
Què és la UGT? 

F EDERAC IÓ  F EDERAC IÓ  F EDERAC IÓ  F EDERAC IÓ  D EDEDEDE     S E RVE I SSERVE I SSERVE I SSERVE I S ,  ,  ,  ,  

MOB I L I TATMOB I L I TATMOB I L I TATMOB I L I TAT     IIII     CONSUMCONSUMCONSUMCONSUM     
U G T  D E  C A T A L U N Y AU G T  D E  C A T A L U N Y AU G T  D E  C A T A L U N Y AU G T  D E  C A T A L U N Y A     

S E R V E I S  D E  L A  

F E D E R A C I Ó  

T’assessorem 
T’acompanyem 
Et protegim 
Et formem 
Et donem  
cobertura legal 
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Federació de la 
Industria, Construcció 

i Agro, FICA 

Federació de Serveis 
Públics, FESP 

Federació de Serveis, 
Mobilitat  

i Consum, FeSMC 

Benvinguts i benvingudes! 
Et donem la benvinguda a la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum, FeSMC, de la UGT de Catalunya, la 
federació que engloba l’àmbit professional de la teva empresa, entre altres. 
 
Si estàs llegint això, és perquè els teus companys i companyes confien en tu i han deixat la seva 
representació sindical en les teves mans. Nosaltres t’ajudarem a que ho facis el millor possible. 
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La UGT és un sindicat de classe, fundat el 12 d’agost de 1888, a Mataró, Barcelona. 
És una organització sindical progressista, compromesa, reivindicativa, democràtica i independent, amb   presència 
en tots els sectors d’activitat i en tot el territori espanyol.  
 
Ara, tu ja ets part d’aquesta organització històrica, compromesa amb els drets de tots els treballadors i les treballa-
dores, un sindicat reivindicatiu, autònom, plural i que lluita pel benestar social en coherència amb els valors demo-
cràtics, pilars del seu model d’acció. 
 
Actualment, la UGT de Catalunya, està formada per les 3 federacions següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Federació de Serveis, Mobilitat i Consum, FeSMC 
 
La nostra federació, representa els sectors del Comerç, les Comunicacions, els Mitjans de Comunicació i  Cultura, 
l’Hostaleria i el Turisme, el Financer, Assegurances i Oficines, la Neteja i Seguretat i el Transport.  
La federació està dirigida per una Comissió Executiva, que actua de manera col�legiada. Està formada per 11 
secretaries, encapçalada per una Secretaria General. 
 

La Comissió Executiva 
 

Les secretaries que conformen la Comissió Executiva són: la Secretaria General, la Vicesecretaria Àrea Externa, 
la Vicesecretaria Àrea Interna, la Secretaria d’Organització, la Secretaria d’Administració, la   Secretaria d’Acció 
Sindical i Negociació Col�lectiva, la Secretaria de la Regió Metropolitana, la Secretaria de Formació i Comunicació, 
la Secretaria d’Igualtat, la Secretaria Politiques d’Ocupació i la Secretaria de Coordinació Sectorial. 



Els sectors 
 
Tot seguit et detallem, breument, quins són els sectors que formen la nostra federació: 
 
 
Sector del Comerç 
Aquest sector integra totes les empreses que tinguin com a activitat principal la venda,  distribució 
o emmagatzematge de qualsevol producte, ja sigui en petit comerç o en grans  superfícies. Són, 
per exemple, supermercats, mercats centrals i municipals, hipermercats, grans superfícies i     
majoristes, màquines de vending, representants de comerç, etc. 
 
Sector de Comunicacions, Mitjans de comunicació i Cultura  
S’inclouen en aquest sector, totes les empreses de telefonia, operadores o instal�ladores de     
xarxes i  infraestructures per a les comunicacions i les que es dediquen al manteniment i la      
comercialització, etc. També s’engloben les empreses de telecomunicació, serveis informàtics 
(radio recerca, telemissatgeria, telefonia mòbil...) Les de creació, distribució, manteniment i      
serveis d'Internet, periodisme digital, la premsa diària i no diària, les agències de premsa, de    
publicitat, televisions i ràdios, cinemes, sector taurí, actors, discogràfiques, clubs esportius, etc. 
 
Sector de Finances, Assegurances i Oficines 
Es troben en aquest sector les empreses de banca, entitats de finançament, caixes d’estalvi,    
cooperatives de   crèdit, entitats asseguradores, mútues, serveis de prevenció, les empreses de 
Contact Center (Telemarketing),   empreses de treball temporal, consultories, notaries, gestories, 
registres de la propietat, empreses d’importació, despatxos professionals, organitzacions          
polítiques, sindicals i empresarials, organització de fires i congressos, etc.  
 
Sector d’Hostaleria i Turisme 
Les empreses d’aquest sector són les que es dediquen a la provisió d’allotjament (hotels,   cases 
rurals, aparthotels, residències, càmpings, etc.), a la venda de menjars i begudes per al seu    
consum, ja sigui en el local o per emportar, (restaurants, autoserveis, cafeteries, establiments de 
menjar ràpid, restaurants de menjars per portar, etc.). També s’inclouen les discoteques, pubs, 
sales de festa, de ball, cibercafés, etc... Trobem, també, les  empreses de turisme com els parcs 
temàtics d’oci i també les que es dediquen al joc (bingos, casinos,   administracions de loteries, 
despatxos de venda de travesses, primitiva, etc. I  també s’ inclouen les empreses de  restauració 
social (menjadors escolars, dels hospitals, de les universitats, centres de  l’administració, etc) 
 
Sector de Neteja i Seguretat 
S’inclouen les empreses que es dediquen a la neteja d’edificis i locals, les de tractament i         
eliminació de residus, les de neteja de les platges, el servei domèstic, perruqueries,  bugaderies, 
pompes fúnebres, empreses de desinfecció, desinsectació i desratització, i també les empreses 
de seguretat i vigilància privada, detectius privats, aparcaments, serveis auxiliars, etc. 
 
