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Quan els treballadors  
fan vaga, no és que no 
vulguin treballar, sinó que 
volen fer-ho en millors 
condicions. 

Francesc Layret

DOCUMENTS 
CONGRESSUALS





de CCOO de Catalunya

DOCUMENTS 
CONGRESSUALS



Edició Comissió Obrera Nacional de Catalunya  Redacció Via Laietana, 16, 5a planta, 08003 Barcelona, tel. 93 4812700, 
fax: 93 3151724, c/e conc@ccoo.cat Web www.ccoo.cat  Impressió Agpograf Dipòsit legal B 10298/78 Tiratge 10.000

sumari

JULIOL 2012

CARTA CONVOCATÒRIA

NORMES GENERALS

PROGRAMA D’ACCIÓ

Eix 1. La lluita contra l’atur i la defensa de l’estat del benestar

- Propostes de defensa i millora dels drets de les persones aturades i per la creació 
d’ocupació
- De les polítiques d’austeritat a les d’estímul i reactivació  econòmica
- Defensa de l’Estat del benestar,  garantia de cohesió social i equitat

Eix 2. Recuperar drets laborals i promoure un nou model productiu 

- La negociació col·lectiva. Una plataforma útil per fer front als aspectes més negatius de 
la reforma laboral.
- Marc català de relacions sociolaborals, concertació social
- Polítiques públiques d’impuls de l’economia productiva.: enfortiment de les polítiques 
transversals en els sectors industrials i productius

Eix 3. CCOO de Catalunya: un sindicat obert, proper i participatiu

- Reforçar els valors del sindicalisme que representa CCOO: ética, transparència, solidari-
tat, cooperació, diversitat
- Les aliances socials. Relacions i complicitats per construir alternatives
- Un sindicat proper i participatiu
- CCOO, un sindicat de dones i homes
- Comunicació integral: CCOO 2.0 

Eix 4. Una organització adaptada als nous reptes

- Sindicalisme de proximitat
- Una nova forma de fer extensió i acció electoral
- Reforçament de les polítiques d’afiliació
- Una Confederació més forta
- Optimització i austeritat en la gestió dels recursos i  transparència en la gestió: Garantia 
d’independència econòmica i sindical

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS    

7

11

19

21

29

37

42

53

de CCOO de Catalunya



5juliol / 2012  

de CCOO de Catalunya

PARTICIPACIÓ 2.0

El X Congrés CCOO de Catalunya incorpora nous mecanismes de 
participació mitjançant xarxes socials, tant en la fase pre-congressual, 
com durant la celebració del Congrés.

A més dels processos de participació establerts estatutàriament, on 
l’afiliació debat els documents congressuals i escull les delegacions al 
Congrés, també podeu participar a través de les xarxes socials.

Les aportacions fetes mitjançant xarxes socials seran objecte 
d’avaluació pels responsables de la redacció dels documents que es 
presenten al Congrés, incorporant aquelles que considerin d’interès i 
presentant-les al Congrés per a la seva ratificació.

Trobareu la informació dels mecanismes de participació mitjançant 
xarxes socials al web del X Congrés www.ccoo.cat/Xcongres . 

S’ha habilitat una pàgina al Facebook i 4 hashtags de Twitter, un per 
cada Eix dels documents congressuals per recollir les propostes.
A la capçalera de les pàgines dels documents trobareu els hashtags 
corresponents a cada Eix.
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1. Els homes i les dones que col·lectivament formem el Con-
sell Nacional de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, 
en la reunió celebrada el 13 de març del 2012, acordem con-
vocar el X Congrés de CCOO de Catalunya, que se celebrarà 
a la ciutat de Barcelona, els dies 14, 15 i 16 de desembre del 
2012.

2. El Congrés de la CS de la CONC reunirà un total de 630 
delegats i delegades en representació de les organitzacions 
federatives i territorials que integren la CS, als quals se suma-
ran els membres de la Comissió Executiva sortint, que tenen 
la consideració de membres nats, i els delegats i delegades 
que representin Acció Jove - Joves de CCOO, Trade-CCOO i 
l’SME de CCOO, en total 658 persones delegades.

El procés congressual de la CONC emmarca els processos 
propis de les federacions i de les unions comarcals i interco-
marcals que formen la CONC i que confluiran en la celebra-
ció del X Congrés de la CONC. El procés congressual s’iniciarà 
l’1 de setembre, amb els debats i l’elecció de delegats i 
delegades en cadascun dels nivells en què s’organitzen les 
178.669 persones afiliades: empreses, sindicats territorials o 
assemblees sectorials territorials, unions comarcals i interco-
marcals, i federacions nacionals.

El Congrés s’inscriu en el marc del Congrés de la CS de CCOO 
d’España com a expressió de la coresponsabilitat en la defi-
nició de les polítiques sindicals per al conjunt de l’Estat des 
de la personalitat pròpia de la CONC com a sindicat nacional 
de Catalunya.

Com altres vegades, el procés s’organitzarà per impulsar i 
garantir la màxima participació de l’afiliació en el debat del 
balanç de l’acció sindical realitzada des de l’anterior Congrés 
i de les propostes de treball per encarar els reptes del futur 
proper. Amb aquesta finalitat, al mes de juny s’aprovaran els 
documents congressuals i les normes per organitzar el debat 
i l’elecció de les persones delegades, i es posaran en marxa 
diferents marcs de reflexió i debat, tant de manera presencial 
com amb l’organització i la utilització de les potencialitats de 
les xarxes socials, tant per projectar els debats congressuals 
com per promoure-hi la participació.

El Congrés ha de promoure la màxima participació per incor-
porar tantes experiències i coneixements sindicals com sigui 
possible a fi d’integrar el màxim de diversitats reals del món 

Carta convocatòria

del treball en els debats. El procés congressual ha de ser un 
moment per reforçar el treball de les seccions sindicals, per 
millorar el seu vincle amb el sindicat, així com dels sindicats 
territorials, que han de tenir un paper clau en l’organització 
de la participació de l’afiliació en les empreses, en especial 
les petites i mitjanes.   

3. Convoquem el Congrés amb 178.669 persones afiliades i 
24.145 persones delegades. Ens mantenim des de fa 34 anys 
com a primer sindicat català, amb el 42,54% de la represen-
tativitat en les eleccions realitzades als centres de treball. 
Sens dubte, aquestes dades reforcen la legitimitat de CCOO 
de Catalunya per seguir representant i defensant els interes-
sos laborals, econòmics i socials dels treballadors i treballa-
dores catalans. 

Aquestes dades ens han de fer conscients de la responsabili-
tat que se’ns trasllada a l’hora de fer els debats congressuals 
per definir les estratègies sindicals, adequar les estructures 
de funcionament i elegir els nous equips de direcció que re-
forcin el vincle social que ha establert l’afiliació i dotin de la 
major utilitat l’acció del sindicat a l’empresa i a la societat.  

4. Els quatre anys que van des de la cloenda del IX Congrés 
han estat especialment intensos en l’acció sindical, l’empresa 
i la societat. Han estat uns anys difícils, durs, complicats i 
complexos, caracteritzats per la forta hegemonia de les polí-
tiques neoliberals en un context de crisi econòmica que ha 
destruït bona part de l’activitat productiva instal·lada i milers 
i milers de llocs de treball. 

Acabàvem el IX Congrés quan la crisi ja feia més d’un any que 
s’havia instal·lat al país i es confirmaven els diagnòstics dels 
quals feia temps havíem alertat, en relació amb les febleses 
de l’economia catalana en els anys anteriors, de gran creixe-
ment econòmic. La crisi financera és a la base de l’explosió 
d’una bombolla immobiliària llargament madurada que ha-
via sustentat alts nivells de creixement econòmic, basats en 
l’economia especulativa pròpia d’una societat enormement 
financiaritzada que deixava famílies i empreses altament 
endeutades. Era evident, en la cloenda del IX Congrés, que 
entràvem en un canvi de cicle econòmic, però en desco-
neixíem la profunditat i la durada.
 
Avui, quatre anys després, hem de dir que la crisi s’ha ex-
pressat amb tota la duresa: s’ha destruït bona part del teixit 

DEL X CONGRÉS DE LA CONC
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productiu; l’atur s’ha convertit ja en el primer problema so-
cial del país i supera, segons l’EPA, les 700.000 persones a 
Catalunya i els 5.000.000 al conjunt de l’Estat, i el dèficit pú-
blic ha augmentat com a conseqüència de la crisi (caiguda 
d’ingressos i augment de despesa per al funcionament dels 
estabilitzadors socials), però també de les polítiques desfis-
calitzadores que s’havien imposat en els anys anteriors. 

El que havia començat com a crisi econòmica ha esdevingut 
crisi social i crisi política. L’hegemonia dels dogmes neolibe-
rals dictats per les institucions de la UE han forçat els països 
amb nivells de dèficit elevats, com a conseqüència de la crisi, 
a haver de suportar atacs dels “mercats” financers sobre els 
deutes sobirans per forçar unes accions polítiques que han 
generat més recessió i més atur, que han incrementat les 
desigualtats, la pobresa i l’exclusió social, i que han posat en 
qüestió l’actual model social. També els atacs al deute sobirà 
han afeblit la capacitat política per gestionar la crisi i s’han 
arribat a substituir governs elegits democràticament per go-
verns tecnòcrates al marge de les urnes o s’han forçat canvis 
constitucionals per regular els límits al dèficit, al marge de la 
participació ciutadana.

5. Al llarg d’aquests quatre anys hem assistit a un canvi 
d’escenari polític, tant a Catalunya com a l’Estat. La cruesa 
de la crisi, però, en especial, el gir polític que al maig del 
2010 dicten les institucions europees, i que al nostre país es 
trasllada acríticament, són a la base de l’erosió del Govern 
d’esquerres a Catalunya i del Govern del PSOE a l’Estat. Els 
centenars de milers de llocs de treball que es destrueixen 
i la instal·lació en l’atur d’importants col·lectius, en especial 
la joventut, posen en qüestió la credibilitat de la política i 
castiguen a qui exerceix el govern de la crisi sense resoldre 
els problemes existents ni donar una perspectiva social clara.

El mapa polític del país ha canviat i ens trobem davant 
l’hegemonia política, institucional i cultural de la dreta, que 
aprofundeix i endureix les polítiques iniciades el 2010. Però 
assistim també a un afebliment dels canals de participació, 
de diàleg social i de concertació social, fet que contribueix 
encara més a allunyar la gestió equilibrada i solidària de la 
crisi.

6. La lògica de les polítiques neoliberals es troba darrere de 
la definició de la política d’austeritat que persegueix la con-
tenció de la despesa social, d’una banda, i la disminució dels 
costos laborals, de l’altra. Es pretén situar la competitivitat 
de l’economia catalana en la lògica d’allò dictat per la UE i 
l’Estat, desmuntant un model social de drets i llibertats, i re-
nunciant, així, a la seva consolidació i desenvolupament, que 
és el que permetria situar-nos al capdavant de la recerca, la 
innovació i el coneixement com a elements per augmentar 
la productivitat i la competitivitat. 

La traducció d’aquestes lògiques han estat els ajustos pres-
supostaris durs imposats pel Govern de la Generalitat els dos 
darrers anys, cosa que ha tingut efectes força negatius sobre 
la provisió de béns i serveis públics, tant en quantitat com 
en qualitat, i que ha incidit negativament en les condicions 
laborals del treball públic. 

En el terreny laboral estem assistint a un atac sistemàtic al 
paper dels drets del treball a les empreses, com a garantia 
d’equilibris, garanties i tuteles individuals i col·lectives dels 
treballadors i treballadores. El Govern socialista va fer una 
primera reforma laboral, que ens va dur a la convocatòria de 
la vaga general del 29-S, i l’actual Govern del PP ha obert un 
nou conflicte que haurem de gestionar per forçar la retirada 
de la reforma més agressiva i desreguladora de l’Estatut dels 
treballadors.  

Amb aquest panorama, el sindicat ha estat mobilitzat al llarg 
de tot el període i ha obert el marc d’aliances socials a través 
de la Plataforma Prou Retallades, que permet articular una 
àmplia resposta social per redreçar els atacs que està vivint 
el model social i fer avançar nous drets que garanteixin més 
igualtat i cohesió social.

També en el terreny laboral hem forçat al màxim l’espai de 
diàleg social amb les patronals per introduir garanties i tu-
teles col·lectives, en especial en el marc de la negociació 
col·lectiva, com seria el cas de l’Acord interprofessional de 
Catalunya (AIC), tot i que l’agressió que representa la refor-
ma del Govern central posa en dubte algun dels elements 
assolits. En qualsevol cas, l’acció sindical en empreses i sec-
tors, la capacitat d’intervenció en la negociació col•lectiva i 
la presència organitzada en els centres de treball han de ser 
elements centrals per combatre les agressions establertes 
per la llei i sobre els quals haurem de reflexionar en els de-
bats congressuals.  

7. Hem assistit, aquests anys, a un dur atac al sindicalisme. 
Un atac inscrit en la lògica ideològica de qüestionar les orga-
nitzacions col·lectives representatives d’interessos col·lectius. 
Uns atacs que s’han centrat a desqualificar i a projectar una 
imatge distorsionada del sindicat, de la seva funció i de les 
persones que hi dediquen temps i compromís per defensar 
els interessos del conjunt dels treballadors i treballadores. Un 
atac que ha arribat a posar en qüestió i a limitar els fons ins-
titucionals que rebem per complir el mandat constitucional, 
que pretén també situar elements d’ofec econòmic que po-
sin en perill la independència i l’autonomia sindicals. 

Sens dubte, aquestes campanyes, amb un fort caràcter 
ideològic i orientades en contra del sindicalisme, estan su-
portades en una certa percepció social —que no podem 
menystenir— que ens fa aparèixer com a estructures buro-
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cratitzades, amb un alt grau de rigidesa i poc properes a les 
persones. Haurem de repensar críticament la nostra actuació 
i els nostres comportaments i pràctiques, per trencar aques-
ta imatge.

8. El Congrés ha de permetre adequar el desenvolupament 
de noves estratègies per exercir el conflicte social i el desen-
volupament del nostre model organitzatiu a fi de garantir la 
major utilitat del sindicat. 

Aquests anys hem compartit a bastament la necessitat de 
reforçar el vincle amb el centre de treball, de millorar les nos-
tres estratègies i pràctiques organitzatives des de la comple-
mentarietat i la cooperació, de fomentar la comunicació i de 
garantir la participació dels treballadors i treballadores en la 
presa de decisions col·lectives. 

Caldran noves estratègies en l’exercici del conflicte i la nego-
ciació col·lectiva, on haurem d’enfortir els drets democràtics 
de la nostra afiliació, desenvolupar noves potencialitats tec-
nològiques i comunicacionals, i ampliar les nostres aliances 
i vincles amb la societat en la mobilització social. També 
haurem de ser capaços de trobar equilibris en la construcció 
d’una acció sindical col·lectiva fent atenció a les necessitats 
personalitzades, per tal que no s’expressin de manera indi-
vidualitzada i a través de fórmules corporatives que, d’altra 
banda, tenen un espai creixent en determinats sectors de 
l’activitat productiva. 

Cal una aposta inequívoca en el desenvolupament de 
l’anomenat sindicalisme de proximitat, com a forma 
d’entendre el sindicalisme que orienta, prioritàriament, la 
seva acció sindical, la majoria dels seus recursos i la seva 
política econòmica i financera cap al centre de treball, per 
fer així possible la capacitat d’organització dels treballadors 
i treballadores. 

9. El Congrés és una oportunitat per reforçar les senyes 
d’identitat de CCOO. El nostre projecte sindical de classe es 
construeix des de la perspectiva del treball i no és únicament 
una suma d’interessos individuals, particulars o corporatius. 
La diversitat de la classe treballadora també és un dels ele-
ments centrals d’un projecte del sindicat de les diversitats, 
que ha de saber integrar i representar la realitat de totes i ca-
dascuna de les persones que el componen, i que, per sobre 
de tot, treballa a favor de la cohesió social.

— Dimensió sociopolítica vinculada al concepte de ciutada-
nia i dels drets de ciutadania social, des de l’assumpció prò-
pia dels valors i la nostra història. 
— Independència i autonomia en la presa de decisions i en 
la construcció del nostre projecte i les nostres propostes més 
concretes, a partir de la suficiència i la viabilitat econòmi-

ques, construint i reforçant els sistemes d’informació econò-
mica i financera propis, que, des de la transparència, ens han 
d’aportar informació puntual, significativa i rellevant de la 
nostra situació. 
— Impuls de criteris d’eficiència, d’optimització de recursos 
i de cooperació interna, que ens han d’allunyar d’escenaris 
econòmics basats en el clientelisme i la dependència externa.
— Sindicalisme nacional i de classe és apostar per un mo-
del socioeconòmic que opti per l’ocupació de qualitat i amb 
drets, així com afermar una identitat nacional construïda a 
partir del reconeixement i la millora dels drets de ciutadania. 
Un compromís sindical forjat en la lluita per una Catalun-
ya més justa, integradora, que potenciï la llengua catalana 
com a dret de ciutadania i com a element d’identificació 
col·lectiva i de cohesió social. Un sindicat que reivindica, en 
definitiva, l’autogovern com a forma més útil i més propera 
per incrementar el benestar dels treballadors i treballadores.
— Sindicat confederal en tant que sindicat general, que re-
presenta els diferents àmbits sectorials i territorials, i, alhora, 
com a sindicat que conjuga realitats específiques. El reforça-
ment estratègic d’aquesta confederalitat i el vincle entre les 
organitzacions federatives i territorials que la formen serà 
una de les idees centrals sobre les quals estaran construïdes 
les diferents propostes i mesures que emanen d’aquest do-
cument.

10. Cal un programa d’acció que ens permeti afrontar amb 
alternatives i propostes, amb millor organització i capacitat 
d’acció, les sortides a la crisi que s’estan plantejant. L’atur és 
el principal problema social amb el qual ens enfrontarem els 
propers anys, i les nostres propostes i alternatives hi hauran 
de donar resposta tot incidint en mesures orientades a reac-
tivar l’economia, a crear ocupació de qualitat i a aprofundir 
en el model social de drets laborals i socials, que avui amb la 
crisi s’està qüestionant. 

El Congrés ha d’actualitzar les alternatives que al llarg 
d’aquests anys hem anat elaborant i que ens han de perme-
tre confrontar les polítiques de sortida de la crisi que s’estan 
aplicant:

— Impulsar la reforma fiscal i lluitar contra el frau i l’economia 
submergida.
— Endegar una reforma financera que garanteixi un sistema 
financer just i amb funció social.
— Canviar el model productiu perquè pivoti sobre el paper 
de la indústria, l’educació, la formació i les qualificacions, la 
recerca i la innovació, la política energètica i la sostenibilitat 
mediambiental.
— Impulsar el desenvolupament de l’estat del benestar i reforçar 
el sector públic com a generador d’activitat econòmica.
— Elaborar iniciatives i propostes de defensa i millora dels 
drets de les persones aturades.
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— Aprofundir en el marc català de relacions laborals per per-
metre la recuperació de drets laborals i reforçar el paper de 
la negociació col·lectiva i el poder contractual del sindicat. 
— Defensar la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i 
homes, i la lluita contra la violència masclista.

El Congrés també ens ha de permetre posar al dia moltes 
de les reflexions fetes aquests anys i que s’orienten al reforç 
organitzatiu: 

— Millorar l’organització de CCOO adequant les estructures 
organitzatives perquè ens facin més útils per a les persones 
afiliades. 
— Millorar la nostra pràctica d’acció sindical (negociació 
col·lectiva) per representar més i millor els treballadors i tre-
balladores catalans.
— Incrementar la proporció de persones afiliades a CCOO 
respecte del total de la població activa.
— Elaborar uns pressupostos potents, sindicalment i finan-
cerament equilibrats, orientats a la nostra afiliació i a l’acció 
sindical al centre de treball. 
— Augmentar l’eficiència dels instruments confederals de 
què ens hem dotat.
— Reforçar els drets democràtics de les nostres pràctiques 
organitzatives i d’acció sindical.
— Millorar la nostra comunicació per reforçar la imatge, la 
valoració i la percepció socials del sindicalisme en general, i 
de CCOO en particular.
— Reduir i racionalitzar els òrgans de direcció, sens perjudici 
de l’ampliació de la participació dels afiliats i afiliades.
— Millorar la presència de les dones en tota l’estructura or-
ganitzativa i en tots els òrgans de direcció.
— Formar i reforçar ideològicament el nostre actiu sindical 
(delegats i delegades, i quadres sindicals).

CCOO volem seguir sent la millor eina i instrument de què 
disposen els treballadors i treballadores catalans. Avui, da-
vant les fortes agressions que està rebent la classe treba-
lladora en els seus drets i llibertats, davant dels intents de 
desmuntar el model social que hem anat construint amb la 
lluita, el sindicat és més necessari que mai. Aquest Congrés 
ha de ser un pas més en la consolidació del sindicalisme con-
federal de classe i nacional, com a instrument útil i contrapo-
der social. 

Consell Nacional de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Barcelona, 13 de març de 2012
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Normes generals
DEL X CONGRÉS DE LA CONC

1. OBJECTIUS METODOLÒGICS

Agilitat i utilitat 

El nou model de congressos que vàrem començar a desen-
volupar a partir del IX Congrés pretén ser un procés àgil i útil 
en el seu desenvolupament. 

Proximitat del debat i l’elecció

Per facilitar al màxim la participació de l’afiliació en el debat 
dels documents i en l’elecció de delegats i delegades en el 
primer nivell, es farà al centre de treball o al local sindical 
més proper.

Articulació del procés

El procés congressual de la CONC articula el conjunt 
d’assemblees, conferències i congressos, a partir dels sindi-
cats comarcals i intercomarcals de ram, de les diferents es-
tructures i de les organitzacions sectorials i territorials.

Fer fàcil la participació

El tipus de materials i l’articulació del debat i el procés 
d’elecció de delegats i delegades volen fer possible la par-
ticipació efectiva de tot afilat i afiliada que així ho decideixi.

Partir del centre de treball

El centre de treball i els espais organitzats sectorials i territo-
rials més propers a la persona afiliada són la clau de volta per 
fer possible la participació efectiva de l’afiliació.

Sentit de sindicat general i confederal

L’articulació del procés congressual se situa en el sentiment 
d’una organització sindical de caire general i confederal, con-
figurada a partir de les decisions i de la pluralitat de les orga-
nitzacions sectorials i territorials com a dues potes que sus-
tenten el cos i el cap sindical. Dues potes que s’interrelacionen 
entre elles i que, alhora, es configuren de peus a cap.  

2. ARTICULACIÓ DELS PROCESSOS CONGRESSUALS

Des del centre de treball i els sectors al territori
   
La unitat bàsica de debat i elecció serà el centre de treball, 
i, quan no sigui possible pel nombre de persones afiliades, 
serà la confluència sectorial-territorial més propera possible. 
Les agrupacions sectorials autoritzades seguiran el mateix 
criteri.

Un cop realitzat el càlcul individual de cada organització en 
funció de cada quadre representatiu, s’identificaran les em-
preses que elegeixen delegació de forma directa i els serà 
comunicat fefaentment juntament amb les normes con-
gressuals per fer efectiva l’elecció.

De baix a dalt

Aquesta articulació congressual configura un model de 
construcció de les decisions des de la realitat més concreta 
a la més general, des del que ens afecta com a realitat indi-
vidual o col·lectiva d’àmbit reduït al que ens afecta com a 
col·lectiu general de treballadors i treballadores.

