Confederals, Federals, Nacionals i dels seus 

propis Congressos, informant el Comitè de l'actuat. 

G. Adoptar quantes decisions considerin necessàries, dins del marc 

estatutari. 
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Article 16.- Composició. 

La Comissió Executiva serà triada per la Conferència Comarcal mitjançant 

el sistema de vot majoritari, en votació individual i secreta dels delegats/des, 

en llistes completes, tancades i bloquejades. 

La Comissió Executiva tindrà la composició que fixi la candidatura 

presentada a la mesa de la Conferència i que resulti elegida d'aquesta, a 

més, haurà de complir amb l'indicat en les Normes i Reglament de 

Funcionament de la UGT-FICA de Catalunya. 

Amb l'autorització de la CEN, la candidatura podrà modificar el número de 

membres, incloent delegats/des comarcals addicionals segons la 

configuració territorial. 

Les persones candidates a la Secretaria General podran defensar la seva 

candidatura davant el ple de la Conferència establint-se el temps per part 

de la Mesa de la Conferència en funció de les candidatures presentades. 

Per a ser elegible com a membre de la Comissió Executiva, serà necessari 

acreditar una afiliació ininterrompuda a la UGT de, almenys, dos (2) anys. 

Els càrrecs de la Comissió Executiva hauran de comptar amb l'expressa 

autorització de la Comissió Executiva Nacional i Federal sobre la 

compatibilitat amb qualsevol altre càrrec electe de la UGT i amb qualsevol 

càrrec públic. 

Cada membre de la Comissió Executiva tindrà assignades comeses 

concretes que es regularan en el seu Reglament de Funcionament i seran 

posats en coneixement de l'Assemblea Comarcal. 

La responsabilitat de la Comissió Executiva és col·legiada, sense que això 

eximeixi de responsabilitat a cadascun/a dels seus membres en 

l'acompliment de les seves funcions. 

La Comissió Executiva elaborarà i presentarà a l'Assemblea Comarcal un 

informe anual sobre la situació política i econòmica conjuntural en el qual 

també analitzarà la situació de l'organització, així com la proposta i evolució 

dels plans de treball. 

Article 17.- Funcionament. 

La Comissió Executiva es reuneix periòdicament i establirà el seu reglament 

de funcionament en la primera reunió d'Executiva. 

De les reunions celebrades s'estendrà acta d'aquestes, que podran ser 

sol·licitades per la Comissió Executiva Nacional. 
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Per a la separació de membres i cobertura de vacants de la Comissió 

Executiva serà aplicable les Normes i Reglament de Funcionament de la 

UGT-FICA de Catalunya i altres Normes concordants. 

 

CAPÍTOL VIII.- CONSELL COMARCAL 

Article 18.- Concepte. 

Definició: És l'Òrgan Consultiu de la Comissió Executiva Comarcal, que 

serveix de suport per a la presa de decisions, fent participis i solidaris amb 

elles al conjunt del Sindicat. 

Les seves funcions són deliberants i no tenen la capacitat de prendre 

acords. 

Composició: Està compost pels membres de la Comissió Executiva de UGT-

FICA del Barcelonès i pels membres del Comitè Nacional de UGT-FICA 

de Catalunya, triats per la conferència de UGT-FICA del Barcelonès, sempre 

que siguin Secretari General de la seva Secció Sindical. 

El Consell serà convocat de manera ordinària cada sis mesos, intercalant-la 

amb les reunions de l'Assemblea Comarcal i de manera extraordinària quan 

la Comissió Executiva Comarcal el cregui convenient. 

La Comissió Executiva Comarcal elaborarà l'ordre del dia. Les reunions del 

Consell seran presidides pel Secretari General. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.- Aquestes Normes i Reglament de funcionament entraran en vigor 

una vegada siguin aprovats per la Conferència de UGT-FICA del 

Barcelonès. 

Segona.- En tot el no reflectit en aquestes Normes i Reglament de 

Funcionament, s'estarà al que es disposa en les Normes i Reglament de 

Funcionament Nacionals, Estatuts i Normativa Interna Federal, així com la 

resta d'Estatuts i Normes concordants d'àmbit superior. 

 

 

 