Sector del Transports  
S’inclouen en el sector, totes les empreses que es dediquen al transport i a activitats  vinculades 
amb el transport, ja sigui aeri, per carretera, ferroviari o portuari. També les que realitzen treballs 
de manteniment d’infraestructures, d’atenció i venda, entre altres. 
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Serveis de la federació 

La federació, ofereix diferents serveis per a delegats i delegades, que contribueixen a garantir el bon          
desenvolupament de la vostra tasca sindical. Entre ells, podeu trobar de manera destacada, els següents: 
 

L’assessorament 
 

Un assessorament tècnic en diferents àmbits, com ara en temes de negociació de convenis, en salut laboral, 
en igualtat, en   formació, etc. També podreu trobar assessorament legal, tant per part del teu sector, com dels 
assessors i assessores legals de la federació, com també del Gabinet Jurídic de la UGT. 
 

Està divit en tres nivells, segons les teves necessitats: 

La formació 
 

La federació, posa a la disposició dels seus     
delegats i delegades, la formació necessària 
per a desenvolupar les seves tasques de 
manera efectiva. Hi ha un itinerari pensat 
per tu, perquè aprenguis el que necessites 
per assessorar als teus companys. Pots par-
ticipar en els tallers organitzats i impartits 
per professionals qualificats i a on podràs 
exposar els teus casos i aprendre de les 
experiències d’altres delegats i delegades. 
 
La formació està pensada per a tu. 
 
 

 
A través del teu sector 
 
Els companys i companyes del sec-
tor al qual pertanys, des de la seva     
trajectòria en moltes empreses com 
la teva, t’acompanyaran en la teva     
experiència com a delegat, respo-
nent els dubtes que tinguis, ja siguin 
de caràcter general o més tècnic, i   
t’aconsellaran en les decisions que 
prenguis com a representant dels 
teus companys i companyes. També 
et recolzaran en les reunions amb 
l’empresa o amb els companys i, en 
cas que ho necessitis, en les       
mobilitzacions. 

 
A través del Gabinet Jurídic 
 
L’experimentat equip del Gabinet Jurídic 
et defensarà en les teves reclamacions, 
fins al jutjat si cal. 

 
A través dels assessors laborals 
 
Tots ells són professionals del camp 
jurídic amb una àmplia experiència en 
l’àmbit laboral. Et resoldran els dubtes 
jurídics que tinguis. 



FEDERACIÓ DE SERVEIS, MOBILITAT I CONSUM 
UGT DE CATALUNYA 
Rambla del Raval, 29-35, 4a planta 
08001 BARCELONA 
Tel. 93 304 68 06/03 
www.fesmcugt.cat 
 
 
 
FORMACIÓ 
rciurana@catalunya.ugt.org 

GABINET JURÍDIC UGT 
Rambla Santa Mònica, 10, 2a planta 
08002 BARCELONA 
Tel. 93 304 68 50 

AVANTATGES D’ESTAR AFILIAT O AFILIADA 
 
Estar afiliat o afiliada aporta grans avantatges! 
 
Podràs rebre tota la informació clau dels temes que t’afecten. 
Rebràs les comunicacions que emet la nostra federació. 
Gaudiràs de l’assessorament del Gabinet Jurídic, amb descompte. 
Podràs gaudir de descomptes en diferents serveis i d’oci. 
Participaràs en la vida orgànica de la UGT, escollint les polítiques del sindicat i les persones que 
lideren els projectes. 
Podràs accedir a un habitatge a preu assequible, participant en la nostra cooperativa d’habitatge 
social. 
I moltes coses més!  
 
T’esperem! Afiliat! 

PERQUÈ AFILIAR-SE A LA UGT? 
 
Perquè un nou model de sindicalisme en el segle XXI, s’ha de basar en la    pluralitat interna, 
l’obertura a nous col�lectius, la defensa dels treballadors i les treballadores, ja sigui en actiu,  
jubilats o jubilades, autònoms o en situació d’atur. També de tots aquells col�lectius desfavorits i 
amb unes  necessitats socials que han de ser ateses.  
Per un compromís amb l’esquerra social i amb Catalunya. 
Perquè en els afers laborals s’han d’implicar tots els treballadors i les treballadores. 
Perquè és necessari millorar les condicions de treball en la teva empresa. 
Perquè és la millor manera de resoldre els conflictes en la teva empresa. 
Perquè la UGT transmet coneixements laborals i professionals, a través de la formació sindical i 
professional. 
 
La UGT compta amb més de 155.000 afiliats i afiliades i més de 23.000 delegats i delegades en 
gairebé tots els centres de treball de Catalunya i vol seguir ampliant la seva presència. Això és 
el que dóna força a un  sindicat i la negociació col�lectiva és l’eix en què es refermen i plasmes 
les reivindicacions i les propostes, com a treballadors i treballadores. 
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