Els 4 nivells d’elecció i debat

- Primer nivell: és la unitat electoral primària a partir de les 
assemblees i reunions de les seccions sindicals d’empresa 
(SSE), les de les empreses i centres de treball (sense SSE) i les 
dels agrupaments sectorials reconeguts i els agrupaments 
federatius al territori, d’acord amb el mapa electoral del pri-
mer nivell recollit en l’annex 1 d’aquestes normes.

– Segon nivell: congressos de sindicats comarcals o inter-
comarcals de ram o, en el cas que no estiguin constituïts, 
conferències de delegats i delegades per àmbits federatius 
dins cada unió.

– Tercer nivell: congressos de les unions territorials i les fe-
deracions sectorials.

– Quart nivell: congrés de la CONC.

Aprovades pel Consell Nacional de la CONC 
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Composició de les assemblees de restes

Les assemblees de restes, les componen tots els afiliats i afi-
liades d’empreses de l’àmbit d’elecció que no fan elecció di-
recta de delegats. El nombre de convocats per a una mateixa 
assemblea no superarà els 500 afiliats amb un marge de fins 
a un 20%.

En el cas que l’afiliació superi aquest marge, es faran el nom-
bre d’assemblees suficients, mantenint la unitat d’empresa 
en la convocatòria, per donar compliment a aquest criteri. En 
aquest cas, la votació per a l’elecció de delegats podrà fer-se 
en un acte únic.

Conferències de les seccions sindicals d’empresa

Les SSE articularan la realització de la seva conferència per 
a la renovació dels òrgans de direcció en el marc del procés 
congressual, i en restaran excloses aquelles que hagin reno-
vat el seu mandat fa menys de dos anys.

3. ARTICULACIÓ DEL DEBAT I ELECCIÓ

Un únic procés d’elecció i debat de baix a dalt

La convocatòria del congrés de la CS de la CONC comportarà 
la convocatòria dels congressos de totes les organitzacions 
confederades.

A fi i efecte de regular el procés de forma adequada, la Co-
missió de Normes definirà els períodes hàbils per als actes 
federatius i territorials i, prèvia consulta a les diferents orga-
nitzacions, determinarà el calendari dels diferents àmbits en 
els diferents nivells.

Debat i elecció 

Les organitzacions responsables de la convocatòria determi-
naran el moment de debat i d’elecció de delegats.
 
Períodes de votació que facilitin la participació

Seguint els criteris anteriors, les convocatòries del primer 
nivell en el cas de les empreses amb diferents torns, les 
d’agrupacions sectorials autoritzades i les assembles de res-
tes federatives-territorials hauran de tenir horari en els dife-
rents torns i/o de matí i tarda.

Les empreses i els centres de treball en els quals correspon-
gui elecció directa de delegats amb més d’un torn de treball 
garantiran que les urnes estiguin obertes un mínim de dues 
hores per a cada torn, i, en funció de les diferents realitats, 

el temps suficient per garantir la participació real de l’afiliació 
convocada.

En restes, les urnes estaran obertes als locals corresponents 
quatre hores en horari de matí i quatre hores en horari de tar-
da, i, en funció de les diferents realitats, el temps suficient per 
garantir la participació real de l’afiliació convocada.
Quan coincideixi el debat amb la votació, les urnes electorals 
s’obriran una hora abans de l’hora de convocatòria i es tanca-
ran una hora després de la previsió de finalització. En ambdós 
casos, els horaris figuraran a la convocatòria.

No serà necessari un horari diferenciat de votació en el cas 
d’àmbits electorals de cotització mitjana inferior a 25.

Possibilitat d’utilització d’urnes degudament custodiades

En els dos casos, a més, podran utilitzar-se urnes per a les vota-
cions en horaris adequats als torns i a la jornada de cada àmbit 
electoral. Les urnes hauran d’estar custodiades en tot moment 
per una mesa electoral.

Els diferents àmbits de participació comptaran amb urnes 
perquè els afiliats i les afiliades corresponents puguin emetre 
el seu vot.

No serà necessària una urna en el cas d’àmbits electorals de 
quota mitjana inferior a 25.

Lliurament i custòdia de candidatures en el primer nivell

Les candidatures es lliuraran al responsable o a la responsa-
ble de la SSE, al responsable o a la responsable de CCOO a 
l’empresa o a l’organisme responsable de la convocatòria de 
l’acte.

Les llistes de les candidatures es lliuraran vint-i-quatre hores 
abans, en el cas que hi hagi urnes, i en el moment d’inici de 
l’acte electiu, en la resta de reunions.

Composició de meses electorals

L’òrgan convocant és el responsable de la constitució de la 
mesa electoral de cada àmbit que, sempre que sigui possible, 
estarà composta per: el president o la presidenta (la persona de 
més antiguitat en afiliació), el vocal o la vocal (la persona de més 
edat) i el secretari o la secretària (la persona de menys edat).
 
Regulació d’interventors

Quan l’elecció es faci per urnes i hagi més d’una llista, totes 
elles podran nomenar una persona com a interventor o in-
terventora.
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Els interventors o interventores han de figurar en el cens 
de l’àmbit convocat o han de formar part de l’Executiva de 
l’estructura o de les estructures convocants.

Utilització de locals sindicals d’empresa

Prioritàriament, els debats i les votacions del primer nivell 
que corresponguin a les empreses s’hauran de fer als locals 
sindicals permanents o habilitats de l’empresa.

La SSE o la representació de CCOO a l’empresa proporcio-
narà a l’organisme convocant el local de l’empresa per fer 
l’assemblea congressual.  

Utilització dels locals sindicals fora de l’empresa

Les assemblees de restes federatives-territorials es faran, pre-
ferentment, als locals sindicals més pròxims.

Dret a participar en el debat i l’elecció

Tot afiliat i afiliada inclòs en el cens de participació al congrés 
i que estigui al corrent de cotització té dret a participar amb 
les seves aportacions i el seu vot, d’acord amb el que preveu 
l’article 8b dels estatuts.

4. ELABORACIÓ I DEBAT DELS MATERIALS

Orientar el debat de les esmenes per blocs temàtics

Per tal d’aprofundir en els debats, es proposaran blocs te-
màtics per validar o canviar la seva orientació, defugint de 
les esmenes parcials.

Quan aquestes resultin inevitables, s’agruparan pel seu de-
bat, d’acord als blocs temàtics, el seu sentit d’orientació. 

Tot afiliat i afiliada podrà canalitzar les esmenes a través dels 
delegats i delegades elegits en el seu àmbit perquè siguin 
discutides en el segon nivell de participació. 

A les assemblees es podran presentar aportacions i esmenes 
als texts que es debatin. 

Quan facin referència als texts propis de l’àmbit s’aprovaran 
per majoria. Si n’hi ha més d’una al mateix text i cap arriba a 
més del 50%, prevaldrà el text original.

Quan facin aportacions a documents d’àmbit superior, pas-
saran a debat com a majoritàries si tenen la majoria i com 
a minoritàries si tenen el 10% dels vots dels presents a 
l’assemblea.

A les assembles de restes, el 10% ha de ser igual o superior 
a 6 vots.

Debat de documents de propostes 

Les organitzacions convocants determinaran els documents 
per debatre en el primer nivell, a partir de la consideració 
dels nivells propis i dels nivells superiors.

Les conferències o els congressos a partir del sindicat de ram 
discutiran un màxim de tres documents entre els propis de 
gestió i els dels àmbits superiors.

Les conferències i els congressos de federacions i unions de-
batran els documents propis del seu àmbit i els dels àmbits 
superiors.

La Conferència Congressual de la CONC per participar en 
el Congrés Confederal de la CS de CCOO debatrà els docu-
ments de la Confederació Estatal.

El congrés de la CONC debatrà els documents propis de 
l’àmbit de Catalunya.

5. CONFIGURACIÓ DE CANDIDATURES

Avals

Per configurar les candidatures en les conferències i en els 
congressos a partir del segon nivell (aquest inclòs) serà ne-
cessari comptar amb l’aval del 10% del quadre representatiu. 

Llistes 

Perquè una llista de candidats i candidates sigui vàlida ha de 
tenir tants membres com llocs per elegir (llistes completes).

Les llistes no cauran per errades o renúncies justificades, 
però sí per actuacions fraudulentes com: falsificació de sig-
natura, no consentiment de la persona proposada... 

La duplicitat d’una signatura en més d’una candidatura su-
posa la seva invalidació en les candidatures si és de forma 
voluntària. Si en una és voluntària i en altres fraudulenta serà 
vàlida en el primer cas i invalidada en la resta.   

Per facilitar el màxim de representativitat en el primer nivell 
d’elecció, la Comissió de Normes podrà donar validesa a can-
didatures en llista incompleta, sempre que sigui candidatura 
única i es justifiqui la impossibilitat de completar-la.    
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Autorització de candidatura
  
La candidatura haurà de comptar amb l’autorització fefaent 
de qui la compon, expressada amb la signatura i el DNI.

Cotització mínima dels candidats
  
Per formar part d’una candidatura caldrà estar al corrent de 
pagament i tenir una antiguitat en l’afiliació de sis mesos. 
L’antiguitat és en el sindicat, no en l’àmbit de participació.

6. ATRIBUCIÓ DE RESULTATS A LES CANDIDATURES

L’atribució de resultats en l’elecció de delegats i delegades 
es farà pel sistema proporcional als vots que hagi obtingut 
cada candidatura.

En el cas d’empat, prevaldrà la major antiguitat d’afiliació 
ininterrompuda, i si persisteix, la menor edat del candidat/a.

7. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE COTITZACIONS 
PER A L’ELECCIÓ DIRECTA

Per a l’elecció directa per configurar els congressos i/o les 
conferències dels sindicats de ram (segon nivell) serà neces-
sària una cotització mitjana mínima de 5. A partir d’aquest 
mínim serà proporcional a la mitjana de quotes aplicant el 
coeficient de 0,5.

8. REPARTIMENT DE DELEGATS PER CONFERÈNCIES I 
CONGRESSOS

El repartiment de delegats i delegades entre les diferents es-
tructures es farà a partir de distribuir de forma proporcional 
el nombre que els correspon d’acord amb el quadre repre-
sentatiu, entre els diferents àmbits que el componen.

9. QUADRE REPRESENTATIU DE LES DIFERENTS CON-
FERÈNCIES I CONGRESSOS

Composició dels quadres representatius dels congres-
sos i conferències

10. COMPOSICIÓ DEL CONGRÉS DE LA CONC

El congrés de la CONC estarà compost pels delegats i dele-
gades següents: 

– 630 elegits pels congressos de les federacions i unions 
d’acord amb la seva cotització mitjana.

– Els membres de la CE de la CONC.

– Representació de Trade, SME i Acció Jove. 

11. MEMBRES NATS ALS DIFERENTS CONGRESSOS I 
CONFERÈNCIES

– Els membres de les comissions executives (o equivalents) 
de les diferents organitzacions podran ser nats als seus res-
pectius congressos o conferències congressuals, sempre 
que no superin el 10% dels electes.

– Quan superin aquest percentatge es farà una elecció que 
respecti les diversitats sindicals i els resultats del congrés an-
terior.

12. PERÍODE DE COTITZACIÓ I CENSOS

Cotització

La cotització mitjana es calcularà pels resultats dels anys 
2008, 2009, 2010 i 2011.

Tancament del cens electoral

El tancament del cens per poder participar en el procés con-
gressual es farà el 30 de juny del 2012, i, en ell, hi figuren tots 
els afiliats i afiliades que tinguin dret a ser electors segons 
l’article 8 dels estatuts.

A partir d’aquesta data s’obrirà un període de reclamacions 
i impugnacions de quatre dies. Finalitzat aquest període es 
publicarà el cens definitiu.

13. AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE DONES, JOVES I IM-
MIGRATS

– Tendir a la representació de les diversitats, com a mínim 
segons la seva presència percentual.

– En el cas de les dones, a partir de l’elecció de tres o més es 
complirà la proporcionalitat de gènere segons afiliació.

Congressos de sindicats 
territorials de 2n nivell

Congressos de federacions i 
unions territorials de 3r nivell

fins a 499 25
de 500 a 999 50
de 1.000 a 1.499 75
de 1.500 a 2.499 100
de 2.500 a 3.999 150
de 4.000 a 5.999 175
més de 5.999 200

fins a 4.999 50
de 5.000 a 9.999 100
de 10.000 a 14.999 150
de 15.000 a 19.999 200
més de 19.999 250
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– A partir del segon nivell, les organitzacions en les quals, en 
aquest àmbit, l’afiliació de dones sigui superior al 50% i no 
puguin cobrir la proporcionalitat real en termes de racionali-
tat garantiran que la presència d’aquestes a les candidatures 
no sigui inferior al 50%.

14. PARTICIPACIÓ ESPECÍFICA DE TRADE, SME i ACCIÓ 
JOVE

Delegats i delegades en funció de quotes a partir d’un mí-
nim d’un delegat o delegada per cada una d’aquestes orga-
nitzacions.

Representació de SME-CCOO

L’SME–CCOO estarà representat en el congrés amb dos dele-
gats o delegades amb dret a vot. A efectes de funcionament 
del congrés, formaran part de la delegació de la Federació de 
Serveis a la Ciutadania.

Representació Trade

La representació del Trade en el congrés serà de dos dele-
gats o delegades. 

Representació Acció Jove

La representació d’Acció Jove en el congrés serà de dos de-
legats o delegades.

15. RESPONSABILITAT DE LES DIFERENTS CONVOCA-
TÒRIES

Assemblees de primer nivell

Les assemblees del primer nivell, les convocaran els sindicats 
comarcals amb coneixement i acceptació de la federació i 
unió corresponent.

Si no hi ha sindicat comarcal o intercomarcal, la convocatòria 
es farà per acord de la federació i unió corresponent.

En el cas dels sectors reconeguts, la convocatòria la farà la 
federació amb el coneixement i l’acord de la unió correspo-
nent.

En l’àmbit dels sindicats comarcals que no estiguin consti-
tuïts i quan la  cotització mitjana del període no arribi a 300, 
es podrà fer una convocatòria  única i conjunta del primer i 
el segon nivell.

Les persones que ocupin càrrecs sindicals fora de l’empresa 
podran formar part de les candidatures de restes en el seu 
àmbit de responsabilitat per ser delegats o delegades al con-
grés del sindicat comarcal.

Sindicats comarcals i intercomarcals

La convocatòria dels congressos dels sindicats comarcals i 
intercomarcals es farà per proposta acordada entre la federa-
ció i la unió corresponent.

Federacions i unions

Cada federació i unió farà la proposta de celebració del seu 
congrés en el marc del calendari global de la CONC.

Congrés de la CONC 

Serà convocat pel Consell Nacional. 

16. MAPA DE CONVOCATÒRIES DEL PROCÉS CONGRESSUAL

Totes les organitzacions han de tancar abans del 20 de juliol 
el mapa de convocatòria de les assemblees d’empreses i res-
tes en el primer nivell, especificant el dia, l’hora i el lloc per al 
debat i l’elecció.

El mapa es completarà en la mateixa data amb les da-
tes i el lloc de les conferències i els congressos de la resta 
d’estructures de la CONC: sindicats comarcals i intercomar-
cals, federacions i unions. 

Per tal de garantir una total transparència en el procés con-
gressual i facilitar el seu desenvolupament, el mapa de totes 
les reunions estarà informatitzat per al seu coneixement i la 
implementació de les dades i en funció del nivell d’accés de 
cada usuari.

17. COMISSIÓ ASSESSORA DELS PROCESSOS CON-
GRESSUALS I D’INTERPRETACIÓ DE NORMES

– La Comissió de Normes del conjunt del procés congressual 
serà elegida pel Consell de la CONC.

– Serà responsable del seguiment de tot el procés congres-
sual i de l’anàlisi i la resolució de les impugnacions presen-
tades.

– El seu funcionament es fonamentarà en el consens pro-
pi de la confiança entre les persones que la formen. Quan 
no sigui possible el consens, les decisions es prendran previ 
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procés de participació i consulta a les parts implicades i 
s’expressarà en una resolució motivada.

18. COMPOSICIÓ DELS QUADRES REPRESENTATIUS

La Comissió de Normes del X Congrés, amb el suport de la 
UARC, informarà totes les organitzacions del nombre total de 
delegats i delegades per a tot el procés congressual en el seu 
àmbit, així com de la seva composició. 

La Comissió de Normes del X Congrés, en el marc del debat 
confederal, farà les modificacions que calgui per respectar 
les necessitats de l’estructura de doble pota, sectorial i terri-
torial, des de la SSE fins al Congrés Confederal estatal.

20. IMPUGNACIONS

En el primer nivell, les impugnacions i reclamacions seran 
presentades davant l’òrgan o els òrgans convocants i podran 
ser recorregudes davant la Comissió de Normes de la CONC. 
En cas de no tenir sindicat constituït, es constituirà una co-
missió mixta entre les dues organitzacions responsables de 
la convocatòria.

El termini de reclamacions i impugnacions serà el dia hàbil 
següent al de la celebració de l’acte de votació, i per al recurs, 
el següent després de conèixer la resolució de l’òrgan. 

L’òrgan convocant ha de resoldre amb temps suficient per 
donar marge al recurs i no perjudicar la participació en el 
segon nivell. La resolució haurà de donar-se, en tot cas, entre 
el 3 i el 26 de setembre.

Quan facin referència a l’actuació de l’òrgan o per recórrer 
les seves  decisions, així com en la resta de nivells, les recla-
macions, les impugnacions i els recursos es faran davant la 
Comissió de Normes de la CONC.

La Comissió de Normes tindrà com a límit per resoldre re-
clamacions impugnacions i recursos fins a dos dies naturals 
abans de la celebració de l’acte congressual del nivell se-
güent al qual es produeix la reclamació.

21. TRANSITÒRIES

D’acord amb les decisions del IX Congrés es duran a terme 
les fusions de les unions comarcals de l’Alt Penedès – Garraf 
amb la de l’Anoia i la del Bages–Berguedà amb la d’Osona.

En aquest sentit, tindran unes normes complementàries per 

regular el seu procés, que seran:

– Els quadres representatius seran els que corresponen a 
l’afiliació de cada unió actual.

– El congrés de dissolució de cada unió actual i el que dóna 
lloc la nova fusió es realitzarà al mateix local i el mateix dia.

– En el congrés de dissolució es debatrà el balanç de treball 
del mandat, s’elegirà la delegació al congrés de la CONC i 
s’aprovarà la dissolució.

– En el congrés de fusió es debatrà el document de propos-
tes i s’elegiran els òrgans de direcció.

– La composició numèrica del congrés de fusió serà la suma 
de la dels congressos de dissolució de cada unió.

Sindicats comarcals i intercomarcals

– Els sindicats comarcals i intercomarcals constituïts en cada 
sector a cada unió es dissoldran i es fusionaran seguint el 
mateix itinerari de les unions. 

– La dissolució i fusió es farà dins d’un mateix procés congressual.

– En el congrés de dissolució es farà balanç i s’elegiran les 
delegacions als congressos de les federacions i les unions 
corresponents.

– En el de fusió es discutirà el document de treball i s’elegiran 
els òrgans de direcció. 

– En el cas que un sindicat estigui constituït i l’altre no, el 
constituït farà un congrés de dissolució. Les bases delegati-
ves d’ambdós s’unificaran per a la conferència o el congrés.

– En el cas que cap estigui constituït, les dues bases delega-
tives s’unificaran  per a fer la conferència de fusió.

El Barcelonès

D’acord amb la resolució al respecte aprovada pel Consell 
Nacional, el Barcelonès organitzarà una conferència, en les 
dates que corresponen a les unions territorials, en la qual es 
faci balanç de l’activitat del mandat actual i s’elegeixin els 
delegats i delegades que li corresponen per assistir al X Con-
grés de la CONC. Consegüentment, no elegirà cap òrgan de 
direcció. 

Finalitzat el X Congrés de la CONC, el Consell Nacional en-
trant implementarà les mesures necessàries per acomplir les 
decisions congressuals al respecte.
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22. CALENDARI CONGRESSUAL

13 de març: CONSELL NACIONAL DE LA CONC

Convocatòria del congrés        

Del 3 al 28 de setembre
                                   
Assemblees a les empreses i restes (primer nivell)

Del 8 d’octubre al 26 d’octubre
                                       
Congressos i conferències de sindicats comarcals i interco-
marcals (segon nivell)

Del 7 a l’11 i del 19 al 25 de novembre
                           
Congressos i conferències de les unions comarcals i interco-
marcals 

Del 12 al 18 de novembre i del 26 de novembre al 2 de 
desembre

Congressos i conferències de federacions de Catalunya.

Per raons excepcionals i extraordinàries, la Federació de Ser-
veis a la Ciutadania realitzarà el seu congrés els dies 3 i 4 de 
desembre.

14, 15 i 16 de desembre 

Congrés de la CS de la CONC.
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Programa d’acció
DEL X CONGRÉS DE LA CONC

1) INTRODUCCIÓ

2) CCOO de Catalunya celebrem el X Congrés, després de 
renovar la nostra representativitat en les eleccions sin-
dicals i de mantenir-nos, un cop més, i des de fa trenta-
quatre anys, com a primer sindicat de Catalunya. Unes 
dades que reforcen la legitimitat que ens donen els 
178.669 afiliats i afiliades i els 24.145 delegats i delega-
des sindicals i que ens esperonen a seguir representant 
i defensant els interessos laborals, econòmics i socials 
dels treballadors i les treballadores catalanes.

3) Som conscients de la responsabilitat que tenim a l’hora 
de fer els debats congressuals, de definir les estratègies 
sindicals, d’adequar les estructures de funcionament i 
d’elegir nous equips de direcció perquè CCOO de Ca-
talunya continuï sent una eina útil per a l’afiliació, per 
defensar els drets laborals i socials aconseguits i per 
construir alternatives. 

4) Vam celebrar el IX Congrés ara fa quatre anys, quan la 
crisi econòmica ja feia un any que estava instal•lada al 
nostre país. El que va començar com una crisi hipote-
cària als EUA, es va convertir en una crisi financera mun-
dial que, a casa nostra, es va trobar amb una bombo-
lla immobiliària i un alt endeutament privat fruit de la 
dinàmica especulativa i de diner fàcil dels darrers anys. 
Tot això agreujà la caiguda de l’activitat econòmica i 
va acabar provocant una crisi social. Es confirmava el 
que CCOO denunciava des de feia anys: les febleses 
d’un model econòmic que havia basat el creixement 
en l’economia especulativa, en la desregulació i en la 
bombolla immobiliària, que generava llocs de treball 
precaris i amb poca qualificació, i que ha acabat provo-
cant que l’atur sigui avui el principal problema del país.

5) La desregulació promoguda per les polítiques neoli-
berals ha estat una de les causes principals de la crisi 
financera internacional. Un mercat global sense gover-
nança global genera desequilibris de poder, i això és 
especialment greu en els mercats financers on la lliber-

tat de moviments de capital és total i la capacitat de 
regulació és gairebé inexistent. Per això reivindiquem 
un nou ordre internacional que permeti recupe-
rar el control públic de l’economia, que restableixi 
la primacia de la política sobre les finances i de la de-
mocràcia sobre els mercats.

6) La Unió Europea ha experimentat, en els darrers anys, 
un canvi radical en el marc de la governança econòmi-
ca que ha imposat una deflació competitiva dels salaris 
i de les condicions de vida i treball, una pèrdua d’espais 
de diàleg i concertació social, una creixent manca de 
sobirania i legitimitat democràtica en la presa de de-
cisions, una reducció i privatització del sector públic i 
importants retallades en drets i prestacions.

