
III I
vallés occidental - catalunya central

ACORD DE COL.LABORACTÓ ENTRE COMISSIONS OBRERES DEL VALLÉS OCC!DENTAL I

LA CATALUNYA CENTRAL I CARITAS ARXIPRESTAL MANRESA

Manresa, a 14 d'octubre de 2022

REUNITS:

D'una part el Sr. lvan Ramos Verdegay, major d'edat, amb DNI 45465L71'-J en nom i

representació de coMlssloNs oBRERES DEL VALLÉS OCCIDENTAL I LA CATALUNYA

CENTRAL amb NIF G08496606 i domicili a Sabadell, Rambla 75

I de l'altra, la Sra. JOSEFINA FARRÉS ARDERIU, major d'edat amb DNI 393OBL72E ,

actuant en nom i representació de Cáritas Arxiprestal Manresa, amb domicili a

Manresa, Baixada de la Seu, 3 baixos i per delegació de la Sra. Nuria Callis Areñas, amb

DNI núm.770548031, actuant en nom i representació de Cáritas Diocesana de Vic, com

a Directora Diocesana, en virtut del seu nomenament pel Sr. Bisbe efectuat amb data

21. dejuny del 2A27, entitat domiciliada a Vic, carrer Bisbe Torras i Bages,4 - 08500, ¡

amb NIF núm. R-0800521-G. ( D'ara endavant, Cáritas Arxiprestal de Manresa).

Es reconeixen recíprocament, en la indicada representació, la capacitat legal i les

facultats necessáries per aquest acte i, de mutu acord

DIUEN:

Que ambdues organitzacions estan interessades en promoure iniciaüves per

desenvolupar la responsabilitat social corporativa de les empreses entesa com el

compromís de les organitzacions empresarials (empresaris i treballadors) envers les

necessitats del seu immediat entorn en els diversos ámbits: laboral, social,

mediambiental i de transparéncia i bon govern.

A tals efectes,

ACORDEN:

PRIMER. Les organitzacions signants impulsaran l'extensió de la responsabilitat social

corporaüva entre les empreses de Manresa i el Bages, així com la implicació i

parücipació dels treballadors a través dels seus órgans de representació.

SEGON. COMISSIONS OBRERES DEL VALLÉS OCCIDENTAL I LA CATALUNYA CENTRAL

promourá que els órgans de representació dels treballadors (comités d'empresa i

$Fffinfk.r

I
\--

A



secc¡ons sindicals) fomentin, de mutu acord amb les direccions de les empreses, la

participació dels treballadors en les accions de responsabilitat corporaüva de la seva

empresa, en relació amb els programes de lluita contra la pobresa i l'exclusió social

que Cáritas realitza.

TERCER. COMISSIONS OBRERES DELS VALLÉS OCCIOTNTAL I LA CATALUNYA CENTRAL

facilitará formació técnica i orientació laboral en l'ámbit dels programes d'inserció

social que Cáritas Arxiprestal Manresa desenvolupa. En aquest sentit, es podran

realitzar sessions formaüves i/o d'orientació laboral tant pel personal contractat de

Cáritas com pels usuaris i usuáries dels programes de Cáritas. Els usuaris derivats per

Cáritas per a consultes individuals podran acudir a CCOO on se'ls donará una primera

atenció i orientació básiques de manera gratui'ta, en el marc del Programa d'Acollida

Sindical.

QUART. COMISSIONS OBRERES ¡ CARITAS podran realitzar de mutu acord, per elles

mateixes ilo conjuntament amb altres enütats i organitzacions socials, actes i

campanyes amb la finalitat de reforgar les políüques socials i de lluita contra la pobresa

en l'ámbit del seu territori. En aquest sentit, els signants col'laboraran en l'impuls i

desenvolupament de propostes de política social davant les administracions públiques

delterritori.

CINQUE. Quan ambdues enütats signants considerin oportú efectuar difusió pública de

les accions conjuntes que promoguin, elaboraran conjuntament els corresponents

comunicats de premsa.

SISE. Aquesta conveni ündrá una vigéncia de dos anys a partir de la data de la seva

signatura i es prorrogará automáticament si cap de les parts signants diu el contrari

dos mesos abans de finalitzar la seva vigéncia.

I com a prova de conformitat, signen el present documents, per duplicat l' exemplar i

amb un sol efecte, en el lloc i la data indicat a l'encapgalament.

PER CARITAS ARXIPRESTAL MANRESA PER COMISSIONS OBRERES

Sr. lvan Ramos

Secretari General CCOO

Vallés Occidental-Catalunya Central

-r7"'{:
Sra. Josefina Farrés

Directora de Cáritas

Arxiprestal Manresa