7) La capitalització del sistema financer demostra que no 
eren els salaris ni les condicions laborals els causants de 
la crisi. Però avui constatem que els mateixos que van 
provocar el forat financer i especulatiu estan marcant 
les polítiques d’austeritat, retallades i privatitzacions. 
Unes polítiques que generen atur, desigualtats, injus-
tícies i empobriment de bona part de la població i que 
ens estan portant a una llarga recessió. Per això denun-
ciem les polítiques d’ajust i reducció dràstica del 
dèficit dels estats que promouen l’FMI i els governs 
conservadors o tecnòcrates de la Unió Europea, que 
posen per davant els mercats i el poder econòmic i fi-
nancer de les polítiques per a les persones i el ple reco-
neixement dels seus drets.

8) El creixent nombre de llars a Catalunya i Espanya que 
no disposen d’ingressos evidencia l’increment de la 
pobresa com a conseqüència de l’atur i fa necessària 
l’actuació pública per evitar el risc de fractura social. En 
aquest sentit denunciem la voluntat de crimina-
litzar les persones beneficiàries de prestacions o 
ajuts públics, traspassant-los la responsabilitat d’estar 
a l’atur o sense recursos.

9) Aquests anys s’ha canviat la centralitat del treball per la 
dels diners com a creadors de riquesa. Des de la doctri-

DEFENSEM DRETS, CONSTRUÏM FUTUR
#CCOO: L’EINA
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na neoliberal, per justificar l’augment de les desigualtats, 
s’ha fomentat l’individualisme, la competitivitat irracio-
nal, el pensament únic, el consumisme, la uniformitat 
i la submissió, a la vegada que s’han normalitzat com-
portaments antidemocràtics i la repressió per dominar el 
conflicte social, la qual cosa ha provocat confusió, impo-
tència i resignació a bona part de la ciutadania. El paper 
dels mitjans de comunicació, cada cop més en mans de 
grups de poder molt reduïts, ha estat clau en la transmis-
sió dels valors dominants i del pensament únic davant 
de la pluralitat, la diversitat, la creativitat i la crítica.

10) Coincidint amb la fase més dura de la crisi, assistim a 
una campanya sistemàtica de la dreta política i me-
diàtica contra el sindicalisme que projecta una imatge 
distorsionada dels sindicats i els situa com a anacrònics, 
rígids, poc representatius del món del treball i lligats al 
poder a través de les subvencions, amb l’objectiu de 
deslegitimar-los socialment i imposar la lògica mer-
cantilista en les relacions laborals. Més enllà d’això, 
no podem obviar que aquests missatges interessats 
s’afegeixen a una certa percepció social d’una part de 
la ciutadania que ens veu massa institucionalitzats i 
allunyats de les seves necessitats.

11) Aquesta campanya coincideix amb una ofensiva re-
pressora i un retrocés en els drets democràtics i en 
les llibertats, en un intent d’aturar i criminalitzar el re-
buig social a unes polítiques que estan fent retrocedir 
de forma alarmant el model social aconseguit des de 
l’inici de la democràcia. Denunciem la repressió i les 
campanyes de criminalització que estan duent a 
terme els governs de Catalunya i l’Estat sobre les 
persones i els moviments sindicals i de protesta 
que han exercit pacíficament el drets de vaga i mani-
festació en contra de les polítiques dels governs.

12) L’atac contra els drets laborals respon a l’estratègia 
global de posar fi al model social europeu i l’estat so-
cial. Aquest atac no només prové de les reformes la-
borals que afebleixen la capacitat negociadora dels 
treballadors i treballadores i el paper dels sindicats en 
la defensa dels interessos col·lectius o que afavoreixen 
clarament els interessos empresarials i donen poder 
quasi il·limitat als empresaris. Es duu a terme debilitant 
l’objectiu principal del dret del treball: la reducció de 
les diferències entre les dues parts d’una relació labo-
ral, empresa i treballador o treballadora, mitjançant la 
desregulació i individualització de les relacions de tre-
ball i limitant l’actuació dels jutges. Així mateix, els drets 
laborals s’afebleixen si el treball i el sentiment de per-
tinença a la classe treballadora perden valor; per això 
reivindiquem la col·lectivitat davant de l’individualisme.

13) Estem vivint un procés de pèrdua de drets de ciu-
tadania que està posant en perill els serveis públics 
sota l’excusa de la crisi i la insuficiència pressupostària. 
Durant els darrers anys, Espanya i Catalunya havien 
retallat distàncies amb altres estats europeus en la 
inversió i el desenvolupament de l’estat del benestar, 
però d’ençà del 2008, el Govern espanyol ha reduït, 
d’acord amb els mandats de la Unió Europea, i amb 
més intensitat des de les victòries electorals de CiU a 
Catalunya i del PP a Espanya, els pressupostos desti-
nats al seu manteniment i les seves estructures. Estem 
assistint a un traspàs de rendes del treball a rendes del 
capital; a una acumulació de riquesa desmesurada en 
mans de molt poques persones; a un procés especu-
latiu que no té límits ni morals, ni geogràfics ni polítics 
i que afecta des de les hipoteques de les nostres cases 
fins a les finances dels estats; a una ofensiva recen-
tralitzadora que està posant en qüestió l’existència de 
l’Estat plurinacional. Unes polítiques que comporten 
l’augment de la pobresa, la liquidació de les classes 
mitjanes i el desmantellament accelerat dels serveis 
públics.

14) La prevalença del sector financer sobre l’economia 
productiva, dels mercats sobre la política i de la ma-
nipulació informativa sobre la comunicació lliure, ob-
jectiva i plural posen en perill la mateixa democràcia 
i necessiten respostes col·lectives i de mobilització so-
cial. Com a sindicat, volem influir en com es configura 
el model de país, i les mobilitzacions, el diàleg, la con-
certació social i les aliances amb altres organitzacions i 
moviments socials són les nostres armes per intervenir 
en totes les matèries que afecten les condicions de vida 
de les persones treballadores.

15) La contribució del sindicalisme al llarg de la 
història ha estat clau per a la creació i el desenvo-
lupament dels sistemes moderns de relacions labo-
rals, destinats a equilibrar col·lectivament la profun-
da asimetria i les desigualtats que caracteritzen el 
contracte individual entre empreses i treballadors, 
i per fer avançar els drets de ciutadania com a part 
del salari social. Però aquesta crisi profunda ens obli-
ga a repensar les nostres pràctiques, a adaptar les 
nostres propostes i actuacions i a transformar les 
nostres estructures organitzatives a partir de reafir-
mar les nostres senyes d’identitat i els valors que re-
presenten.

16) El X Congrés és una oportunitat per discutir i aprovar 
les prioritats sindicals per al proper mandat. Per portar 
les nostres als centres de treball i debatre-les amb la 
ciutadania, les entitats i els moviments socials. 
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17) Tenim propostes per defensar drets, per combatre 
l’atur i per limitar els efectes destructors de la reforma 
laboral en les persones que tenen més dificultats en el 
món laboral. CCOO som el sindicat que defensa els 
drets de les persones treballadores tinguin feina 
o no.

18) Estem decidits a recuperar drets laborals i a resta-
blir els equilibris en les relacions laborals, que han des-
truït les reformes laborals, a través de l’acció sindical i 
la negociació col·lectiva, reforçant el sindicalisme de 
proximitat a les persones treballadores i gestionant el 
conflicte obert a les empreses amb la denúncia i la mo-
bilització i amb la negociació i la proposta.

19) Ens situem clarament en la defensa de l’estat del 
benestar com a conquesta històrica d’una societat 
més justa i d’una major cohesió social. No volem ni 
podem renunciar a la igualtat en el repartiment de la 
riquesa i al benestar individual i col·lectiu que permeti 
a les dones i els homes de Catalunya l’exercici ple de la 
llibertat democràtica.

20) Reivindiquem una altra governança europea que recu-
peri els valors de l’Europa social, així com polítiques que 
canviïn les retallades i les privatitzacions per les políti-
ques d’estímul que donin suport a l’economia produc-
tiva que facin de l’estat del benestar el generador de 
drets i d’ocupació.

21) Tenim propostes per construir alternatives mit-
jançant una fiscalitat justa i equitativa, la lluita contra el 
frau i l’evasió fiscal i una reforma financera que permeti 
recuperar el crèdit per a les empreses. Amb un model 
de finançament just i equitatiu per a Catalunya que es-
tigui al servei de les persones i dels seus drets.

22) Apostem per una sortida de la crisi amb un altre patró 
de creixement  basat en la innovació, la recerca, la qua-
lificació professional i la producció de valor afegit. Que 
faci de la sostenibilitat i del respecte del medi ambient 
una oportunitat de desenvolupament econòmic. Que 
aposti pel ple reconeixement dels drets laborals i so-
cials, la igualtat entre dones i homes i l’eradicació de 
qualsevol tipus de discriminació.

23) Volem construir les alternatives amb l’afiliació i amb els 
treballadors i les treballadores des d’un sindicalisme 
obert, proper i participatiu, aprofundint en la unitat 
d’acció sindical i teixint aliances amb altres entitats i 
moviments socials. 

24) Ens proposem adaptar la nostra organització per 

ser més útils i propers a les persones i més repre-
sentatius dels treballadors i les treballadores, enfortint 
la confederalitat i la col·laboració entre les nostres es-
tructures sectorials i territorials, simplificant i reduint 
els òrgans de direcció, apostant per la transparència, 
l’optimització de recursos, l’ètica i la independència sin-
dical. 

25) Les nostres propostes estan arrelades a les nos-
tres senyes d’identitat i als valors del sindicalisme 
de classe i a la seva lluita en la defensa dels drets dels 
treballadors i les treballadores que avui configuren la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya: un sindicat na-
cional i de classe.

26) EIX 1: LA LLUITA CONTRA L’ATUR I LA DEFENSA 
DE L’ESTAT DEL BENESTAR

27) En un context com l’actual on la crisi econòmica i l’atur 
que provoca semblen poder justificar qualsevol pèrdua 
de drets socials i de ciutadania, CCOO volem ser un 
referent defensant els drets i proposant alternatives a 
un sistema que anteposa el mercat a les persones i les 
retallades als drets, i que no és capaç de donar resposta 
a l’atur ni garantir la protecció social i econòmica que 
eviti la pobresa i l’exclusió social a la qual cada vegada 
estan exposades més persones al nostre país. 

28) L’hegemonia del pensament neoliberal persegueix el 
desballestament del model social europeu sobre el 
qual se sustenta l’estat social que garanteix el mínim 
vital als ciutadans i ciutadanes, la Seguretat Social en 
cas de necessitat i els drets de ciutadania. I pretén fer 
responsables de la seva situació les persones sense fei-
na o sense recursos. 

29) Denunciem la voluntat de criminalitzar les per-
sones beneficiàries de la protecció per atur i dels 
perceptors d’ajuts públics. Però la crítica situació del 
mercat de treball demostra que les persones sense fei-
na no ho estan de forma voluntària, sobretot aquelles 
que esgoten la prestació contributiva per atur i passen 
a percebre subsidis o ajuts públics d’una quantia que 
posa en risc la subsistència.

30) El dret del treball ha de recuperar el seu paper equi-
librador, sobretot per limitar la desprotecció davant 
la qual es troben les persones amb majors dificultats 
d’accés al mercat de treball i de mantenir-s’hi. Cal vet-
llar perquè es mantingui la normativa sobre la igual-
tat d’oportunitats i l’eliminació de la discriminació per 
qualsevol raó en el mercat de treball. 
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31) Propostes de defensa i millora dels drets de les 
persones aturades i per a la creació d’ocupació: 

32) Els milers de persones aturades a Catalunya han de 
tenir garantida la seva protecció social, però també han 
de disposar de rendes alternatives al treball. La persis-
tència de la situació de crisi està provocant que més de 
la meitat de les persones sense feina ho estigui des de 
fa més de dos anys, i per tant, el risc de desprotecció 
econòmica creix per l’esgotament de la prestació con-
tributiva o del subsidi per atur.

33) Defensem el manteniment de la prestació i el sub-
sidi per atur com a dret d’ingressos alternatius al tre-
ball i la renovació de l’ajut destinat a qui hagi esgotat la 
protecció per atur de qualsevol naturalesa. Ens mobi-
litzarem contra les propostes que pretenguin posar en 
perill aquest dret.

34) Cal garantir ingressos econòmics que assegurin la sub-
sistència de les persones aturades que esgoten la pro-
tecció econòmica per atur. A Catalunya, cal que es re-
cuperi la finalitat inicial de la renda mínima d’inserció 
(RMI), és a dir, prestar el suport adequat per atendre les 
necessitats bàsiques per viure en la societat, al mateix 
temps que es garanteixen les accions per promoure la 
seva inserció social i laboral i s’evita l’exclusió social i la 
pobresa.

35) Ha de donar-se compliment a allò que determina 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: les persones o 
famílies que es troben en situació de pobresa tenen 
dret a accedir a una renda garantida de ciutadania 
(RGC) que els asseguri ingressos superiors al llindar de 
la pobresa. La creixent situació de desprotecció econò-
mica i de risc o situació de pobresa exigeix una res-
posta urgent en forma de garantia d’ingressos mínims, 
equivalents a l’indicador de rendes de suficiència de 
Catalunya.

36) L’única manera de posar fi a l’atur és crear ocupació. No-
més es poden crear llocs de treball amb la reactivació 
econòmica i de la demanda interna que incentivin la 
producció i la creació de llocs de treball. Tot i això són 
necessàries polítiques actives d’ocupació.

37) Les polítiques actives d’ocupació (PAO) han de con-
tribuir a millorar les oportunitats d’ocupació de les per-
sones sense feina, així com actuar a les empreses per 
ampliar les ofertes de treball. Han de ser útils i han de 
reforçar-se l’orientació i la informació, així com apostar 
pels serveis públics d’ocupació de qualitat. 

38) Denunciem el continu desprestigi dels serveis públics 
d’ocupació per part dels mateixos responsables polítics, 
que generen una opinió pública favorable a la substitu-
ció dels sistemes públics per serveis de caràcter privat. 
També denunciem que es concentri més de la meitat 
del pressupost en polítiques d’ocupació a bonificar la 
contractació, una fórmula que s’ha demostrat inútil per 
crear ocupació i per incidir positivament en la inserció 
de col·lectius amb majors dificultats i que, únicament, 
ha contribuït a reduir costos empresarials i a incremen-
tar els costos en cotitzacions de l’INEM.

39) Els darrers quatre anys s’ha produït una continuada 
davallada dels pressupostos per a polítiques actives 
d’ocupació. Entre el 2009 i el 2012, en plena crisi econò-
mica i increment de l’atur, els pressupostos estatals per 
a polítiques d’ocupació s’han reduït en més del 28%. 
L’any 2012, Catalunya ha rebut un 58% menys de pres-
supost per a ocupació. Considerem absolutament in-
justificada aquesta limitació pressupostària en un esce-
nari que requereix més i millors polítiques que millorin 
les oportunitats d’ocupació.

40) Les persones amb especials dificultats d’ocupació, 
com són les joves, les que tenen alguna discapacitat, 
les aturades de llarga durada o amb més de 50 anys, o 
les que tenen escassa qualificació professional patiran, 
en major mesura, les conseqüències d’aquesta retalla-
da pressupostària. En aquest sentit, es posa en perill la 
igualtat d’accés al mercat de treball i de mantenir-s’hi 
i fa que es perpetuïn les situacions de discriminació. 
S’accentuen les diferències si no s’articulen mesures de 
lluita contra aquesta discriminació.

41) Cal reforçar la concertació social en matèria de polí-
tiques d’ocupació. Els agents socials i el Govern vam 
consensuar, en el si del Consell de Direcció del SOC, 
l’Estratègia catalana per l’ocupació, que entre les se-
ves línies estratègiques destaquen: l’adaptació de les 
polítiques actives d’ocupació a col·lectius, territoris i 
sectors, la integració de les polítiques actives i passives 
d’ocupació, la cartera de serveis d’ocupació adaptada 
a les necessitats d’empreses i persones, la consolidació 
del SOC com a prestador de serveis en xarxa o les es-
tratègies de desenvolupament territorial... Així mateix, 
vam aprovar el Pla de desenvolupament de polítiques 
actives. Cal que es prioritzin les mesures d’ocupació es-
tablertes en ambdós documents.

42) Han d’obrir-se línies de treball sindical sobre l’economia 
social com a possible alternativa per a la generació 
d’ocupació.
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43) Els avenços en matèria d’igualtat laboral de dones i 
homes estan en perill davant les reformes del mercat 
de treball. Amb el retrocés en drets laborals i socials, la 
vida de les dones empitjora en la triple dimensió en la 
qual aquestes pateixen la crisi: com a treballadores per 
l’agreujament de les seves condicions laborals i perquè 
estan més afectades per l’atur, a més que la seva situa-
ció de partida ja era pitjor; com a ciutadanes usuàries 
dels serveis públics que pateixen els efectes de les 
retallades i la manca de recursos per a l’atenció a les 
persones i, per últim, com a sustentadores de l’estat del 
benestar i responsables del treball reproductiu per un 
pacte social no escrit, la seva càrrega de treball ha aug-
mentat considerablement amb l’afebliment dels drets 
socials.

44) L’escletxa salarial entre homes i dones, en lloc de reduir-
se, es va ampliant cada any, i es demostra que la màxi-
ma d’igual salari per treball d’igual valor està lluny de 
ser una realitat al nostre país. Per reduir les diferències 
retributives calen polítiques d’igualtat que evitin qual-
sevol discriminació de gènere, polítiques salarials que 
garanteixin una millora dels salaris en general, políti-
ques d’ocupació per reduir la segregació per sexes en 
l’ocupació i polítiques de família amb mesures de con-
ciliació que permetin la plena participació de les dones 
en el mercat de treball.

45) El treball és un dret de les persones amb discapaci-
tat. Un treball al qual han d’accedir en igualtat de con-
dicions laborals, de remuneració, de promoció profes-
sional i de drets sindicals. Les dificultats pressupostàries 
no poden servir d’excusa per posar en perill la conti-
nuïtat de projectes laborals ni deixar a l’atur persones 
ocupades amb discapacitat i sense.

46) S’ha de garantir la incorporació de les persones amb dis-
capacitat al treball. La integració social plena passa per la 
incorporació normalitzada en el món del treball, priorit-
zant el treball a empreses ordinàries per l’acompliment 
de la quota de reserva establerta fa trenta anys a la LIS-
MI, l’eliminació de les diverses barreres a l’accés al mer-
cat de treball i el suport a la seva integració.

47) Per a les persones amb discapacitat que no puguin ac-
cedir al mercat ordinari s’ha de garantir l’accés al mer-
cat protegit, és a dir, als centres especials de treball i 
que disposin del suport necessari per a la seva plena 
integració.

48) La formació professional per l’ocupació és un dret 
dels treballadors i les treballadores per millorar les seves 
oportunitats d’ocupació, però també per aportar major 

competitivitat a les empreses i, així, contribuir al canvi 
cap a un model productiu basat en el valor afegit i la 
qualitat de l’ocupació i de la producció. S’ha de garantir 
l’accés a la formació a totes les persones i col·lectius, en 
igualtat de condicions, així com la qualitat d’aquesta. 
La formació i la qualificació han de contribuir a una ma-
jor igualtat en el mercat de treball i a superar la divisió 
sexual del treball, orientant la formació de les dones 
cap a professions tradicionalment masculinitzades i 
que gaudeixen de més reconeixement social i retribu-
tiu. Cal impulsar la formació a les PIME.

49) CCOO vam consensuar un model de formació profes-
sional per a l’ocupació en el qual les organitzacions sin-
dicals i patronals havíem d’anar abandonant, progres-
sivament, l’execució d’accions formatives, a l’hora que 
reforçàvem el nostre paper en la direcció del sistema. 
Hem de ser protagonistes en l’elaboració de les polí-
tiques de formació i en la definició, disseny, planifica-
ció, control i avaluació d’aquestes. El finançament de 
la formació professional per a l’ocupació, que prové de 
quotes de caràcter finalista abonades per treballadors 
i treballadores i per empreses, justifica el nostre rol al 
sistema de formació.

50) La formació ha de continuar sent un instrument per 
a l’acció sindical. S’ha de reforçar el dret a l’accés a 
la formació i als permisos individuals de formació, 
l’acreditació de competències professionals i la vin-
culació entre qualificacions i classificació i promoció 
professional. També s’ha de treballar en la difusió de la 
formació als centres de treball. La representació legal 
dels treballadors ha de participar en la gestió i el con-
trol dels permisos individuals de formació i en els plans 
de formació de demanda o bonificada. S’ha d’analitzar 
l’impacte que té la formació sobre les persones treba-
lladores i que els permeti tenir més competències i op-
cions ocupacionals en el seu sector, i en general, en el 
mercat de treball.

51) Considerem imprescindible el desenvolupament de-
finitiu del sistema de qualificacions professionals. Han 
d’integrar-se els tres subsistemes de formació: formació 
professional inicial, formació contínua i formació ocu-
pacional i el sistema d’acreditació de competències 
professionals per fer realitat el dret a la formació al llarg 
de la vida, al marge de l’edat o de la situació respecte 
del mercat de treball de la persona. 

52) També ha de posar-se en marxa un sistema únic 
d’acreditacions de competències professionals que per-
meti acreditar tant les competències adquirides per 
l’experiència laboral com mitjançant la formació no formal.
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53) Les persones joves estan especialment afectades per 
la manca d’ocupació. Milers de joves encara no han 
tingut la seva primera feina. En general, tot el jovent 
presenta dificultats d’accés al treball. En relació amb 
el nivell formatiu que presenten, per una banda, hi ha 
un important nombre de joves amb dèficits formatius 
a causa de l’abandonament prematur del sistema edu-
catiu i, per altra, molts joves sobrequalificats, és a dir, 
amb titulacions universitàries que, tot i així, no tenen 
oportunitats d’ocupació.

54) Calen polítiques d’ocupació específiques per a cada ti-
pus de problemàtica. Així, són necessàries mesures que 
garanteixin pràctiques laborals, amb respecte als drets 
laborals, per a qui té qualificació suficient, i programes 
que combinin la formació i el treball, sense precaritza-
ció de les relacions laborals, per a qui presenta dèficits 
formatius.

55) Adreçat a joves amb dèficits formatius, apostem per un 
model que combini la formació teòrica en centres del 
sistema educatiu o formatiu amb la pràctica a una em-
presa, mitjançant un contracte de treball i la presència 
d’un tutor al lloc de treball, degudament qualificat. La 
correlació entre demanda de l’empresa i formació faci-
litarà la futura contractació a l’empresa. La participació 
de la representació legal dels treballadors en el segui-
ment dels processos és bàsica. 

56) Defensem que els contractes de formació mantinguin 
el respecte als drets laborals i no suposin una major 
precarietat del treball de les persones joves, al mateix 
temps que es garanteixi una formació de qualitat i que 
s’adeqüi al lloc de treball. Rebutgem les propostes de 
pràctiques no laborals, sense contracte ni salari, que 
només suposen l’abaratiment de costos laborals per a 
les empreses i la precarització laboral de les persones 
joves. La RLT ha de vetllar per l’adequació de l’activitat a 
l’empresa i la formació rebuda al centre educatiu o for-
matiu, i perquè aquesta via no suposi la substitució de 
personal fix per un altre de precari i sense drets laborals.

57) Defensem una mobilitat laboral de qualitat i lliure-
ment escollida. Cal, per tant, un sistema d’informació 
compartit i compatible sobre ofertes i demandes de 
treball de tot l’Estat, així com impulsar la xarxa EURES 
perquè sigui un instrument eficaç i útil per a la mobi-
litat laboral a Europa i que no es limiti, merament, a la 
intermediació laboral, sinó que garanteixi també una 
xarxa d’assessorament i orientació que asseguri la in-
formació que requereixen les persones usuàries. En 
aquest sentit, continuarem impulsant l’assessorament 
sindical per a les persones que volen anar a treballar a 

fora de l’Estat a través de les nostres oficines del CITE 
(Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers).

58) CCOO de Catalunya és un sindicat que defensa les 
persones treballadores tinguin feina o no. Per això 
reforçarem els nostres instruments d’assessorament 
per a les persones afiliades que es troben a l’atur i es-
tablirem un protocol perquè les persones en situació 
d’atur que hagin esgotat totes les prestacions públi-
ques puguin seguir vinculades al sindicat encara que 
no puguin pagar la quota.

59) Proposem que les treballadores sexuals tinguin plena-
ment reconeguts els seus drets de ciutadania i el re-
coneixement legal de la seva activitat laboral. Lluitem 
contra la seva estigmatització i exigim mesures con-
tundents i efectives contra el tràfic de persones amb la 
finalitat d’explotar-les sexualment.

60) De les polítiques d’austeritat a les d’estímul i reac-
tivació econòmica: 

61) El principal problema social del nostre país és l’atur, 
i aquest només es pot combatre amb la creació 
d’ocupació. Tan sols es crearan llocs de treball amb 
l’impuls de l’activitat econòmica. Les polítiques 
d’austeritat i les retallades socials solament contri-
bueixen a la contracció econòmica i a més atur i po-
bresa. S’ha de passar de les polítiques per als mer-
cats a les polítiques per a les persones.

62) Les polítiques d’ajustament dificulten que puguem 
convergir amb el model social europeu, ja que par-
tim d’un estat del benestar menys desenvolupat i que 
es pretén aprimar. Cal recuperar els valors de l’Europa 
social. És necessari un nou contracte social per a una 
Europa de la solidaritat i de la cooperació contra 
l’Europa de la competició i la desregularització que vo-
len imposar els mercats.

63) A Europa, els drets socials han de passar per davant de les 
llibertats econòmiques. Aquest és l’esperit de la Carta de 
Drets Fonamentals integrada en el Tractat de Lisboa, i així 
ha de recollir-se de manera visible i clara en un protocol 
de progrés social que sigui annexat en el Tractat per tal 
d’evitar el dúmping social i fiscal entre països europeus.

64) Els estímuls a l’economia han de procedir de l’increment 
de la demanda, interna i externa, però també de la in-
versió, pública i privada, i ser compatibles amb el con-
trol del dèficit i el deute públic. Rebutgem la fórmula 
de buscar la competitivitat a través de l’abaratiment del 
factor treball, que s’ha demostrat inútil.
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65) Davant la crisi del deute sobirà calen mesures urgents 
com l’ampliació del paper del Banc Central Europeu 
i la creació dels eurobons. Cal canviar les polítiques 
d’austeritat i de reducció del dèficit per inversions es-
tructurals adreçades a recuperar el creixement, adapta-
des a cadascun dels països i que no computin en el càl-
cul dels dèficits públics. Els interlocutors socials s’han 
d’integrar en tots els processos que conformen la go-
vernança econòmica europea, incloent-hi l’elaboració 
dels plans nacionals de reforma.

66) Rebutgem el model de globalització neoliberal 
que s’ha aguditzat els darrers anys en el marc de la crisi 
mundial. L’ofensiva per reduir els dèficits públics com-
porta riscos en l’àmbit polític, econòmic i social que 
necessiten una resposta coordinada per part del sindi-
calisme internacional. Per això donem suport a la con-
solidació de la Confederació Sindical Internacional (CSI) 
en els seus objectius d’aconseguir una globalització 
equitativa que creï ocupació, respecti els drets laborals, 
ofereixi protecció social, aposti pel diàleg social i avanci 
en la igualtat de gènere.

67) Reclamem que s’apliqui el Pacte mundial per 
l’ocupació, que es garanteixi el treball digne i 
l’aplicació de les normes internacionals del treball 
per tal d’assolir els objectius del mil·lenni l’any 2015. 
Reclamem també la regulació efectiva dels mercats 
financers a escala mundial, un govern democràtic de 
la globalització, l’extensió de la cultura de la pau i un 
model de desenvolupament sostenible en l’àmbit so-
cial, econòmic i mediambiental.

68) La capitalització de la banca ha confirmat que la refor-
ma del sistema financer era necessària i urgent, i que 
els problemes de l’economia no estan ni en els salaris 
ni en els drets laborals, sinó en unes institucions finan-
ceres, atrapades en la bombolla immobiliària, que són 
incapaces de complir amb la seva funció de garantir el 
finançament a l’economia productiva.

69) Ni la ciutadania, ni els treballadors i treballadores del 
sector no han de pagar el rescat del sistema financer 
amb més retallades ni pèrdua de drets. Per això, re-
clamem l’aprovació de l’impost sobre les transac-
cions financeres que gravi els moviments de capital 
i l’economia especulativa, i que els futurs beneficis de 
les entitats intervingudes es destinin a tornar el diner 
públic i no al repartiment de dividends als accionistes.

70) S’han de depurar responsabilitats dels gestors i supervisors 
relacionats amb la fallida bancària, s’ha de reclamar la devo-
lució de les indemnitzacions milionàries percebudes pels 

directius d’entitats financeres amb pèrdues i s’ha d’exigir 
transparència i control públic dels diners del rescat. 

71) Cal donar solucions globals a les situacions que han 
provocat les polítiques comercials de les entitats sobre 
les persones, tant les que han vist afectats els seus es-
talvis o les que han perdut el seu habitatge per manca 
de recursos econòmics per poder fer front al pagament 
de la hipoteca.

72) La crisi ha posat de manifest la necessitat de disposar 
d’instruments públics financers que puguin garan-
tir que el crèdit arribi a les empreses, especialment 
a les PIME, i a les famílies. La situació actual ofereix 
l’oportunitat de crear una banca pública amb control 
i participació social, mantenint una part del sistema 
financer sota titularitat pública que garanteixi l’accés 
universal als serveis financers i eviti l’exclusió financera 
en funció de la renda o del territori. 

73) Cal una reforma fiscal justa i equitativa on pa-
gui més qui més té i qui més guanya. És necessari 
l’enfortiment del nivell d’ingressos públics com a base 
per sustentar el nou creixement econòmic, per això el 
nostre sistema fiscal ha de millorar i guanyar en pro-
gressivitat.

74) Per fer un sistema fiscal més equitatiu s’ha d’equiparar 
la fiscalitat del  treball a la del capital, s’ha d’augmentar 
l’impost de societats de les grans empreses amb bene-
ficis i s’ha d’instaurar un impost per a les grans fortu-
nes i evitar l’elusió del pagament d’impostos a través 
d’instruments fiscals com les SICAV. 

75) Cal lluitar amb més voluntat política, i instruments 
adequats, contra el frau i l’economia submergida per 
incrementar els ingressos públics. Cal abolir els paradi-
sos fiscals per evitar l’evasió de capitals i el blanqueig 
de diners. Cal promoure el rebuig social del frau fiscal, 
deslegitimar aquestes pràctiques i endurir les penes als 
defraudadors per posar fi a la seva impunitat. En aquest 
sentit, la mesura presa pel Govern del Partit Popular 
d’amnistiar els defraudadors és, a més d’injusta, la pitjor 
pedagogia possible per combatre el frau fiscal. S’ha de 
fer aflorar el treball submergit que nega els drets i deixa 
en plena indefensió, sobretot dones, joves i persones 
immigrants.

76) S’ha d’introduir el concepte de fiscalitat ambiental 
per afavorir formes de produir i consumir més netes i 
eficients i amb menys impacte ambiental, i per evitar 
l’externalització cap a l’àmbit públic de costos socioam-
bientals, derivats d’empreses i particulars.
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77) Catalunya necessita un nou model de finançament 
suficient, equitatiu i solidari al servei de les persones. 
Un model basat en el concert econòmic solidari que 
garanteixi la suficiència financera per atendre les com-
petències a partir de la recaptació i gestió pròpia dels 
impostos i l’aportació solidària a les comunitats amb 
menys recursos. La capacitat de gestió dels impostos 
per part de Catalunya ha de servir per incrementar la 
coresponsabilitat fiscal i reforçar l’autogovern i no no-
més per abaixar impostos. Cal recuperar l’impost de 
successions, que permetria ingressar entre quatre-cents 
i cinc-cents milions d’euros anuals addicionals i que no-
més afectaria el 10% dels contribuents d’aquest impost, 
els beneficiaris de les grans herències importants. 

78) El desenvolupament de l’estat del benestar és ne-
cessari per recuperar l’activitat econòmica. Els estats 
socials, tal com està demostrant la crisi, són generadors 
d’activitat econòmica i creadors d’ocupació, ja que la 
protecció social i el sector públic estimulen la demanda 
interna i el consum i mantenen i generen ocupació. A 
Catalunya, la reducció sistemàtica de l’estat del benes-
tar que impulsen els governs de CiU i PP ha comportat 
fins ara una reducció d’uns quatre mil llocs de treball, 
per això rebutgem aquestes polítiques de retallades i 
privatitzacions de serveis públics i reivindiquem una 
nova oferta pública d’ocupació per consolidar les plan-
tilles i garantir els serveis públics.  

79) Cal avançar cap a una Administració pública al ser-
vei dels ciutadans i les ciutadanes que garanteixi 
els principis constitucionals d’accés a la funció pública 
basada en el mèrit, la capacitat, la igualtat i la publicitat, 
i que millori la participació i el control públic i la major 
eficiència en termes econòmics, socials i comunicatius.

80) Cal racionalitzar l’Administració per evitar duplicitats, 
superposicions i per assegurar la relació fluida i coor-
dinada entre els diferents serveis. No és raonable una 
territorialització que no tingui en compte els espais de 
comunicació i participació ciutadana al territori, ni la 
gestió excessivament centralitzada. Alhora, defensem i 
reivindiquem el sosteniment econòmic i competencial 
de les administracions locals, que són les més properes 
a la ciutadania.

81) Cal fomentar una indústria forta com a motor de 
l’economia productiva, ja que sense indústria no hi ha 
futur, així com per la producció de valor afegit a par-
tir de la creació d’ocupació de qualitat i estable, apli-
cant innovació (tecnològica o no) i apostant per la 
formació dels treballadors i les treballadores. Per això 
es necessiten polítiques d’estímul, així com el treball 

conjunt del Govern i dels agents socials i econòmics 
per tal d’assentar les bases necessàries per impulsar la 
indústria amb els següents objectius: accés a recursos 
econòmics a mitjà i a llarg termini, redimensionament 
de les empreses, planificació d’infraestructures neces-
sàries per al canvi de model productiu, eficiència ener-
gètica i potenciació d’energies renovables, impuls de la 
formació i qualificació de treballadors i treballadores, 
inversió en recerca, desenvolupament i innovació i su-
port a la internacionalització de les empreses.

82) Els salaris també han de ser motor de l’economia, re-
duint el percentatge de persones ocupades que perce-
ben baixos salaris, la precarietat laboral i els abusos en 
el treball a temps parcial, estacional o a temps determi-
nat no justificat. Salaris dignes són garantia de creixe-
ment econòmic i increment de la demanda interna. 

83) Defensa de l’estat del benestar, garantia de cohe-
sió social i equitat

84) L’estat del benestar ha estat qüestionat obertament 
per part dels defensors del neoliberalisme, que el volen 
reduir a una figura purament assistencial: del dret de 
ciutadania a l’assistencialisme. Però l’afebliment de les 
polítiques socials provoca una major vulnerabilitat i ex-
clusió social, pobresa i discriminacions.

85) El fet que l’Administració s’hagi afeblit financerament i 
s’hagi reduït la progressivitat fiscal dificulta el mante-
niment de l’estat del benestar. Les desigualtats socials 
que la crisi està agreujant exigeixen la redistribució de 
la riquesa mitjançant el sistema fiscal i la despesa social. 
És necessari millorar els ingressos públics per garantir la 
protecció social. 

86) El model social europeu s’ha sostingut sobre  l’estat 
del benestar, que ha estat el resultat de la lluita de la 
classe treballadora organitzada. Ens situem, clarament, 
en la defensa d’un model social que promou una socie-
tat més justa i cohesionada. No renunciem a l’equitat 
en el repartiment de la riquesa i al benestar individual 
i col•lectiu que permeti l’exercici ple de la llibertat de-
mocràtica. Mantenir aquest model social exigeix volun-
tat política, però també recursos econòmics per al seu 
sosteniment.

87) La cobertura de l’estat del benestar no ha estat igual 
per a totes les persones. Les dones, així com els grups 
més vulnerables socialment (persones amb discapaci-
tat, infants, persones grans, persones immigrants, entre 
d’altres), han vist empitjorar, en major mesura, les seves 
condicions de vida, i l’afebliment de les polítiques de 
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benestar té un major impacte sobre elles. Cal que les 
polítiques per a les persones tinguin perspectiva de 
gènere i vetllin per a l’eliminació de qualsevol tipus de 
discriminació.

88) Per defensar el dret a la salut cal preservar, millorar 
i defensar l’actual sistema sanitari públic pel seu nivell 
de qualitat, però també pels bons resultats en salut a 
un cost moderat. Cal tornar al model de sanitat pública 
de cobertura universal com a dret de ciutadania, amb 
equitat en l’accés a prestacions i provisió de serveis gra-
tuïts en el moment de l’ús.

89) El finançament sanitari ha de ser de caràcter finalista, 
mitjançant impostos directes, proporcionals i progres-
sius, i a través d’un sistema capitatiu que valori les ne-
cessitats reals de salut de la població per damunt de les 
necessitats d’activitat dels centres.

90) L’aplicació de copagaments o la desgravació de les as-
segurances privades no solucionaran cap dels proble-
mes del sistema sanitari i, per contra, en crearan d’altres 
(iniquitats, barreres d’accés...), alhora que perjudicaran 
les classes menys afavorides augmentant la dualitat per 
classe social. Rebutgem les propostes de l’euro per re-
cepta i el copagament dels medicaments impulsades 
pels govern central i de Catalunya.

91) Considerem bàsic fomentar i desplegar mecanismes 
reals de participació de professionals i ciutadans en la 
governança del sistema sanitari.

92) Apostem pel dret a l’educació. Cal un major fi-
nançament per  assolir nivells d’abandonament es-
colar i d’èxit escolar equiparables als països del nos-
tre entorn. L’Estratègia UE-2020 pretén reduir al 15% 
l’abandonament escolar. Així mateix, per reduir les di-
ferències amb altres països s’ha d’incrementar el nom-
bre de places i de posteriors titulats i titulades, en es-
tudis secundaris de formació professional. Aquesta fita 
també ha d’afectar positivament el nostre mercat de 
treball i el model econòmic.

93) L’atur està fent augmentar la demanda per a la forma-
ció professional, per a programes de qualificació pro-
fessional inicial, per a escoles de persones adultes i per 
a escoles oficials d’idiomes. Rebutgem les retallades 
pressupostàries que dificulten una educació integra-
dora per a l’equitat i la cohesió social i que afavoreixen 
un model segregador, elitista i mercantil.

94) S’ha d’incrementar l’oferta formativa d’ESO i dels en-
senyaments professionalitzadors, tant per atendre el 

creixement escolar com la demanda de retorn del jo-
vent al sistema educatiu. S’ha d’assegurar la gratuïtat 
de l’ensenyament obligatori i secundari amb oferta 
de places públiques o mitjançant contractes progra-
ma en l’ensenyament concertat. La política de taxes i 
beques a l’educació superior ha d’assegurar la igualtat 
d’oportunitats.

95) CCOO defensem l’escola pública gratuïta, lai-
ca, científica, coeducativa, catalana, inclusiva, 
compensadora de tota desigualtat, que asseguri 
l’educació dels 0 als 16 anys per crear una ciutadania 
responsable i crítica i una societat justa i democràti-
ca. S’han d’articular els instruments necessaris per-
què l’educació sigui accessible per a tothom al llarg 
de la vida amb igualtat d’oportunitats, amb serveis 
d’orientació i compatible amb el treball. 

96) Cal construir un projecte educatiu que incorpori la res-
ponsabilitat social en l’educació, l’ús social del temps 
i la seva relació amb la cura i l’educació de la primera 
infància, les oportunitats de la xarxa global i la socie-
tat pluricultural i plurilingüe per a la construcció d’una 
ciutadania universal i un accés al coneixement sense 
restriccions.

97) Els serveis socials esdevenen un dels principals com-
ponents de l’estat del benestar. Cal preservar-los, tant 
per la seva contribució a la cohesió social i a reduir 
les desigualtats socials, com per ser generadors nets 
d’ocupació.

98) La despesa social d’avui és una inversió preventiva de 
la qual es recolliran els fruits demà. Cal que la despesa 
en protecció social a Catalunya s’acosti als estàndards 
europeus. 

99) La responsabilitat en la prestació dels serveis socials i la 
seva coordinació ha de ser pública. Ens oposem fron-
talment al fet que drets subjectius i universals d’atenció 
social i econòmica quedin condicionats a pressupos-
tos. Sobretot si tenim en compte que la voluntat políti-
ca prevalent és la seva mercantilització.

100) Les lleis de serveis socials de Catalunya i la Llei de la 
promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la 
dependència i han quedat pràcticament buides 
de contingut en no dotar-ne pressupostàriament el 
desenvolupament. És imprescindible avançar en el 
desplegament de la Llei d’atenció a la dependència 
per promoure l’autonomia de les persones i com a 
generadora d’ocupació. S’ha de donar resposta a qui 
té el dret reconegut però no gaudeix de la prestació. 
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L’aturada en el seu desenvolupament pot suposar un 
retrocés de drets per a les persones en situació de de-
pendència, però també traspassar la càrrega de treball 
sobre les dones, que n’assumeixen la cura, i limitar el 
paper dinamitzador de l’activitat econòmica i la crea-
ció d’ocupació.

101) Així mateix, els nous requeriments d’accés a la RMI 
només responen a la voluntat de reduir dràsticament 
la despesa en prestacions, sense tenir en compte 
les necessitats urgents d’ingressos de les persones 
sol·licitants i les seves famílies.

102) L’existència de serveis públics disponibles per a to-
thom és la base del model social europeu i ha contri-
buït a consolidar els estats del benestar. Defensem la 
titularitat pública de determinats serveis com a única 
garantia de la ciutadania d’accedir en termes d’equitat, 
qualitat i igualtat. 

103) Hem de posar en valor la tasca que realitzen els em-
pleats i les empleades públiques. Denunciem la 
demonització de treballadors i treballadores públiques 
que, a més de patir directament les retallades salarials 
i de condicions laborals i la destrucció d’ocupació, han 
de suportar que se’ls consideri uns privilegiats. Cal re-
cordar que la ràtio d’ocupació pública per cada mil ha-
bitants a Catalunya s’ha anat reduint i se situa entre les 
més baixes d’Espanya i d’Europa. 

 
104) Reivindiquem la necessitat d’un nombre adequat de 

professionals i la dignificació de les seves condicions 
de treball per garantir serveis públics de qualitat. Cal 
acotar la política de creació d’ens instrumentals, priva-
titzacions dels serveis públics i generalització de con-
certs. És necessari el rendiment de comptes sobre la 
gestió pública o privada de serveis amb finançament 
públic. 

105) S’ha d’impulsar i dotar de recursos suficients el Pacte 
Nacional per a la Immigració per facilitar la inclusió 
de les persones estrangeres sobre la base de la igual-
tat d’oportunitats i la igualtat en l’accés a la sanitat, 
educació, treball i participació. És necessari el redimen-
sionament dels serveis públics per donar respostes a 
l’augment i a la diversitat de la població.

106) Defensem la convivència i la unitat de la classe treba-
lladora a Catalunya i rebutgem qualsevol intent de divi-
dir-la en funció de l’origen, la procedència, la creença, la 
llengua, la cultura o el color de la pell. Per això fem una 
crida a les forces polítiques a comprometre’s a no ins-
trumentalitzar el fet migratori amb finalitats electoralis-

tes que aprofiten la crisi per fomentar l’odi i la por entre 
veïns i veïnes, i entre els treballadors i les treballadores 
al centre de treball.

107) El risc de ser pobre, entès com el fet de no disposar 
d’ingressos que superin el 60% de la renda mitjana a 
Catalunya, és molt més alt avui. El 20% de la població 
sense transferències socials corre el risc de ser pobre. 
Determinats grups són especialment vulnerables da-
vant la pobresa: dones, persones grans, menors, treba-
lladors i treballadores amb condicions precàries o amb 
baixa qualificació, persones estrangeres...

108) En aquesta situació, i davant del risc d’exclusió social 
i econòmica de milers de famílies, és necessari im-
plementar mesures de lluita contra la pobresa, mit-
jançant prestacions socials de caràcter econòmic, és 
a dir, transferències de fons públics que actuïn com a 
estabilitzadors automàtics d’efecte anticíclic per apai-
vagar les situacions de necessitat que la crisi i l’atur 
estan provocant.

109) Viure en situació de pobresa no permet gaudir d’un 
nivell i una qualitat de vida acceptables a la nostra so-
cietat, ni exercir plenament els drets fonamentals. La 
crisi ha disparat la demanda de protecció econòmica i 
social, però les polítiques de retallades socials en lloc de 
donar resposta a les necessitats creixents està limitant 
la cobertura i posant en greu perill la cohesió social i la 
convivència.

110) Però també calen polítiques públiques d’integració so-
cial adreçades als grups de risc social (immigrants, in-
fants, menors en entorns de pobresa o exclusió social) 
que promoguin la seva inclusió social i laboral de forma 
transversal i multidisciplinar.

111) Defensem el dret a l’habitatge per a tota la ciutadania 
i reivindiquem una nova política d’habitatge que 
trenqui el model de propietat, d’inversió especulativa 
que ha propiciat la bombolla immobiliària i ens ha dut 
a la crisi.

112) S’ha de fomentar el lloguer assequible per garantir el 
dret a l’habitatge. El lloguer ha de ser una alternativa 
real a la compra, per això és necessària la modificació 
de la Llei d’arrendaments urbans i la creació d’amplis 
parcs de lloguer a un preu assequible. Cal promoure un 
parc d’habitatge públic a preu accessible per a la pobla-
ció a partir dels estocs de les entitats financeres tal com 
preveu el Pacte Nacional per a l’Habitatge, actualment 
paralitzat per manca de voluntat política i recursos per 
al seu desenvolupament.
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113) De cara a fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació en 
el sector, cal que les administracions públiques impul-
sin amb urgència un pla de rehabilitació d’habitatges. 
Per evitar la pèrdua de l’habitatge, cal exigir a les ad-
ministracions públiques l’increment dels recursos 
destinats a ajudes per al pagament de l’habitatge. Cal, 
també, modificar la legislació i la regulació hipotecària 
espanyola. Reclamem la dació en pagament de 
l’habitatge com una bona fórmula per resoldre el so-
breendeutament de les famílies i persones, actualment 
indefenses davant les entitats financeres i per evitar la 
pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries. 

114) Defensem el sistema públic de pensions, de reparti-
ment, contributiu i solidari. No acceptem les propostes 
de pensió mínima de caràcter públic i obligatòria, per 
complementar de forma individual a través de la capi-
talització que, al marge de la incertesa de la seva rendi-
bilitat futura (perquè depèn de les incerteses borsàries 
i/o financeres), ja que es basa en una contribució indi-
vidual, no permet corregir les diferències que es poden 
produir segons quina sigui la capacitat econòmica i 
d’inversió de cada persona en funció de la seva situació 
laboral, personal o familiar. Només un sistema públic i 
obligatori contribueix a l’equitat.

115) La sostenibilitat del sistema de pensions passa per la 
millora del mercat de treball, és a dir, per l’increment 
d’ingressos via cotitzacions socials per a més ocupació, 
majors salaris, millors condicions de treball, i no només 
per a la reducció de despeses.

116) Les nostres pensions no es toquen. Defensem el 
dret a les pensions i lluitarem contra els atacs que posin 
en perill el manteniment del sistema públic de pen-
sions com a mecanisme per evitar la pobresa de la gent 
gran i de qui no pot treballar. En aquest sentit, cal millo-
rar les pensions mínimes perquè garanteixin ingressos 
de subsistència i una vida digna. S’han de millorar, per 
la via dels complements a mínims, pensions com la de 
viduïtat perquè garanteixi ingressos suficients a qui no 
disposa de rendes alternatives sense suposar un incre-
ment de la despesa a càrrec de cotitzacions. Exigim la 
recuperació de la revalorització automàtica anual de les 
pensions per garantir el manteniment del poder adqui-
sitiu dels pensionistes. 

117) La integració del règim especial d’empleats i em-
pleades de la llar i de treballadors i treballadores 
agraris per compte d’altri en el règim general de la 
Seguretat Social ha estat una reivindicació sindical que, 
finalment, ha estat atesa. L’objecte d’aquestes integra-
cions és l’equiparació, gradual, de drets i deures de 

qui treballa al servei domèstic o qui ho fa al camp per 
compte d’altri amb la resta de persones assalariades, 
així com l’aflorament de treball submergit. 

118) Pel que fa al treball domèstic, caldrà establir els meca-
nismes necessaris per a evitar que l’incompliment de 
l’obligació d’afiliació i alta a la Seguretat Social per part 
de la persona que ocupa la treballadora o treballador 
de la llar, no pugui suposar un retrocés dels drets. Així 
mateix, considerem imprescindible que s’avanci en el 
reconeixement del dret a la prestació per atur, amb la 
consegüent cotització per aquesta contingència.

119) Cal estendre la previsió social complementària, a 
través dels plans de pensions, i desenvolupar-la, en la 
seva naturalesa de veritable salari diferit, potenciant els 
elements de participació sindical en la seva gestió i en 
la vida de les comissions de control i elevant el nivell 
de la formació sindical específica. Cal continuar el tre-
ball de constitució de plans de pensions sectorials que 
permetin la incorporació de les PIME a la previsió social 
complementària.

120) EIX 2: RECUPERAR DRETS LABORALS I PRO-
MOURE UN NOU MODEL PRODUCTIU

121) Les diferents reformes laborals, i en especial la que ha 
promogut el Govern del PP, signifiquen el major atac 
als drets laborals i col·lectius i a la negociació col·lectiva 
des de la democràcia, afavoreix el poder unilateral de 
l’empresari davant dels treballadors i les treballadores, i 
és especialment greu en les petites empreses. 

122) És un canvi de model en la relació entre capital i treball 
que situa en un escenari nou la negociació col·lectiva, 
les relacions laborals i la tutela de drets dels treballadors.

123) La defensa i la recuperació dels drets laborals exigirà 
reforçar la nostra estratègia de mobilització i ne-
gociació, de confrontació i de proposta per donar 
resposta al conflicte social situat a l’empresa i la societat.

124) La defensa dels drets laborals exigirà el reforçament del sin-
dicalisme de proximitat als centres de treball i a les diverses 
realitats i situacions dels treballadores i les treballadores. 

125) La negociació col·lectiva. Una plataforma útil per 
fer front als aspectes més negatius de la reforma 
laboral

126) La negociació col·lectiva també ha de ser una plata-
forma útil per fer front als elements més negatius de 
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les reformes a través dels convenis, establint procedi-
ments negociats de flexibilitat i adaptació als canvis de 
l’empresa, així com drets de participació del sindicat a 
les empreses sense representació a través de les comis-
sions paritàries sectorials.

127) Els nostres criteris per a la reforma de l’estructura de 
la negociació col·lectiva a Catalunya tenen com a 
referent l’Acord interprofessional de Catalunya:

128) – Fer, a Catalunya, una gestió descentralitzada i articula-
da dels acords i convenis col·lectius generals de sector.

129) – Promoure convenis col·lectius de Catalunya per su-
perar l’àmbit provincial i els àmbits funcionals dèbils de 
petits sectors d’activitat i les petites unitats de negocia-
ció d’empresa.

130) – Potenciar la negociació col·lectiva, a l’empresa, dels 
canvis en l’organització del treball i la flexibilitat pacta-
da des del desenvolupament de les regles i dels proce-
diments dels convenis sectorials.

131) – Vincular els convenis d’empresa als convenis secto-
rials i contribuir a l’extensió de la negociació col·lectiva 
estatal.

132) – Descentralitzar les comissions paritàries estatals a Ca-
talunya.

133) – Estendre la cobertura de la negociació col·lectiva i la 
seva protecció.

134) – Construir la negociació col·lectiva en les noves 
realitats organitzatives, grups d’empresa, pluralitat 
d’empreses vinculades i estendre els acords d’interès 
professional de treballadors autònoms dependents. 

135) Des del maig del 2010, i mitjançant les lleis de mesures 
i les lleis de pressupostos, s’ha legislat contra la nego-
ciació col·lectiva dels treballadors i treballadores 
de les administracions públiques, amb successives 
rebaixes salarials i de condicions de treball, i anul·lant 
o suspenent unilateralment acords sindicals. Aquestes 
lleis tenen un efecte equivalent a la reforma laboral i 
estenen els seus efectes no només al personal de les 
administracions públiques, sinó, a més, als treballadors 
i treballadores dels serveis públics concertats. Davant 
d’aquestes mesures ens continuarem mobilitzant en 
defensa dels drets laborals de les persones que tre-
ballen a les administracions públiques, reivindicant el 
dret a la negociació col·lectiva a les administracions 
públiques, el desplegament complet de l’Estatut bàsic 

de la funció pública (EBEP) i la validesa dels convenis 
dels sectors concertats. Cal negociar una llei de la fun-
ció pública de Catalunya i crear la Mesa general de les 
administracions públiques de Catalunya.

136) La lluita contra la precarietat laboral i la defensa de 
l’ocupació de qualitat continua sent una prioritat de 
l’acció sindical. La negociació col·lectiva segueix sent el 
principal instrument per causalitzar la contractació i eli-
minar la temporalitat injustificada, establint l’obligació 
als empresaris de fer el seguiment periòdic amb la re-
presentació sindical de les necessitats de la plantilla i 
de la tipologia de llocs de treball per cobrir, i marcant 
objectius de conversió de contractació temporal en in-
definida. 

137) Cal prioritzar les actuacions als sectors d’activitat i em-
preses que concentren “bosses de precarietat” en la 
contractació i grans índexs de contractes temporals 
que afecten especialment les dones i les persones jo-
ves, ja que concentren els majors índexs de temporali-
tat, rotació, salaris baixos i sinistralitat. 

138) Cal garantir els sistemes de flexibilitat negociada 
amb intervenció sindical. El nostre concepte de ges-
tió de la flexibilitat i d’adaptació als canvis en l’entorn 
de l’empresa ha de donar resposta a les necessitats 
d’organització del treball i als drets de treballadors i 
treballadores a atendre les seves necessitats personals 
i les seves expectatives professionals. En aquest sentit, 
hem d’incorporar a l’acció sindical l’experiència de bo-
nes pràctiques sindicals en la flexibilitat negociada, al 
mateix temps que ens hem de continuar oposant ra-
dicalment a la utilització, per part dels empresaris, de 
la necessitat d’adaptació de les empreses per guanyar 
poder unilateral i, per tant, desequilibrar les relacions 
laborals. 

139) La subcontractació, la majoria de vegades, incideix 
en la dualitat del nostre món laboral, perquè és molt 
habitual que les condicions de treball de l’empresa sub-
contractista siguin pitjors que les de l’empresa princi-
pal, ja que, molt freqüentment, aquesta és la finalitat de 
l’empresa principal: l’abaratiment de costos i la flexibili-
tat en l’ocupació. 

140) Quan s’actua d’aquesta manera, el risc de cessió il·legal 
de treballadors és molt alt. Per tant, és necessari abor-
dar la subcontractació des d’una perspectiva global, 
planificada, de seguiment de l’ocupació a l’empresa i 
la seva qualitat, de totes aquelles vies d’incorporació a 
la feina que l’empresa té al seu abast (contractació di-
recta –indefinida i temporal–, conjuntural –ETT i em-
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preses de serveis– i subcontractació d’activitats, falses 
cooperatives), tenint en compte el conjunt del procés 
productiu, el total de treballadors i treballadores que 
treballen al centre de treball, amb independència de 
quina és l’empresa que els contracta, amb l’objectiu 
d’harmonitzar, primer, i homogeneïtzar, després, les di-
ferents condicions de treball. 

141) La situació econòmica actual està comportant l’aparició 
de contractes a temps parcial, de poques hores de du-
rada i que, en algunes situacions, impliquen que una 
mateixa persona alterni, a la vegada, diferents contrac-
tes de diverses empreses, sense haver-hi una veritable 
empresa principal per al treballador o treballadora. 
Aquest fet es combina, de vegades, amb situacions de 
pluriactivitat. Hem de tenir present aquesta realitat per 
garantir una tutela correcta i un punt de referència sin-
dical per a aquestes persones.

142) Hem de tenir present també les noves realitats, cada 
vegada esteses a més sectors de la producció i el ser-
veis, consistents en la subcontractació de serveis a au-
tònoms, tinguin la consideració legal o compleixin els 
requisits per ser considerats TRADES o no.

143) Organitzar sindicalment aquests treballadors i treballa-
dores ha de ser un dels objectius dels plans d’extensió 
sindical de la nostra organització, intervenint en la ne-
gociació dels corresponents contractes de prestació 
de serveis i impulsant la negociació d’acords d’interès 
professional.  

144) Cal actuar en la negociació col·lectiva exercint el dret 
d’informació i participació i establint mecanismes de 
control i seguiment en els criteris de subcontractació 
i subrogació de plantilles en l’acció sindical des de 
l’empresa principal i organitzant els treballadors de les 
empreses subcontractades.

145) La negociació col·lectiva pot establir i regular espais 
d’interlocució en matèries relacionades amb la soste-
nibilitat ambiental amb especial atenció a la mobili-
tat dels treballadors i treballadores en l’accés a 
la feina, amb l’objectiu de reduir riscos laborals, supe-
rar discriminacions i minimitzar impactes ambientals. 
L’empresa ha de contribuir a la utilització de mitjans de 
transport col·lectiu i del vehicle compartit, per raons de 
seguretat i sostenibilitat, el que es pot definir a través 
de la negociació col·lectiva. Cal distribuir de manera 
equilibrada les despeses o incentius entre la plantilla 
pròpia i la resta de possibles usuaris.

146) La negociació col·lectiva ha de reforçar el concepte de 

dret a la formació professional per a l’ocupació. 
Per impulsar l’acreditació de competències professio-
nals adquirides mitjançant la formació no formal (for-
mació contínua o ocupacional) o l’experiència laboral, 
és necessari que la negociació col·lectiva la vinculi a la 
promoció professional, per motivar les persones tre-
balladores a participar en els processos d’acreditació i 
perquè s’autoritzin els permisos individuals de forma-
ció (PIF). És bàsic que la representació legal dels treba-
lladors (RLT) realitzi el seguiment d’aquests processos 
d’acreditació de competències professionals. La nego-
ciació col·lectiva també ha de determinar el contingut 
dels plans de formació de demanda o bonificada.

147) La prevenció de riscos laborals i la protecció de la 
salut dels treballadors a les empreses és un element 
central de l’acció sindical. És un treball sindical que 
posa al centre les persones i els seus drets individuals 
per garantir una millora de les condicions de treball 
col·lectives. Amb la reforma laboral i davant l’augment 
de la discrecionalitat dels empresaris, un instrument 
molt potent que tenim per posar fre a les pretensions 
empresarials són els drets de l’impacte sobre la salut de 
les persones que poden tenir aquestes noves condi-
cions de treball que l’empresari vol imposar. 

148) Fent valdre el dret a la salut i la prevenció podem ser 
capaços d’anticipar-nos i exigir el control sobre les con-
seqüències que tenen les decisions empresarials sobre 
la salut de les persones. En aquest sentit, hem d’utilitzar 
els drets que ens dóna la Llei de prevenció de riscos 
laborals davant de l’empresari, que no només les ha 
d’escoltar i tenir en compte, sinó que si no les accepta 
haurà de donar una negativa motivada.

149) Ens hem d’anticipar i no només quedar-nos amb els 
drets clàssics de controlar el procés (a partir de la in-
formació, participació i consulta), sinó arribar al control 
sobre el resultat (és a dir, l’exigència de la protecció, 
valoració i intervenció), així com potenciar la nostra ca-
pacitat de proposta, que recull el coneixement derivat 
de l’experiència que tenim. En aquest sentit, l’estratègia 
de treball conjunt amb ISTAS (Institut Sindical de Treball 
Ambient i Salut de CCOO) en el desenvolupament dels 
instruments per la identificació i intervenció davant 
dels riscos psicosocials (riscos derivats de la forma en 
què s’organitza el treball) és un instrument de prime-
ra magnitud sindical que ens permet desenvolupar 
aquesta acció (capacitat de proposta i vehiculació del 
coneixement derivat de l’experiència).

150) Hem d’integrar la salut laboral en cada matèria de 
la negociació col·lectiva, incorporant els nostres mi-
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llors acords i el dret de codecisió en l’elecció i canvi 
de mútua. Justament aquesta actuació centrada en 
la prevenció i la salut ens ajuda a avançar en la di-
recció del nou model productiu, on els processos, 
els mètodes i les pràctiques de treball incorporin la 
mirada de l’impacte sobre la salut dels treballadors i 
treballadores.

151) L’acció sindical per a la igualtat al centre de treball exi-
geix el reconeixement i la bona gestió de la diversi-
tat de tot tipus  (orientació sexual, edat, origen cultural, 
creences, discapacitat...). No n’hi ha prou amb exigir 
l’aplicació de les lleis contra la discriminació en l’accés, 
la formació i la promoció al centre de treball, sinó que 
cal avançar en drets que vagin més enllà de la igualtat 
d’oportunitats, cap a una bona gestió de la diversitat 
que permeti conquerir nous drets per consolidar la 
convivència, la cohesió i la unitat dels treballadors i les 
treballadores incorporant totes les diversitats presents 
en la nostra societat.

152) La gestió de la diversitat ha de constituir un avanç en 
els drets sindicals i en els drets personals, en la capacitat 
de la participació de la representació dels treballadors 
i les treballadores al centre de treball i en l’organització 
i la gestió dels temps de treball amb la flexibilitat ade-
quada a les necessitats personals, entre d’altres.

    
153) Els plans de la gestió de la diversitat i la no-discrimina-

ció a les empreses, lligats a la negociació col·lectiva i 
als convenis col·lectius, són un element fonamental per 
desenvolupar l’acció sindical i per consolidar la repre-
sentació d’una classe treballadora diversa. Els acords 
de gestió de la diversitat signats fins ara en diverses 
empreses entre la representació sindical de CCOO i la 
direcció de l’empresa són un bon punt de partida per 
donar un impuls i normalitzar la gestió de la diversitat 
en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

154) En relació amb la igualtat de gènere, la negociació 
col·lectiva i la negociació de plans i mesures d’igualtat 
són els instruments més potents per aconseguir la uni-
versalització dels drets i l’eliminació de la discriminació 
en l’àmbit laboral.

155) Cal que dins de les mesures i els plans d’igualtat, arti-
culats amb la negociació col·lectiva, hi hagi mesures 
d’acció positiva com a fórmula per trencar les desigual-
tats. En aquest sentit, apostem per l’eliminació de la dis-
criminació horitzontal i de la discriminació vertical que 
tenen el seu efecte negatiu en els salaris i donen com 
a resultat una bretxa salarial entre dones i homes, en 
perjudici de les dones.

156) La negociació col·lectiva i els plans d’igualtat han de 
tenir com a temes centrals l’entrada, la permanència i 
la sortida de les dones del mercat del treball. Cal incidir 
en els sistemes de selecció, actuar sobre els grups pro-
fessionals, introduir una valoració de llocs de treball no 
sexista i regular els sistemes de promoció. Cal negociar 
la jornada de treball (hores, distribució i combatre la dis-
tribució irregular de la jornada) i incidir en les polítiques 
de conciliació per a homes i dones. També s’ha d’actuar 
en relació amb l’assetjament sexual i per raó de sexe 
introduint mesures preventives i protocols d’actuació. I 
cal fer un seguiment especial a la sortida de les dones 
del treball, vigilar els ERO i el pas de l’activitat a l’atur i a 
la inactivitat.

 
157) La precarietat laboral continua sent una constant per 

als joves i les joves que tenen un lloc de treball. La tem-
poralitat, els baixos salaris, la falta de reconeixement de 
la formació adquirida al lloc de treball, l’ús fraudulent 
de les beques per encobrir relacions laborals o l’alta si-
nistralitat són algunes de les principals característiques 
que descriuen les condicions laborals de les persones 
joves.

158) La negociació col·lectiva ha de ser l’eina mitjançant la 
qual es limitin aquestes característiques, vetllant per 
garantir la no-discriminació en les condicions de treball 
i, de manera molt especial, per evitar l’ús fraudulent 
dels programes de formació en centres de treball, amb 
els quals es vulguin substituir treballadors i treballado-
res amb drets per estudiants sense relació laboral.

159) Tanmateix, és imprescindible que, mitjançant la nego-
ciació col·lectiva, es treballi per limitar els efectes ne-
gatius de la legislació laboral, incorporant clàusules per 
reduir els períodes de prova en la contractació.

160) Incrementar la presència de joves en les meses de 
negociació dels convenis col·lectius, de manera pro-
porcional a la seva presència en els sectors, no només 
contribuirà a millorar la representativitat dels negocia-
dors i negociadores, sinó que situarà en primera línia de 
prioritat la necessitat de treballar per garantir la igualtat 
de condicions en l’accés al mercat de treball.

161) La construcció d’una veritable Europa política i social 
necessita més unitat en l’acció sindical europea. El 
reforçament de la Confederació Europea de Sindicats 
(CES), de la seva capacitat negociadora i d’interlocució 
davant la Unió Europea, però també dels seus instru-
ments i recursos és la millor garantia per construir una 
Europa que sigui un referent democràtic de l’estat so-
cial del benestar i dels drets de ciutadania.
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162) Hem de contribuir al reforçament de la unitat d’acció 
sindical a Europa mitjançant el seu compromís i tre-
ball dins les xarxes sindicals en les quals participa. 
L’Euroregió, l’Eurodistricte o els quatre motors són 
marcs importants per compartir bones pràctiques, 
impulsar l’ocupació de qualitat i defensar els salaris, la 
negociació col·lectiva, la formació professional i la pro-
tecció social.

163) El Consell Sindical Interregional Pirimed permet una 
important feina d’assistència als treballadors trans-
fronterers, però és també un marc estratègic per 
donar suport al sindicalisme andorrà en la seva llui-
ta pel respecte a les normes internacionals del tre-
ball, a la llibertat sindical i al desenvolupament del 
diàleg social i de la negociació col·lectiva al Principat 
d’Andorra.

164) La nova directiva europea ha reforçat el paper dels co-
mitès d’empresa europeus a l’hora de desenvolupar 
la unitat d’acció sindical a Europa. La coordinació des 
de les federacions d’aquests comitès i el suport des de 
les responsabilitats confederals de política internacio-
nal, acció sindical i formació aporta un impuls i un estí-
mul suplementaris a la millora en el seu funcionament 
i en la creació de nous comitès. Cal millorar-ne el fun-
cionament i ampliar-ne el camp d’intervenció des de 
la informació i consulta a altres aspectes com els plans 
de pensions, la responsabilitat social o les qüestions 
d’igualtat de gènere i no-discriminació. És també una 
prioritat sindical reforçar la seva capacitat d’intervenció 
en els casos de reestructuració o deslocalització a les 
empreses multinacionals.

165) El concepte de responsabilitat social ens remet als 
vincles entre projecte empresarial, societat i persones, 
és a dir entre responsabilitat i drets. En aquest sentit, el 
plantejament sindical qüestiona i estableix límits al go-
vern unilateral de l’empresa i estableix la relació entre 
responsabilitat i drets. 

166) Les actuacions sindicals en matèria de responsabilitat 
social tenen un valor afegit, ja que el sindicat és l’únic 
subjecte organitzat a l’empresa i, al mateix temps, en 
la societat, i per tant representa simultàniament els 
interessos de les persones treballadores dins i fora de 
l’empresa. 

167) Ens proposem donar un nou impuls a la responsabilitat 
social a través de la negociació col·lectiva i en l’acció 
sindical al territori amb els següents objectius:

168) – La incorporació de clàusules en la negociació 

col·lectiva que ens permetin intervenir en l’elaboració 
de les memòries de responsabilitat social i la seva ve-
rificació.

169) – La constitució del Consell Català de Responsabilitat 
Social com a àmbit de participació del Govern, agents 
socials i grups d’interès.

170) – Proposar l’elaboració de la Llei catalana de respon-
sabilitat social que permeti avançar en la creació 
d’instruments de participació i verificació i en les clàu-
sules socials en l’Administració pública.

171) Marc català de relacions sociolaborals, concerta-
ció social 

172) El Marc català de relacions sociolaborals és una aposta 
de CCOO de Catalunya de principis dels 80 que va ser 
recollida en l’Estatut d’autonomia de Catalunya l’any 
2006 en els seus principis rectors. Un marc català que 
es vertebra a través de tres eixos: l’ampliació de compe-
tències, la negociació col·lectiva a Catalunya i el refor- 
çament de la concertació i del paper dels interlocutors 
socials.

173) En aquest mandat, cal destacar el traspàs de compe-
tències de la Inspecció de Treball, la consolidació del 
Consell de Relacions Laborals com a espai permanent 
de diàleg social i el desenvolupament dels espais de 
mediació i solució extrajudicials de conflictes laborals a 
través del Tribunal Laboral de Catalunya. 

174) L’Acord estratègic per a la internacionalització i la com-
petitivitat de l’economia catalana va néixer l’any 2004 
com un espai estable de concertació entre el Go-
vern i les organitzacions empresarials i sindicals amb 
l’objectiu d’impulsar el canvi de model productiu i una 
competitivitat basada en la producció de valor afegit i 
la qualitat de l’ocupació i no en els baixos costos labo-
rals. Però la victòria electoral de CiU ha aturat la seva 
renovació per la falta de voluntat política del Govern 
d’apostar per la concertació i el diàleg social. En aquest 
sentit, en pocs mesos hem vist com, a través de la Llei 
òmnibus, han desaparegut quaranta àmbits de parti-
cipació institucional, i destaca, pel seu valor estratègic, 
l’eliminació del Consell de Política Industrial de Cata-
lunya. En canvi, hem vist l’aparició de consells d’experts 
com el CAREC, on s’elaboren informes i posicionaments 
que acompanyen ideològicament les decisions políti-
ques del Govern.

175) L’Acord interconfederal de Catalunya 2011-2014 
(AIC) suposa l’expressió concreta del valor del sindi-
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calisme confederal i general i reafirma el nostre paper 
com a representants dels interessos de les persones 
treballadores davant les polítiques neoliberals dels go-
verns i grups de poder, que pretenen negar aquesta 
capacitat d’interlocució al sindicalisme.

176) L’AIC també pretenia contribuir des de Catalunya a 
desbloquejar la concertació social a l’Estat i respo-
nia a la necessitat d’orientar, a la vegada, la nego-
ciació col·lectiva en un nou marc legislatiu agreujat 
per la reforma laboral i davant dels canvis en el món 
laboral.

177) La reforma laboral imposada pel Govern del PP deixa 
una part important de les mesures de l’AIC en una si-
tuació crítica o de difícil aplicació. Per això és necessari 
que els signants ens emplacem, en especial la patronal 
Foment del Treball, en un nou procés negociador que 
ens permeti, davant la nova realitat legislativa, tornar a 
posar en valor el conveni sectorial com a element clau 
generador de regulació laboral col·lectiva.

178) El Tribunal Laboral de Catalunya és, avui en dia, un 
referent, tant dins el conjunt de l’Estat com en el con-
junt de la Unió Europea com a òrgan extrajudicial de 
solució de conflictes laborals.

179) La reforma laboral fa necessari reivindicar el paper del 
Tribunal Laboral com a òrgan de mediació i arbitrat-
ge voluntari en les divergències que sorgeixin en la 
negociació col·lectiva amb la finalitat de salvaguardar 
l’autonomia de les parts en la gestió i la solució dels 
conflictes laborals. Per això és imprescindible que la 
Generalitat de Catalunya, tal com es va comprometre 
amb el primer Acord estratègic, el doti de recursos 
econòmics suficients per poder desenvolupar les seves 
funcions.

180) D’altra banda, els sistemes extrajudicials de conflictes 
s’han d’estendre també a les administracions públi-
ques. En aquest sentit, emplacem la Generalitat perquè 
obri  immediatament negociacions per a la creació d’un 
sistema extrajudicial de conflictes per a l’Administració 
pública a Catalunya.

181) En aquest mandat s’ha fet efectiu el traspàs de com-
petències de la Inspecció de Treball a la Generalitat 
de Catalunya i la constitució de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball, que ha comptat amb el suport 
de CCOO de Catalunya, amb el convenciment que 
apropar els marcs de decisió dels conflictes allà on es 
produeixen ajuda a resoldre’ls. 

182) En aquest sentit, continuem reivindicant el desenvo-
lupament de la Llei de l’agència catalana, sobretot pel 
que fa a la planificació, la participació i l’increment de 
recursos materials i humans, ja que la Inspecció de Tre-
ball és una de les eines bàsiques que té l’Administració 
per assegurar el compliment de la Llei.

183) El Consell Català de Relacions Laborals és l’àmbit 
estable de diàleg i concertació social en matèria labo-
ral de Catalunya al servei de la negociació col·lectiva i 
l’ocupació de qualitat a les empreses de Catalunya. Per 
això és necessari consolidar els espais de treball actuals 
i obrir nous espais d’intervenció. En el proper perío-
de cal impulsar la descentralització territorial i dotar 
aquest Consell de més autonomia de funcionament i 
recursos suficients per assegurar el compliment de la 
seva funció.

184) El Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-
lunya (CTESC) és l’òrgan consultiu i d’assessorament 
del Govern de la Generalitat en matèries socioeconò-
miques, laborals i ocupacionals, i està integrat per les 
organitzacions patronals i sindicals més representati-
ves, persones expertes i organitzacions del món agrari, 
cooperativisme i pesquer. Durant aquest període hem 
mantingut una presència activa i hem contribuït al fet 
que els dictàmens, estudis i informes elaborats tingues-
sin una reconeguda vàlua i fossin aprovats amb un alt 
nivell de consens. Caldrà continuar treballant per refor- 
çar la utilitat d’aquest organisme estable de participa-
ció institucional.

185) L’Estatut d’autonomia de Catalunya declara que la Ge-
neralitat ha de promoure un entorn català de relacions 
laborals i ha d’assumir un dels objectius previstos en 
l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat 
del treball i la competitivitat de l’economia catalana. El 
Consell Català és, en conseqüència, una peça clau per 
al desenvolupament del Marc català de relacions socio-
laborals.

186) Per a CCOO, el diàleg i la concertació social són estratè-
gics i essencials en aquesta etapa de crisi. Malaurada-
ment, aquesta visió no és la mateixa que té el Govern 
de la Generalitat i, en alguns temes, la mateixa patronal. 
Per això ens plantegem com a objectius per al nou man-
dat impulsar un pacte socioeconòmic per a l’ocupació 
i la cohesió social a Catalunya que ens permeti supe-
rar l’actual situació de paralització i la no-renovació de 
l’Acord estratègic, així com desenvolupar la Llei de par-
ticipació institucional de Catalunya, que reguli amb ob-
jectivitat i transparència les funcions de representació 
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institucional i negociació que la Constitució i l’Estatut 
d’autonomia reconeixen als agents socials. 

187) En un context sense precedents de crisi econòmica i 
d’atac frontal als drets laborals, la unitat d’acció sin-
dical és necessària per ser més útils en la defensa dels 
treballadors i les treballadores. 

188) CCOO i UGT tenim ja una llarga trajectòria d’unitat 
d’acció sindical i de participació en la construcció del 
sindicalisme europeu i mundial. Sense menystenir 
l’autonomia i la independència sindical de cada orga-
nització ni el treball per incrementar les aliances amb 
altres organitzacions sindicals, ens proposem avançar 
en la unitat d’acció sindical amb UGT, impulsant espais 
d’avaluació i coordinació que ens permetin superar si-
tuacions puntuals de conflicte que s’han donat de ve-
gades a empreses i sectors amb presència de les dues 
organitzacions. 

189) En el proper mandat, proposarem la constitució d’una 
comissió permanent entre les dues organitzacions que 
analitzi i proposi espais de col·laboració en l’acció sindi-
cal per tal de: 

190) – Constituir una comissió paritària intersindical per ar-
bitrar en les divergències que resultin dels processos 
de negociació col·lectiva, que es podria estendre entre 
federacions sectorials.

191) – Obrir un espai de reflexió comú sobre el model 
d’eleccions sindicals, especialment a les PIME.

192) – Avançar en la constitució d’instruments sindicals co-
muns, com pot ser en la cooperació sindical internacional.

193) Polítiques públiques d’impuls de l’economia pro-
ductiva: enfortiment de les polítiques transver-
sals en els sectors industrials i productius

194) Per recuperar l’impuls de l’economia productiva cal 
donar un gir en les polítiques no intervencionistes del 
sector públic. Ara es fa necessari adoptar estratègies 
de política industrial que ajudin a la transició de la in-
dústria, orientant l’especialització del sistema productiu 
i incentivant activitats tractores de la nova economia. El 
Govern ha de gestionar activament el canvi de model 
amb instruments de política industrial, reorientant el 
capital financer cap a les empreses de sectors produc-
tius per obrir mercats estratègics, com per exemple el 
de l’energia. La planificació pública a mitjà i llarg termini 
és estratègica per estimular la innovació i configurar un 
sector productiu que, més enllà de la cerca de rendibi-

litats a curt termini, s’adapti al nou entorn i a l’objectiu 
del canvi de model productiu.

195) Una política sectorial activa ha de contrarestar les 
activitats especulatives que persegueixen rendibilitats 
a curt termini a favor d’aquelles altres que són produc-
tives i fonamenten un creixement sòlid de l’ocupació, el 
desenvolupament tecnològic i una més elevada quali-
tat del treball. Al mateix temps, és essencial apostar pel 
redimensionament empresarial, estimulant des dels 
poders públics la fusió, integració, col·laboració, o clus-
terització, de petites empreses o subsectors a canvi que 
puguin tenir accés a recursos estables a llarg termini. 

196) Cal aprofundir en el coneixement mutu entre finança-
dors potencials i empresaris o gestors, liderant des del 
Govern una plataforma de gestió pública que compleixi 
un triple objectiu: controlar la viabilitat dels projectes 
que hi accedeixin, aconseguir el compromís d’inversió 
i facilitar el compromís i la confiança necessaris entre 
les parts per entrar en un marc de compartició de la 
governança. D’aquesta manera redimensionarem i dis-
posarem del volum necessari per fer front a processos 
de capitalització i estarem en disposició d’accedir a pla-
taformes de distribució internacional.

197) La universitat i la inversió en recerca, desenvolu-
pament i innovació al servei del canvi de model 
productiu són cabdals per materialitzar el canvi de 
model econòmic i empresarial. És per això que és priori-
tari mantenir l’objectiu establert en l’Estratègia UE 2020 
de dedicar un 3% del PIB a la R+D+I.

198) L’R+D ha de deixar de ser un concepte buit que tothom 
esmenta i que ningú no aplica. De fet, durant els dos 
últims anys, els pressupostos de la Generalitat i el Go-
vern estatal han patit greus retallades en els capítols 
de recerca i desenvolupament, i han provocat no tan 
sols rebaixes salarials, precarització laboral i expulsió 
del mercat de treball de la generació de joves científics 
i investigadors millor formada de la història del nostre 
país, sinó que també han deixat palès que aquestes po-
lítiques no són una prioritat per a cap dels dos governs. 
Al mateix temps, han demostrat una visió totalment 
errònia i cega per afrontar la crisi en el curt termini, així 
com la manca de projecte per superar-la a mitjà o a 
llarg termini.

199) La retallada de préstecs i ajudes al sector privat per a 
la recerca deprimeixen ostensiblement el ja de per si 
dèbil esforç inversor empresarial en aquesta matèria. 
L’augment de taxes universitàries i la feble provisió 
d’ajudes públiques i de finançament a l’estudi superior 



36 juliol / 2012  

de CCOO de Catalunya
#XcongresCCOOcatEix2

dificulten l’accés a la universitat dels joves amb menys 
recursos i representen un seriós inconvenient que pot 
col·lapsar el creixement tecnològic per la manca futu-
ra de treballadors qualificats. Cal adoptar mecanismes 
que reverteixin beneficis empresarials cap a la univer-
sitat i cap a equips de recerca d’alt nivell. Han de ser 
les mateixes companyies les que realimentin, amb 
una part dels seus beneficis empresarials, el bucle 
universitat-empresa, en benefici del coneixement i de 
l’excel·lència dels seus professionals.

   
200) Cal articular polítiques i plataformes col·laboratives per 

a la transferència de coneixement de la universitat a 
l’empresa. També s’ha de fer que l’esforç econòmic, fi-
nancer i el temps invertit a la universitat i a la formació 
professional en la formació de futurs professionals re-
torni a la societat i no únicament a mans de privats en 
forma de beneficis o de dividends.  

201) No es pot ignorar, perquè és una evidència, que el món 
es troba ara davant de factors condicionants (limita-
dors) del desenvolupament que qüestionen el patró de 
creixement: el declivi dels recursos –sobretot els ener-
gètics–, el deteriorament ambiental, l’escalfament... A 
més, es constata que les revolucions tecnològiques 
dels tres darrers decennis empenyen cap a canvis pro-
funds del sistema industrial que han de conduir indefu-
giblement a transformar el teixit productiu en un 
nou paradigma, el de la sostenibilitat, posant en 
crisi el model actual.

 
202) S’imposen, doncs, canvis tant pel que fa als hàbits i a 

les pautes de vida de l’estat del benestar com del mo-
del productiu. En la indústria, cal impulsar els sectors 
i segments enfocats a la autosuficiència. L’ús eficient 
de l’energia i la generació a partir de fonts renovables 
en substitució de les tecnologies tradicionals basades 
en combustibles fòssils, complint, com a mínim, els 
objectius 20/20/20 definits en l’Estratègia UE 2020. L’ús 
eficient dels recursos escassos promou ja activitats in-
dustrials en la recuperació i el reciclatge de materials 
i en la gestió eficient de l’aigua i dels residus urbans i 
industrials. El gran desenvolupament de les TIC amb la 
proliferació de xarxes “intel·ligents” hibrida sectors de la 
indústria per proveir la ciutadania de serveis de mobili-
tat i serveis socials, culturals, educatius i sanitaris. 

203) El canvi de model productiu demana també un canvi 
de prioritats en la planificació d’infraestructures de 
mobilitat a Catalunya. Moltes infraestructures esco-
meses en els darrers anys responien més a un model 
desenvolupista i de rendibilitat no prou justificada, que 
a un enfocament realment productiu. Ara cal redirigir 

les inversions al servei d’augmentar la competitivitat de 
l’economia, incrementar l’eficiència en la utilització dels 
recursos, limitant les emissions de contaminants i de 
gasos (GEH), i preveure els desplegaments estratègics 
i el planejament des de la sostenibilitat del territori. 

204) Cal actuar prioritàriament en l’àmbit de la mobilitat, fa-
cilitant les connexions ferroviàries de mercaderies 
amb la resta de territoris de l’Estat i d’Europa mitjançant 
un ràpid desenvolupament del corredor mediterra-
ni. També en l’esfera productiva, cal resoldre els proble-
mes de la mobilitat de l’Àrea metropolitana de Barce-
lona i d’accés a polígons industrials de Catalunya amb 
determinació per anar substituint l’ús abusiu del vehi-
cle privat per mitjans públics i col·lectius més eficients. 
Apostem per una gestió aeroportuària on les adminis-
tracions catalanes i els agents socials participem en els 
àmbits de decisió i govern. 

205) El Govern ha d’elaborar un pla estratègic 
d’infraestructures destinat a produir amb una al-
tra energia, abordant el desplegament a mitjà ter-
mini de la xarxa de generació i transport d’energia 
amb fonts renovables, així com la xarxa de molt alta 
tensió d’interconnexió transfronterera i les infraes-
tructures destinades a l’autosuficiència energètica i a 
l’autoconsum en l’edificació, les xarxes de climatització 
distribuïda, les infraestructures per a la recàrrega de ve-
hicles elèctrics i altres infraestructures en l’àmbit de les 
smart cities.   

206) S’ha d’apostar decididament per l’establiment d’un mix 
energètic que garanteix una millor eficiència i compe-
titivitat amb millor qualitat i amb reducció dels costos 
de generació d’energia. Per això s’ha de reforçar la se-
guretat de les centrals nuclears i la gestió dels residus, 
fixant-ne el període de vida útil. És cabdal potenciar 
les energies renovables impulsant la transformació ne-
cessària del mix energètic i garantint la sostenibilitat 
i el respecte al medi ambient, però, sobretot, per una 
qüestió de disponibilitat de recursos propis i de preu de 
fonts d’energia externes que cada cop són més escas-
ses i més cares.

207) La debilitat i incertesa que impera en el conjunt de la 
Unió Europea castiga sectors de la indústria europea, 
com el de l’automòbil. Aquest és un dels sectors que 
té en la renovació tecnològica orientada a la mobilitat 
elèctrica una oportunitat que no ha de deixar passar. 

208) La internacionalització de les empreses serà una 
de les principals pistes d’enlairament de l’economia ca-
talana per sortir de la crisi, llastrada per la davallada de 
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la demanda interna. És necessari, però, que els sectors 
productius, limitats endèmicament per la seva petita 
dimensió, creixin en capacitat per finançar-se, per abor-
dar inversions a més gran escala i per facilitar l’accés a 
mercats exteriors. Novament, des del disseny de polí-
tica industrial, s’han d’articular plataformes i espais de 
cooperació empresarial que permetin plantejar una 
integració d’empreses. 

209) Hem de treballar en la creació i el manteniment 
d’espais de concertació social, promovent al ma-
teix temps i sempre que sigui possible les iniciatives 
que permetin establir plataformes de cooperació amb 
entitats socials i institucions relacionades amb el canvi 
de model productiu i el reforçament de la política in-
dustrial. En aquest sentit, plantegem la creació d’una 
plataforma en defensa de la indústria i d’un nou 
model productiu que agrupi les institucions repre-
sentatives de la societat catalana: agents econòmics i 
socials, universitats i altres institucions i entitats de la 
societat civil.

210) EIX 3: CCOO DE CATALUNYA: UN SINDICAT 
OBERT, PROPER I PARTICIPATIU

211) CCOO, des de la seva fundació, ha esdevingut una or-
ganització arrelada als treballadors i les treballadores, 
a la realitat de les empreses i oberta als canvis del món 
del treball i de la societat. La necessitat d’adaptació 
ha determinat les nostres propostes i les formes 
d’organitzar-nos, de mobilitzar-nos i de negociar per 
donar resposta a les necessitats dels treballadors i les 
treballadores. 

212) La crisi financera, que ha esdevingut econòmica i so-
cial, i la resposta que s’està donant des dels poders 
polítics i econòmics fan trontollar els drets laborals, el 
model social i els valors democràtics. Els mateixos que 
van provocar la crisi, i que estan aprofitant per retallar 
drets, laborals i socials, necessiten deslegitimar la polí-
tica i els contrapoders socials per poder dur a terme les 
seva estratègia sense oposició. 

213) Les campanyes contra el sindicalisme formen part 
d’aquesta estratègia. Però també és cert que les nostres 
actuacions dels darrers anys de vegades s’han pogut 
veure com massa institucionalitzades i allunyades dels 
centres de treball, la qual cosa ha fet que una part de la 
ciutadania ens vegi com a estructures burocratitzades, 
amb un cert grau de rigidesa i poc properes a les perso-
nes i com part d’un model que és incapaç de presentar 
batalla a la involució social que estem vivint. 

214) El sindicalisme, al llarg de la història, ha estat clau per a 
la creació i el desenvolupament dels sistemes de rela-
cions laborals destinats a equilibrar la relació entre em-
presaris i treballadors. La realitat actual ens obliga a revi-
sar i renovar les nostres estratègies i formes d’actuació a 
partir de la reafirmació de les nostres senyes d’identitat 
com a sindicat de classe i nacional, democràtic, 
igualitari, participatiu, autònom i independent, divers, 
solidari,  internacionalista i sociopolític. Coresponsable 
i solidari amb CCOO d’Espanya i vinculat als valors de 
l’esquerra social i la seva història.

215) Els drets socials són inseparables dels drets na-
cionals. El moviment obrer català, i concretament 
CCOO de Catalunya, sempre ha liderat un catalanisme 
popular que ha fet convergir les aspiracions socials de 
la classe treballadora i les reivindicacions nacionals del 
poble català, inseparables i necessàries per avançar so-
cialment.

216) La història del nostre sindicat està plena d’exemples de 
vinculació del seu compromís social i nacional. Aquest 
compromís li ha donat la força per ser el primer sindicat 
de Catalunya i ha aconseguit que el model de sindica-
lisme nacional i de classe sigui l’hegemònic al nostre 
país. Un model que defensa un concepte de construc-
ció nacional a favor dels interessos de la ciutadania 
independentment del seu origen, llengua o creences, 
d’un catalanisme inclusiu, de base social i no d’un ca-
talanisme conservador i excloent, que no contraposa 
drets socials amb drets nacionals i que reivindica que 
més autogovern per a Catalunya ha de comportar més 
drets socials.

217) Estem plenament compromesos en la lluita pels 
drets socials i laborals i la reivindicació dels drets 
nacionals de Catalunya. Això vol dir donar una res-
posta contundent a les retallades socials del governs 
de Catalunya i de l’Estat, oposar-nos als atacs a les quo-
tes d’autogovern assolides en sanitat, educació, recur-
sos hidrològics, medi ambient.., i defensar la llengua 
catalana com a dret de ciutadania i com un element 
d’identificació col·lectiva i de cohesió social. 

218) Apostem decididament per un increment de 
l’autogovern i un nou model de finançament basat en 
el concert solidari al servei de les persones i els seus 
drets com la millor manera per donar resposta a les ne-
cessitats i les demandes de la ciutadania. 

219) Defensem el dret a l’exercici de l’autodeterminació del 
poble de Catalunya per avançar cap a un ple autogo-
vern, sempre amb l’objectiu de millorar les aspiracions 
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socials de les persones que viuen i treballen al nostre 
país i per consolidar una societat més pròspera, justa, 
progressista i cohesionada. Des d’aquest plantejament, 
ens refermem en la configuració d’un estat veritable-
ment federal i plurinacional com a expressió i garantia 
d’aquest ple autogovern.

220) Reforçar els valors del sindicalisme que represen-
ta CCOO: ètica, transparència, solidaritat, coope-
ració, diversitat

221) Necessitem contrarestar els valors que sustenten ideo-
lògicament el model econòmic neoliberal, injust i in-
eficient, de creixement sense límits i de globalització 
sense drets, basat en la mercantilització de les relacions 
laborals, l’individualisme, l’opacitat i la manipulació in-
formativa. 

222) Volem donar respostes i proposar alternatives des 
dels valors del sindicalisme de classe que represen-
tem, que defensen la solidaritat, la cooperació, l’ètica, 
la transparència, la justícia social i la prevalença de 
l’interès col·lectiu per sobre dels privilegis individuals i 
que rebutgen qualsevol idea, discurs o actitud racista i 
xenòfoba.

223) Hem de ser coherents entre els valors que de-
fensem i les nostres pràctiques sindicals, entre 
allò que diem i allò que fem per guanyar la confiança 
de les persones que estan decebudes davant la fal-
ta de resposta i d’independència de les institucions 
democràtiques per fer front al poder econòmic i fi-
nancer. 

224) La cultura i el treball cultural per difondre els nostres 
valors ha de formar part, amb naturalitat, de la nostra 
activitat sindical amb l’objectiu de contribuir a la re-
flexió estratègica, ideològica i política sobre els reptes 
del sindicalisme i del món del treball i la construcció 
d’un relat social alternatiu. 

225) A través de la Fundació Cipriano Garcia, en la seva 
nova etapa, dissenyarem i impartirem accions forma-
tives per al nostre actiu sindical. Impulsarem infor-
mes, estudis i recerca sindicals en temàtiques com 
l’economia, el dret laboral, la immigració i la sociologia 
del treball, així com l’actualització i el manteniment 
de les bases de dades en aquestes matèries. Farem 
tasques de divulgació i recuperació de la memòria 
històrica i de preservació del nostre patrimoni docu-
mental. I fomentarem la cultura sindical i els valors 
de CCOO de Catalunya, a través de la programació 
d’activitats culturals. 

226) Ens proposem consolidar i enfortir els vincles i espais 
de col·laboració amb el món de la cultura i la universi-
tat, cercant complicitats i impulsant espais de discurs 
compartit i estendre les nostres reflexions al voltant del 
model de sindicat de classe i nacional.

227) Des de la consideració que el coneixement i l’ús del 
català és un dret de ciutadania i un factor de cohesió 
social, el sindicat ha d’impulsar una política lingüística 
vinculada a les polítiques laborals i socials que promo-
guin la igualtat d’oportunitats, l’accés a una feina digna 
i uns serveis públics de qualitat. El Servei Lingüístic ha 
de promoure actuacions per a l’extensió de l’ús del ca-
talà en la nostra organització i en l’àmbit laboral en un 
context multilingüe.

228) En la cooperació sindical actuarem en el marc de les 
xarxes i organismes internacionals dels quals formem 
part, a través de la Fundació Pau i Solidaritat, com a 
instrument estratègic de l’acció sindical internacional. 
Els socis escollits en el marc de la política de cooperació 
seran organitzacions democràtiques reconegudes per 
l’OIT.

229) Els recents processos de canvi en els països de la riba 
sud de la Mediterrània han mostrat les carències socials 
i democràtiques i la inexistència d’un veritable diàleg 
social. La solidaritat que comporta el veïnatge geo-
gràfic i la importància estratègica de l’àrea mediterrània 
fan que sigui una prioritat sindical la cooperació en el 
desenvolupament i la consolidació de les organitza-
cions sindicals en aquesta àrea.

230) Defensem el caràcter públic de la política de cooperació 
i la necessària participació en el seu seguiment per ga-
rantir el compromís solidari. D’altra banda, la política de 
retallades dels governs en l’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal fa palesa la necessitat d’accedir a noves fons de 
finançament que garanteixin la continuïtat de la política 
de cooperació sindical, i també cal reforçar l’autonomia 
de la Fundació desenvolupant noves estratègies 
com la captació de socis i la consolidació d’espais de 
col·laboració amb altres entitats en la cerca de noves 
fonts de finançament i recursos. 

231) La diversitat de la classe treballadora catalana és un 
fet, com ho és la de la societat catalana. La vinculació 
entre unitat i diversitat és la força del nostre sindicat 
i del moviment obrer, i és el fonament de la cohesió 
social: la defensa dels drets laborals i socials de tots 
els treballadors i treballadores, però també la defensa 
dels drets específics de diversos col·lectius que tenen 
un punt de partida diferent, per desconeixement o 
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dificultats idiomàtics, situació administrativa o legal, 
desconeixement de l’entorn, desconeixement de drets 
o mancances per necessitats específiques o per discri-
minació per raons de procedència, color, discapacitat o 
per orientació sexual. Per això la tasca que desenvolupa 
actualment el CITE continua sent necessària per a les 
persones estrangeres en la tasca de l’estabilitat admi-
nistrativa i per a combatre l’economia submergida. 

232) Les aliances socials. Relacions i complicitats per 
construir alternatives

233) Des de CCOO de Catalunya entenem el sindicalisme 
com a defensa dels interessos dels treballadors i treba-
lladores en relació amb els seus drets laborals al centre 
de treball, però també com a defensa i reivindicació 
dels drets de ciutadania de totes les persones que con-
formen la classe treballadora. 

 
234) La necessitat de donar resposta a l’important atac con-

tra l’estat del benestar i contra els drets de ciutadania, 
que els governs central i català estan duent a terme 
mitjançant les retallades en els serveis públics i la seva 
privatització, ens obliga a construir propostes alternati-
ves a la lògica neoliberal i a fer-ho teixint aliances amb 
altres sectors i moviments socials. 

235) CCOO de Catalunya tenim una llarga i dilatada expe-
riència de participació en espais unitaris estratègics 
que, en el darrer mandat, s’ha vist reforçada pel suport 
social rebut a partir de la convocatòria de la vaga ge-
neral del 29-S del 2010 i la lluita contra les polítiques 
de retallades dels governs central i autonòmic, realitats 
que han reforçat aquestes aliances i que han donat 
com a fruit la creació de la Plataforma Prou Retalla-
des en l’àmbit de Catalunya, i que s’ha replicat per tot 
el territori, així com d’altres espais de treball en xarxa en 
el marc de reivindicacions concretes com pot ser la ILP 
hipotecària per a la dació en pagament, la Plataforma 
per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, etc.

236) Avui, un dels reptes del nostre sindicat és consolidar 
aquests espais i ampliar-los, aprofundint encara més les 
aliances amb els diferents sectors, entitats i moviments 
socials, des de la col·laboració i la complementarietat de 
funcions en la defensa dels valors democràtics i de l’estat 
del benestar i en la lluita contra les discriminacions.

237) Cal també que la nostra base social conegui la realitat 
de les aliances socials que hem teixit, hem de conti-
nuar reforçant les noves aliances socials en l’àmbit 
territorial (xarxes intercomarcals, comarcals, locals...) i 
consolidar les que tenen una trajectòria més dilatada, 

cal donar a conèixer les propostes i alternatives que ge-
nerem com a sindicat i en el treball en xarxa i ampliar la 
nostra capacitat de mobilització i resposta. 

238) Ens emplacem a continuar cercant punts de proxi-
mitat amb altres col·lectius, moviments i espais 
socials emergents, per tal de poder trobar objectius i 
propostes compartides amb persones que no estan di-
rectament vinculades a cap organització social.

239) Cal continuar aprofundint en la política unitària amb 
les organitzacions d’autònoms progressistes i inde-
pendents de Catalunya, amb les seves organitzacions 
unitàries, com la Taula d’Autònoms de Catalunya, par-
ticipant i impulsant fòrums unitaris sectorials del tre-
ball autònom, com la Coordinadora d’Organitzacions 
de Transportistes de Catalunya, tant per avançar en el 
reconeixement dels drets d’aquest col·lectiu com per 
col·laborar estretament amb l’objectiu comú de mante-
nir i defensar els drets, les prestacions socials, els serveis 
públics i l’actual marc legal que configura el nostre es-
tat del benestar.

240) Els nostres valors tenen molts punts de coincidèn-
cia amb els principis fundacionals del cooperativis-
me i l’economia social. Per això volem retrobar espais 
comuns i canals de col·laboració entre el sindicat i 
l’economia social, especialment amb les cooperati-
ves de treball associat i les societats anònimes laborals. 
En aquest sentit organitzarem, en el termini màxim 
d’un any a partir del congrés, un procés de debat in-
tern sobre l’economia social a Catalunya i les polítiques 
del sindicat i les aliances i el treball unitari que s’ha de 
desenvolupar amb les organitzacions representatives 
d’aquests col·lectius.

241) Un sindicat proper i participatiu

242) Fomentar la participació en tots els àmbits és una 
prioritat sindical i, per tant, ha de formar part del centre 
de la nostra activitat sindical. Construir i contrastar les 
nostres propostes requereix estar en contacte constant 
amb les persones treballadores als centres de treball i 
amb el conjunt del nostre actiu sindical. 

243) Facilitar la participació és avançar cap a un sindicat més 
horitzontal, menys burocràtic, que accepta la crítica 
com una forma d’expressió lliure i d’enriquiment en la 
construcció del relat col·lectiu.

244) L’afiliació de CCOO és la que ens permet continuar sent 
la primera organització social a Catalunya i a l’Estat i 
ens garanteix la independència política i econòmica. 
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Incrementar i reforçar els vincles amb l’afiliació a 
partir d’enfortir els seus drets democràtics és una prio-
ritat sindical.

245) Cal fomentar el treball sistemàtic d’extensió sindical a 
les empreses que tingui per objectiu mantenir una re-
lació directa del sindicat amb el conjunt de l’afiliació i 
amb els delegats i delegades sindicals. 

246) Ens proposem obrir nous canals d’informació, atenció, 
participació i consulta a través de les potencialitats que 
donen el treball en xarxa, els webs i les xarxes socials, 
i implantant sistemes d’assessorament i consultes en 
línia per a l’afiliació. Cal avançar en els processos de 
consulta entre l’afiliació i entre els treballadors i les tre-
balladores per garantir la participació en la presa de 
decisions col·lectives.

247) Volem avançar en l’objectiu de ser el sindicat de la di-
versitat, mirall de la diversitat de la classe treballadora, 
en l’afiliació, en la representació als centres de treball i 
en la participació a les estructures sindicals, assumint el 
repte de representar les diversitats per mitjà de la de-
fensa dels drets i de la participació. 

248) Volem obrir noves formes de participació i treball 
per donar resposta a la diversitat de situacions perso-
nals, laborals i professionals de les persones afiliades 
(persones aturades, joves, professionals...).

249) Volem recuperar l’activisme i la militància sindi-
cal de persones que no tenen una vinculació sindical 
orgànica i que poden aportar la seva experiència, el seu 
coneixement i la seva força en la mobilització col·lectiva 
(pensionistes, estudiants, treballadores i treballadors 
aturats o en actiu). I consolidar les xarxes de sindicalis-
tes activistes socials i la de ciberactivistes sindicals.

250) CCOO un sindicat de dones i homes

251) El patriarcat se sustenta en unes relacions de poder en-
tre homes i dones i un dels efectes és la divisió sexual 
del treball que comporta una distribució d’oportunitats 
desigual a dones i homes en els àmbits de l’ocupació i 
dels recursos públics, socials i en la representativitat.

252) CCOO de Catalunya es defineix, en els seus Estatuts, 
com un sindicat de dones i homes que es compro-
met a defensar la igualtat d’oportunitats i a treballar 
per eliminar qualsevol tipus de discriminació, directa 
o indirecta, per raó de gènere en l’àmbit laboral, amb 
l’objectiu d’aconseguir la igualtat real i efectiva de les 
dones i avançar cap a la paritat als òrgans de direcció. 

253) Tot i que en els darrers anys hi ha hagut avenços en les 
mesures per reduir les desigualtats de gènere i la discri-
minació, la crisi econòmica i les polítiques de retallades 
els estan fent retrocedir, obrint novament la bretxa sala-
rial i d’ocupació. Per això entre les funcions de les secre-
taries de la Dona a totes les estructures del sindicat hi 
haurà la d’impulsar i reforçar la transversalitat de 
gènere en totes les propostes i actuacions.

 
254) Hem de continuar avançant en la representació 

paritària entre homes i dones a totes les estructures 
del sindicat i augmentar la presència de dones en les 
meses de negociació col·ectiva i altres àmbits de parti-
cipació. Cal continuar amb l’aplicació de la limitació de 
mandats i la mobilitat de quadres sindicals com un dels 
mecanismes per facilitar la renovació sindical i garantir 
la presència de dones en tots els àmbits del sindicat.

255) Així mateix, durant el primer any del proper mandat, la 
Secretaria de la Dona proposarà, al Comitè Confederal, 
la creació d’un espai estable de participació de les do-
nes de CCOO que formen part dels òrgans de direcció 
per reflexionar, compartir experiències, avaluar i fer pro-
postes sobre les polítiques i les actuacions del sindicat 
en relació amb la perspectiva de gènere.

256) Comunicació integral: CCOO 2.0

257) La comunicació com a complement estratègic de 
l’activitat sindical ha d’estar incorporada en totes les 
actuacions dels sindicalistes de CCOO. 

258) La crisi dels mitjans de comunicació que comporta la 
concentració en pocs grups d’interès i l’ofensiva pel 
control i la privatització dels mitjans públics estan fent 
perillar la informació objectiva, neutral, plural i inde-
pendent, i estan precaritzant molt la situació laboral 
dels professionals del sector. Això fa que sigui més di-
fícil fer arribar la nostra informació, activitats i opinió al 
conjunt de la població. 

259) Cada vegada hem de ser més generadors, elaboradors 
i difusors directes d’informació, apostant per una co-
municació integral, que sigui assumida pel conjunt de 
l’organització. Totes les persones de CCOO hem de 
ser agents comunicadors actius amb l’afiliació, amb 
els treballadors i les treballadores i amb l’opinió pública 
i utilitzar totes les eines que estan al nostre abast: co-
municats, publicacions, web, premsa, mitjans audiovi-
suals, xarxes socials. 

260) La comunicació integral ha de ser multidireccio-
nal. Hem d’explicar i escoltar, i construir les nostres pro-
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postes amb la participació de l’afiliació en els processos 
de negociació i mobilització i contrastar les nostres 
idees amb el conjunt de les persones treballadores a 
les empreses i als moviments socials.  

261) El nostre missatge ha de fer visible i transmetre la iden-
titat i els valors de CCOO que ens apropen a la població 
treballadora (utilitat, transparència, proximitat, solidari-
tat, ètica, protecció i seguretat).

262) Cal reforçar la tasca del gabinet de comunicació con-
federal, amb la col·laboració de les organitzacions con-
federades, en relació amb els mitjans de comunicació 
tradicionals que encara tenen molta influència en la 
ciutadania, i incorporar la comunicació pròpia a través 
de les xarxes socials per fer arribar la nostra informació 
de forma directa a la societat.

263) En un temps on la comunicació circula per molts i 
diferents canals és necessari garantir la coherència 
del missatge i de la imatge de CCOO per sobre 
d’interessos específics i particulars, ja que la ciutadania 
i la població treballadora ens veu com una sola orga-
nització. Cal que la informació sigui homogènia i cobrir 
els buits d’informació que es donen en alguns sectors 
i territoris per evitar el desequilibri comunicatiu entre 
organitzacions. 

264) La diversitat de canals, les diferents possibilitats de ca-
dascun d’ells i la segmentació dels seus usuaris fan ne-
cessari –més que mai– tenir una estratègia integral de 
comunicació que defineixi i ordeni els canals i mitjans 
disponibles.

265) Actuar des de la proximitat, donant veu als sindicalis-
tes protagonistes dels conflictes laborals i de les mo-
bilitzacions, tenint en compte que l’acció sindical és, 
en moltes ocasions, un fet comunicatiu en si mateixa. 
Cal divulgar les bones pràctiques sindicals, els objectius 
aconseguits, les nostres propostes i les alternatives. 

266) Cal potenciar la comunicació audiovisual mitjançant el 
manteniment dels programes a Televisió de Catalunya 
i televisions locals i desplegant el canal visió sindical a 
través de la producció pròpia, la cobertura d’activitats i 
retransmissions, de forma coordinada entre les diverses 
estructures sindicals.

267) La comunicació interna és essencial per mantenir el 
vincle amb la nostra afiliació. Socialitzar la informació 
és una prioritat en els processos de negociació i és la 
base per a la participació del delegats i les delegades 
sindicals. 

268) Cal completar el sistema d’informació integral 
completant les actuals bases de dades per fer més efi-
cient el tractament de la informació i el treball en xarxa 
entre les diferents estructures sindicals, l’afiliació i els 
delegats i delegades sindicals. 

269) La realitat comunicativa del nostre sindicat és diversa 
i desigual i fa que el dret a la informació de l’afiliació 
i dels sindicalistes sigui diferent segons l’empresa, el 
sector o el territori on s’estigui adscrit. Hem d’evitar la 
discriminació informativa dels nostres afiliats i afilades, 
impedint que alguns rebin la mateixa informació per 
diverses vies i d’altres no en rebin cap tipus. Per això 
elaborarem un mapa de la realitat comunicativa interna 
i dissenyarem plans de treball específics per assegurar 
una comunicació homogènia per a tots els sectors i els 
territoris.

270) El proper mandat continuarem el desplegament del 
Pla estratègic de comunicació aprovat durant el 
2011 amb l’objectiu de consolidar una comunicació 
integral, propera, adaptada als canvis en l’entorn, opti-
mitzant i millorant les nostres eines comunicatives:

271) – Definir les tasques del gabinet confederal de comu-
nicació i avançar en el fet de mancomunar tasques co-
municatives entre organitzacions. 

272) – Millorar els instruments de comunicació interna 
avançant en la substitució del paper per la comunica-
ció digital en les revistes i en els comunicats informa-
tius, tot garantint que l’accés a la informació no sigui 
un obstacle per a les persones que no tenen accés a les 
noves tecnologies.

273) – Implementar un protocol d’informació interna per evi-
tar l’excés d’informació i els solapaments en l’àmbit de la 
CONC i amb la confederació i les federacions estatals.

274) En el proper mandat, continuarem el procés de re-
novació del web de la CONC amb criteris d’utilitat, 
proximitat, servei a l’afiliació i foment de la participació, 
incorporant espais d’informació, consulta i assessora-
ment en línia per a l’afiliació, i amb la incorporació de 
l’espai 2.0, on les xarxes socials tinguin un paper desta-
cable, també millorant l’accés als continguts i evitant 
duplicitats.

275) Durant el mandat que finalitzem, CCOO de Catalunya 
hem abordat, amb decisió, una nova realitat que avui 
podem dir que ja forma part de la nostra quotidianitat 
en la política comunicativa: les xarxes socials. En no-
més tres anys s’ha fet molta feina i no ens hem limitat a 
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habilitar espais organitzatius institucionals a les xarxes. 
La majoria de les organitzacions territorials i federatives 
són presents ja a les xarxes socials com a organitza-
cions, però també mitjançant els seus quadres sindicals 
i tots plegats donen visibilitat al sindicat a la xarxa.

276) Aquesta velocitat d’implantació i normalització en la 
utilització de les xarxes socials dins la tasca sindical no 
hagués estat possible sense la capacitat de mobilitza-
ció dels ciberactivistes de CCOO, un grup de sindi-
calistes que han contagiat l’organització amb la seva 
capacitat de participació a la xarxa i que, entre altres 
actuacions, van fer possible una nova manera de pro-
moure i de viure una vaga general.

277) Resta molt per fer i les xarxes socials es posicionen 
cada cop amb més força com un instrument deci-
siu per a la participació ciutadana, l’activisme so-
cial i la cooperació. Per això ens proposem promoure 
la utilització de les xarxes socials més enllà dels àmbits 
comunicatius, fent ús de les seves potencialitats per 
fidelitzar l’afiliació, la participació, la interacció amb la 
societat civil, la creació d’estats d’opinió, la denúncia 
i l’acció sindical en totes les seves vessants. Tot això, 
amb la dinamització de la xarxa de ciberactivistes 
sindicals en coordinació amb la confederació estatal 
per donar coherència i més dimensió als missatges de 
CCOO.

278) EIX 4: UNA ORGANITZACIÓ ADAPTADA ALS 
NOUS REPTES

279) Un dels grans reptes d’aquest congrés és la reforma i el 
reforçament  organitzatiu amb l’objectiu central d’estar 
al servei de l’acció sindical, orientant prioritàriament 
l’organització de la nostra afiliació a l’empresa i la seva 
política econòmica i financera cap al centre de treball. 
Volem organitzar-nos de forma eficient a l’empresa, al 
sector, al territori i també des d’un punt de vista intern 
del sindicat.

280) El nostre model organitzatiu ha de garantir 
l’organització, la participació i l’atenció de l’afiliació i del 
conjunt de treballadors i treballadores fent prevaler i 
incentivant l’afiliació a CCOO.

281) La nostra característica de sindicat sociopolític es con-
creta en la capacitat de portar, als centres de treball, el 
conjunt de polítiques que desenvolupa el sindicat en 
l’àmbit laboral i social. L’acció del sindicat es desenvolu-
pa tant en la negociació col·lectiva com en la interven-
ció en les polítiques socials i econòmiques.

282) L’objectiu fonamental de la nostra política organitzativa 
és organitzar i millorar la capacitat d’intervenció dels 
treballadors i treballadores a tots i cadascun dels cen-
tres de treball. Els equilibris i les competències internes 
s’han de posar al servei d’aquest objectiu. 

283) Per organitzar l’afiliació i incidir sobre el conjunt de tre-
balladors i treballadores tenim com a instrument fona-
mental el nostre model organitzatiu basat en la doble 
base, sectorial i territorial, enteses aquestes de forma 
agregada i compartida i no pas de forma desagregada i 
autàrquica.

 
284) Tampoc no podem obviar un context com l’actual, que 

ens condiciona, com a mínim a partir de dos grans ele-
ments: la necessitat ineludible d’adaptar, racionalitzar 
i ajustar la nostra organització sobre la certesa que els 
ingressos econòmics i financers d’una part important 
de les nostres activitats sindicals seran decreixents i, 
d’altra banda, l’exigència de reforçar els elements de 
col·laboració i coordinació. Les estructures sindicals 
similars han de mancomunar-se i treballar de manera 
compartida per evitar solapaments i duplicitats inne-
cessàries. La intensificació dels canvis organitzatius i 
productius reforça la necessitat de la cooperació flexi-
ble i funcional entre el conjunt d’estructures. 

285) Sindicalisme de proximitat

286) La base organitzativa i el desenvolupament organit-
zatiu de les federacions al territori són els sindicats 
comarcals i intercomarcals. També són la base de la 
confederalitat, de l’expressió de la federació organitza-
da al territori i de l’expressió de les unions comarcals i 
intercomarcals.

287) Les federacions, en funció de la seva autonomia, es po-
dran dotar d’àmbits organitzatius de tipus funcional per 
atendre les necessitats d’actuació i la presència en els 
diferents àmbits comarcals. La flexibilitat organitzativa 
de les federacions ha de garantir l’esquema organitza-
tiu territorial general i, alhora, atendre les seves neces-
sitats en els diferents territoris a partir de l’organització 
pròpia i/o mancomunant els serveis i l’activitat sindical.

288) Les federacions, amb el concurs de les unions, es do-
taran de sindicats comarcals i intercomarcals si la mas-
sa crítica o d’altres circumstàncies els fan viables, amb 
l’objectiu d’enfortir l’organització sectorial real al terri-
tori. La federació, amb l’aportació de la unió correspo-
nent, concretarà el grau de responsabilitat en el desen-
volupament de les seves tasques, quan acordin espais 
organitzatius sòlids a través de fórmules flexibles i fun-
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cionals, com equips sectorials al territori o sindicalistes 
de referència multisectorials.

289) Els sindicats comarcals i intercomarcals són la peça clau 
en la intersecció de l’organització federativa i territo-
rial per traslladar a tots els centres de treball les línies 
d’acció sindical i socioeconòmiques del conjunt de 
l’organització.

290) El sindicat comarcal o intercomarcal organitza i dina-
mitza la participació de l’afiliació i participa proactiva-
ment en l’elaboració de polítiques laborals i socials del 
sindicat i ha de portar-les al centre de treball. Els sindi-
cats comarcals, o l’expressió existent a través de les fór-
mules que s’acordin, vetllaran perquè cadascuna de les 
empreses que li pertoquen tingui un referent sindical.

291) L’àmbit orgànic d’organització federativa en el territo-
ri ha de coincidir amb el mapa d’organització de les 
unions comarcals i intercomarcals. Els òrgans de direc-
ció dels sindicats comarcals estaran ajustats a les seves 
dimensions, fent una aposta per garantir la participa-
ció de l’afiliació, l’atenció i l’assessorament als delegats 
i delegades de CCOO en un marc de racionalització i 
l’ajustament global, i el seu secretari o secretària gene-
ral o responsable participarà en els òrgans de direcció 
de la federació i la unió.

292) Durant aquest mandat, i en el marc del Pla estratègic 
de desenvolupament sindical, hem aprovat la imple-
mentació de la figura del sindicalista de referència. 
Aquesta figura, que ja apareixia en documents sindicals 
anteriors, neix de la idea de reforçar un sindicalisme de 
proximitat en un context de forta conflictivitat social a 
l’empresa i en un escenari de canvis en la negociació 
col·lectiva i de reforma organitzativa interna. I parteix 
de la necessitat de descentralitzar les estructures fede-
ratives per fer-les properes al centre de treball, escenari 
del conflicte social. 

293) S’implementarà, en un marc flexible, amb capacitat 
d’adaptació a la nostra realitat federativa i territorial, 
que és diversa, i s’emmarca en la idea d’aplicar sobre 
fets concrets, la cooperació i la coordinació entre dife-
rents estructures de la nostra organització. 

294) La figura del sindicalista de referència s’ubicarà, com a 
norma general, en el sindicat comarcal o intercomarcal. 
A més de millorar la presència del sindicat a l’empresa 
ha de ser un reforç sectorial dels espais organitzatius ja 
existents. 

295) També reforçarà espais sindicals on no hi ha consti-

tuït el sindicat comarcal o intercomarcal, o allí on és 
massa costós i poc viable organitzativament i econò-
micament. En aquests casos, reforçarà la capacitat 
d’intervenció a empreses i sectors amb poca presència 
sindical, especialment en els àmbits de multiactivitat 
econòmica, centres comercials, polígons industrials, es-
pais dispersos i de baixa activitat econòmica, etc., en un 
context d’optimització dels nostres recursos.

296) Aquesta figura col·laborativa té, entre d’altres funcions, 
l’atenció a delegats i delegades de PIME, l’atenció a 
l’afiliació, l’extensió electoral i la realització d’eleccions 
sindicals, l’assessorament sindical bàsic, el foment de 
l’afiliació i totes les necessitats sindicals encomanades 
i explicitades en els acords que es concretin. 

297) El sindicalista o la sindicalista de referència ha de reforçar 
el vincle entre l’afiliació i l’estructura sindical federativa i 
territorial. Aquesta figura pretén dur a la pràctica la idea 
que cap afiliat o afiliada o cap delegat o delegada es 
quedi sense referència sindical directa i propera.

298) El conjunt d’organitzacions confederades ens compro-
metem a construir col·lectivament un mapa d’espais 
amb poca i dificultosa presència del sindicalisme orga-
nitzat, a través d’aquesta figura. Es reforçarà el treball ja 
iniciat en la posada en marxa d’aquesta figura amb el 
conjunt d’organitzacions confederades i s’impulsarà la 
comissió de treball específica creada a aquest efecte.

299) L’organització a l’empresa i al centre de treball és 
el punt central de relació amb l’afiliació pel que fa a 
l’organització, l’atenció i la participació. 

300) S’ha d’expressar de manera diferent a les empre-
ses grans o amb afiliació important, on cal garantir 
l’existència i el funcionament d’una secció sindical, i en 
la petita i mitjana empresa, on cal garantir l’existència, 
com a mínim, del responsable de CCOO. 

301) La secció sindical a l’empresa té com a missió l’aplicació 
de la política del sindicat a l’empresa i garantir la parti-
cipació, l’organització interna, la vinculació al sindicat i 
l’atenció a les persones afiliades. Per això cal: 
 

302) – Donar prioritat al treball d’atenció, incrementar i es-
tabilitzar l’afiliació, ja que està demostrat que el creixe-
ment afiliatiu està estretament vinculat al desenvolu-
pament de l’acció sindical.

 
303) – La constitució de seccions sindicals a les empreses 

amb més de 20 afiliats i afiliades. Quan no sigui possible 
la constitució de la secció sindical d’empresa, en el cas 
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d’empreses petites i mitjanes, hem de garantir, com a 
mínim, el referent o el responsable de CCOO. 

304) – Adequar els òrgans de govern de les seccions sin-
dicals d’empresa a les dimensions i les necessitats de 
cada cas, tenint com a mínim una persona responsable 
sindical i un plenari d’afiliats i afiliades.

 
305) – Que la persona responsable sigui elegida en el plenari 

d’afiliats i afiliades o conferència de la secció sindical 
d’empresa, que estarà vinculada al seu sindicat comar-
cal i intercomarcal. S’organitzarà la participació de les 
persones afiliades en els temes d’interès sindical.

 
306) – Els càrrecs de les seccions sindicals d’empresa, sigui 

quina sigui la seva naturalesa, es renovaran, almenys, 
cada 4 anys, a partir de mecanismes de participació del 
conjunt de l’afiliació.

 
307) – Establir mecanismes de coordinació i treball compar-

tit, en centres de treball amb més d’una secció sindical 
constituïda, pertanyents a diferents rams.

308) També es poden crear agrupacions sindicals de peti-
tes empreses d’un mateix sector o conveni en un deter-
minat àmbit territorial, com un polígon o una altra rea-
litat geogràfica reduïda, de forma que ens permeti una 
major organització de la nostra afiliació i la figura del 
responsable de CCOO en aquest àmbit. Aquests equips 
han de ser de caire federatiu o, si no n’hi ha, mancomu-
nats per acord de diferents organitzacions en un àmbit 
territorial. 

309) Pel que fa a la millora de l’atenció sindical crearem es-
pais funcionals de treball sindical establint marcs 
de cooperació entre federacions de ram i amb els terri-
toris, sobre la base d’una organització flexible i eficient.

310) Per reforçar la coordinació sindical entre empreses 
en determinats polígons, agrupacions geogràfiques 
d’empreses, centres comercials o similars, més enllà de 
l’acció pròpia que es desenvolupi des de la federació 
corresponent, s’establirà la figura del sindicalista de re-
ferència o del responsable sindical de l’àmbit, per acord 
interfederatiu o federatiu territorial.

311) Per avançar en la cooperació sindical a empreses vin-
culades pel procés productiu, com per exemple les que 
operen en el mateix centre de treball, proveïdor-client, 
subcontractes o empreses de serveis, la secció sindical 
de l’empresa principal (o la més ben organitzada), per 
acord federatiu, establirà la coordinació necessària per 
a un bon funcionament sindical. La federació de la sec-

ció sindical d’empresa que faci les tasques de coordi-
nació acordarà les condicions i l’abast d’aquest treball 
sindical amb les altres federacions.

312) Les seccions sindicals de les empreses que compar-
teixen un mateix espai geogràfic (en un centre de 
treball o en un polígon) establiran relacions de coor-
dinació per abordar mancomunadament les propostes 
i les actuacions sindicals en prevenció de riscos, trans-
port col·lectiu,  serveis comuns, etc. En el cas de les 
empreses vinculades que operen en centres de treball 
diferents, les federacions establiran un marc estable de 
relació sindical entre aquestes empreses, que faciliti 
l’intercanvi d’informacions i opinions per millorar la ca-
pacitat de l’acció sindical. 

313) Una nova forma de fer extensió i acció electoral

314) La normativa legal existent, que prima la representació 
unitària dels treballadors, no afavoreix el sindicat orga-
nitzat i, de ben segur, la Llei orgànica de llibertat sindi-
cal (LOLS) respon a un moment històric superat. Però és 
cert que en aquest terreny ens hi juguem la nostra re-
presentativitat i que les eleccions sindicals determinen 
la representació pública de la nostra força en la nego-
ciació col·lectiva sectorial i a l’empresa. Més enllà d’això, 
el resultat electoral està directament vinculat a la nostra 
capacitat organitzativa, de pràctica d’acció sindical i de 
vincle i presència a l’empresa, al sector i als espais com-
partits entre federacions i unions. 

315) L’extensió i l’acció electoral ha de tenir com a base la co-
operació i la col·laboració entre estructures. Hem d’actuar 
d’una forma més eficient i amb una major optimització 
dels recursos humans i econòmics per organitzar, aten-
dre l’afiliació i estendre el sindicalisme, especialment als 
espais amb poca presència i representació sindical.

316) El sindicat comarcal o intercomarcal, l’organització sec-
torial existent al territori en el marc de la federació i unió 
corresponents, és el màxim responsable de la planifica-
ció, l’organització i el desenvolupament de les eleccions 
sindicals en el seu àmbit. Els sindicats comarcals elabo-
raran una planificació global que inclourà un mapa real 
de responsabilitats actualitzat, per períodes de quatre 
anys, desglossada any a any i amb avaluació continuada 
i de forma específica, com a mínim als dos anys.

 
317) Les eleccions sindicals, des del criteri d’eficàcia, 

eficiència, optimització de recursos i cooperació es 
realitzaran segons un mapa real de responsabilitats 
i necessitats compartides entre organitzacions, que 
serà actualitzat i aprovat cada dos anys als òrgans de 
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direcció de la CS de la CONC, que, periòdicament, 
avaluarà els resultats i la situació organitzativa per tal 
d’implementar les mesures correctores que consideri 
necessàries.

318) A les empreses amb secció sindical d’empresa, aquesta 
serà la responsable de l’organització del procés electo-
ral, amb la participació del sindicat comarcal o interco-
marcal o amb la federació si no n’hi ha, i de l’elaboració 
de la llista de candidats i candidates. Les candidatures, 
que tindran com a base la nostra afiliació, han de re-
flectir la igualtat de gènere, les diversitats existents a 
l’empresa i qualsevol altra característica o especificitat 
pròpia del centre de treball que redundi en la seva re-
presentativitat.

319) Les candidatures seran aprovades en assemblees de les 
seccions sindicals d’empresa o per votació en eleccions 
primàries del conjunt d’afiliats i afiliades, a partir de fór-
mules que incloguin els criteris anteriorment descrits. 
En el cas de les empreses amb diferents centres de tre-
ball cal cercar els mecanismes organitzatius que facilitin 
la participació de les persones afiliades en les decisions 
de la secció sindical d’empresa, a partir de la descentra-
lització d’assemblees o de votació en urnes itinerants.

320) El sindicalista o la sindicalista de referència de caire sec-
torial o mancomunat serà, amb caràcter general, res-
ponsable del seguiment dels processos electorals que 
tingui adjudicats, de vincular els delegats i delegades 
al seu sindicat comarcal o intercomarcal i d’atendre els 
afiliats i afiliades.

321) La legislació laboral atorga als delegats i delegades 
sindicals (delegats LOLS) i qui ostenta la representació 
legal dels treballadors i treballadores (comitès i dele-
gats i delegades de personal) un nombre determinat 
d’hores per desenvolupar la seva tasca sindical. Aquest 
crèdit horari ha de servir-nos per poder exercir les tas-
ques sindicals a cada empresa i centre de treball i tam-
bé per nodrir altres estructures sindicals més enllà de 
l’empresa.

322) En aquest sentit, el Consell de la CONC elaborarà un 
protocol d’utilització i distribució del crèdit ho-
rari per donar resposta a les necessitats i prioritats del 
conjunt de l’organització, posant l’accent a mantenir la 
relació i el vincle amb el centre de treball.  

323) Reforçament de les polítiques d’afiliació

324) L’afiliació determina la nostra força com a organitza-
ció sindical per aconseguir els nostres objectius. Per 

això cal reforçar les polítiques d’afiliació a partir de 
l’enfortiment dels vincles amb les persones afiliades, 
d’avançar en els mecanismes de participació en la vida 
del sindicat i en la seva fidelització per raons d’utilitat 
sindical i d’identificació amb el mateix sindicat. 

325) La importància de l’afiliació, i més en moments de cicle 
econòmic baix com seran aquests propers anys, ens ha 
de fer assumir compromisos organitzatius forts. Hem 
de dotar-nos de polítiques afiliatives en cada estructu-
ra, millorar les actuals bases de dades i l’atenció i els 
serveis que rep l’afiliació. 

326) La principal via de creixement afiliatiu ha de ser 
l’organització sindical a les empreses, vinculada al des-
envolupament organitzatiu a les empreses i als centres 
de treball als quals ja hem dut a terme la implantació 
electoral. El creixement afiliatiu ha de formar part d’una 
acció sostinguda de millora de la qualitat de la nostra 
acció sindical, que passa per avançar en la millora dels 
processos d’acollida i seguiment dels delegats i delega-
des, que són els principals agents d’afiliació sindical.

327) En aquest sentit, el Consell de la CONC elaborarà un pla 
de treball a partir de les experiències de les organitza-
cions per acollir delegats i delegades, i acollir i afiliar els 
que no ho estiguin.

328) És una prioritat sindical disminuir la proporció de de-
legats i delegades que es presenten a les nostres can-
didatures, que són els referents de CCOO a les seves 
empreses i que, per diferents motius, encara no estan 
afiliats i afiliades a la nostra organització.

329) Hem de promoure l’afiliació a través de l’assessorament 
sindical, com a alternativa al pagament de serveis. En 
aquest sentit, se cercaran propostes d’incentivació i 
reconeixement econòmic en una línia similar a la que 
hem consolidat pel que fa a la recuperació de quotes 
impagades.

330) Hem de tenir polítiques especifiques adreçades a 
l’afiliació de dones per, com a mínim, aconseguir que 
tinguin el mateix pes en afiliació de cada sector com 
tenen entre la població assalariada respectiva.

331) La davallada en la incorporació del jovent a l’activitat 
laboral està comportant la caiguda del seu pes relatiu 
en l’afiliació, per això farem actuacions especifiques per 
afiliar persones joves que actualment estan treballant. 

332) Pel que fa a la immigració, el sindicat ha fet un pas molt 
important en l’afiliació i en el nombre de delegats i de-
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legades estrangers. Parlem d’avenços i de mancances 
perquè encara no hem arribat al nivell desitjable en la 
participació de persones estrangeres en les estructures 
sindicals com a quadres.

333) La incorporació de les afiliades i afiliats a la participa-
ció activa en l’organització és la via més sòlida per a 
l’estabilitat del seu vincle afiliatiu. En aquest sentit, cal 
continuar aprofundint en l’ampliació i la diversificació 
de les vies de participació democràtica, especialment 
en l’àmbit de l’empresa. A les empreses amb secció 
sindical d’empresa constituïda, serà, aquesta, la primera 
responsable d’establir els vincles de participació i perti-
nença dels afiliats i afiliades amb l’organització.

334) Continuarem avançant en l’equiparació de drets i ser-
veis de l’afiliació superant les desigualtats en funció de 
factors territorials o sectorials, definint-ne una base uni-
versal compatible amb el desenvolupament de serveis 
específics per part de les organitzacions confederades. 
Així mateix, continuarem el treball del síndic de la per-
sona afiliada dins d’una estratègia global de millora 
continuada de l’atenció de proximitat a les persones.

335) La millora de l’atenció a l’afiliació requereix, necessària-
ment, avançar en la millora del manteniment de les ba-
ses de dades i dels sistemes de seguretat de les dades 
personals, en un context de creixement de la conscièn-
cia social en aquesta matèria, mitjançant la definició i la 
posada en funcionament dels punts centralitzats de re-
gistre i custòdia de les fitxes d’afiliació i les possibilitats 
que els avenços en identificació virtual ens ofereixen en 
l’afiliació i consulta en línia.

336) Mantindrem l’estratègia de recuperació d’impagats 
mitjançant la combinació de la unitat d’atenció telefò-
nica (UAT) amb l’activitat de la xarxa sindical, reforçant 
especialment la implicació de les seccions sindicals 
d’empresa  en l’activitat d’estabilització i atenció a 
l’afiliació.

337) La major part de les baixes afiliatives que s’han produït 
en el darrer període expressen motivacions econòmi-
ques vinculades a la pèrdua de la feina o a la reduc-
ció d’ingressos. Impulsarem fórmules de recuperació 
d’aquestes afiliacions que permetin el manteniment de 
l’antiguitat acumulada mitjançant la facilitació del pa-
gament dels endarreriments, adreçades preferentment 
a aquestes persones.

338) Continuarem la tendència de traspassar afiliacions de 
pagament per nòmina al pagament bancari. Mantin-
drem la línia de treball de limitar i regularitzar el paga-

ment de la quota sindical per nòmina en empreses amb 
almenys vint afiliats i amb la coresponsabilització dels 
responsables sindicals de l’empresa en la seva gestió. 

339) Les persones en situació d’atur segueixen afiliades a les 
seves federació com a actius i, en conseqüència, tenen 
en aquestes organitzacions el seu marc d’atenció i as-
sessorament. El Consell de la CONC establirà un pro-
tocol perquè les persones en situació d’atur que 
hagin esgotat totes les prestacions públiques puguin 
seguir vinculades al sindicat malgrat que no puguin 
pagar la quota.

340) És necessari continuar donant impuls al Pla estratè-
gic d’assessorament sindical que vol garantir una 
atenció sindical de qualitat com un dret universal de 
totes les persones afiliades, amb independència del 
territori de Catalunya en què resideixin, o de la branca 
d’activitat i dimensió de les empreses on treballen. El 
pla ha de generar en l’afiliació, la percepció d’alguna 
cosa beneficiosa i ha d’incrementar el sentiment de 
pertinença a l’organització, en el ben entès que la re-
lació cost-resultat, tant sindical com econòmic, estigui 
equilibrada.

341) Vincular l’assessorament sindical a la intervenció davant 
la Inspecció de Treball i el Tribunal Laboral de Catalun-
ya de forma coordinada i amb actuacions transversals 
amb la resta de responsabilitats sindicals, sense oblidar 
una relació àgil i ajustada a les necessitats reals amb el 
Gabinet Tècnic Jurídic, que esdevé un element cabdal 
estratègicament.

342) En el poper període haurem de consolidar les següents 
mesures:

343) – Adequació de mitjans, formació i informació conti-
nuada que garanteixin els nivells de coneixement i ac-
tivitat compromesos amb els nostres afiliats i afiliades.

344) – Elaboració de plans específics d’extensió vinculats a 
l’assessorament col·lectiu i especialitzat, que ha de per-
metre l’apropament a les empreses i polígons.

345) – Coordinació i modernització de mitjans que per-
metin una millor gestió dels temes relacionats amb 
l’assessorament, com són la Inspecció de Treball, el Tri-
bunal Laboral i els jutjats socials.

346) – Posada en marxa, mitjançant la pàgina web del sindicat, 
d’un servei de recomanacions i preguntes més freqüents, 
obert a tots els treballadors, que inclogui un apartat de 
consultes via telemàtica adreçat a afiliats i afiliades.
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347) La formació sindical a través de l’Escola de Formació 
Sindical, instrument que ha impulsat, dinamitzat, plani-
ficat i programat l’oferta en formació sindical, garanteix 
que qualsevol representant de CCOO pugui tenir les 
capacitats i eines que li permetin intervenir sindical-
ment en bones condicions al seu centre de treball.

348) Un dels elements centrals d’atenció, suport i organitza-
ció del nostre actiu sindical és facilitar les eines i els ins-
truments de suport per al desenvolupament de la seva 
tasca quotidiana, i això passa, inevitablement, per tenir 
un projecte solvent, contrastat i sostenible en matèria 
de formació sindical. 

349) El bon treball realitzat al llarg d’aquests gairebé vint 
anys de feina ens ha permès tenir disponible a CCOO 
una oferta formativa de qualitat en formació sindical 
bàsica, en salut laboral i una altra adreçada a quadres 
i dirigents sindicals. L’oferta formativa s’ha estructu-
rat en tres nivells, en funció dels requeriments i de les 
necessitats de l’actiu sindical: coneixements generals, 
d’ampliació i d’especialització.

350) CCOO, en un context on els recursos tècnics, econò-
mics i materials per dur a terme aquesta activitat seran 
limitats, ha de tenir la capacitat de tornar a cercar totes 
les fórmules possibles de finançament, i, d’altra banda, 
aprofitar el coneixement i les experiències del conjunt 
de l’organització i de l’actiu sindical, per poder oferir 
una oferta formativa diversa que tingui en compte dife-
rent tipologia i format.

351) Aquesta formació buscarà: 

352) – La proximitat i la utilització de la infraestructura dels 
nostres locals com a elements d’eficiència.

353) – Fomentarà l’aprenentatge a través de la participació activa.

354) – Estarà basada en la qualitat i la detecció de necessi-
tats formatives i la sostenibilitat econòmica.

 
355) – Promoure i fer avançar els valors de la nostra organització.

356) – Formar en continguts generals i específics i en el des-
envolupament d’habilitats per a l’activitat sindical. 

357) La formació sindical té en compte la diversitat sectorial 
i professional, les polítiques d’igualtat i té una dimensió 
confederal com a base del seu model. El pla de treball 
que cal dur a terme i la seva programació i avaluació 
es faran amb el concurs del conjunt d’organitzacions 
confederades.

358) L’oferta formativa ha de tenir molt present la progra-
mació i la planificació de la formació sindical adreçada 
a nous delegats i delegades que representen CCOO al 
seu centre treball, i ha de posar l’èmfasi en els períodes 
forts d’eleccions sindicals, establint sessions d’acollida i 
compromisos mínims de formació. Ha de ser l’espai de 
recerca i capacitació dels presents i futurs quadres sin-
dicals tot establint un lligam entre formació i renovació 
de les nostres estructures. 

359) L’escola ha de ser l’espai d’innovació de noves eines 
didàctiques i pedagògiques i buscar les complicitats 
necessàries amb d’altres agents i institucions universi-
tàries i acadèmiques que, coincidint amb els objectius i 
els principis del sindicat, puguin donar un valor afegit a 
la formació de l’actiu sindical de CCOO.

360) Una confederació més forta

361) La confederalitat és un dels actius més preuats com 
a sindicat general que representa els diferents àmbits 
sectorials i territorials i, alhora, com a sindicat que con-
juga realitats específiques. 

362) En l’actualitat és imprescindible un important reforça-
ment d’aquesta confederalitat en termes organitzatius 
i de pràctica sindical i de reforç del vincle entre les orga-
nitzacions que composem CCOO de Catalunya. La con-
federalitat ha d’expressar-se també en la permeabilitat 
dels debats al conjunt de l’organització. 

363) Els òrgans de direcció han de tenir la capacitat d’elaborar 
i d’aplicar les polítiques sindicals. En aquest sentit, hem 
de dotar-nos d’òrgans de direcció reduïts, àgils, efi-
cients i garants de la confederalitat.

364) La reducció dels òrgans de direcció s’ha de fer establint 
els criteris generals que garanteixin el bon assoliment 
de l’activitat sindical de cada estructura organitzativa. 
Hem de cercar els mecanismes necessaris per garantir 
que les funcions de direcció més importants són: aten-
dre, dinamitzar, informar i fer partícip, en la construcció 
de les decisions col·lectives, la nostra afiliació.

365) Volem establir nous espais de participació i govern 
per a les organitzacions de la CS de la CONC, que les 
faci protagonistes de les decisions i promogui la cores-
ponsabilitat, la coordinació i la cooperació. 

366) Hem de treballar perquè el conjunt dels organismes 
de direcció i gestió reflecteixin la diversitat real de 
l’organització. També hem de ser capaços de renovar-
los i rejovenir-los. Hem de tenir present, com a mínim, 
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les qüestions següents: l’equilibri entre homes i dones, 
un mecanisme àgil i col·lectiu en la presa de decisions i 
definir competències, per evitar solapaments entre els 
diferents òrgans de què ens dotem. 

367) Els nostres òrgans de direcció són: 

368) El Consell Nacional és el màxim òrgan de direcció i 
participació de la CONC. Estarà format pel secretari o 
secretària general de la CONC, 50 membres en repre-
sentació de les federacions, 50 en representació de 
les unions, 1 membre en representació d’Acció Jove, 1 
membre en representació de TRADE i 26 membres ele-
gits i elegides en el congrés de forma proporcional.

369) La seva composició ha de tendir a la paritat de gènere 
i, per tant, la part que correspon a l’elecció directa del 
congrés ha de garantir la presència del mateix nombre 
d’homes i dones. Les persones triades per les organitza-
cions han de tendir a la paritat respectant, en qualsevol 
cas, com a mínim la presència equivalent al percentat-
ge d’afiliació que representen les dones en la seva or-
ganització. 

370) Els secretaris i secretàries generals de les organitzacions 
estaran inclosos en la delegació de la seva organització.

371) El Comitè Confederal és l’òrgan de govern i direcció 
confederal. El Comitè Confederal, el compondran els 
secretaris i secretàries generals de federacions i unions 
i les persones elegides per exercir les responsabilitats 
executives de la Comissió Executiva. 

372) La Comissió Executiva és l’òrgan de gestió confede-
ral, en el marc de les decisions dels òrgans de direcció 
i de govern. La Comissió Executiva de la CONC serà 
proposada pel secretari o secretària  general al Consell 
Nacional, per a la seva votació i ratificació, d’entre les 
persones elegides directament pel congrés. Aquestes 
assumiran les tasques executives i de gestió. El nom-
bre de responsabilitats de la Comissió Executiva de la 
CONC no serà superior a 9 i en la seva composició final 
tindrà el mateix nombre de dones i homes.

373) Les federacions i les unions, amb la necessària flexibili-
tat, es dotaran d’òrgans de direcció i govern de caracte-
rístiques similars.

374) Els òrgans de govern de les organitzacions con-
federades els conformaran les responsabilitats exe-
cutives i els secretaris i secretàries generals dels sin-
dicats comarcals i intercomarcals o el seu equivalent 
organitzatiu.

375) Com a sindicat hem d’estar permanentment compro-
mesos amb la necessitat de ser un sindicat que ex-
pressa la diversitat de la societat en les seves múlti-
ples formes, continuar reforçant l’aposta per la igualtat 
i buscar les fórmules per renovar i rejovenir les nostres 
estructures sindicals en tots els àmbits.

376) La diversitat de la realitat federativa i territorial, expres-
sió de trajectòries i perfils professionals existents als 
sectors, és també en part hereva de la nostra desigual 
implantació en els diferents sectors del món del treball 
i dels desequilibris territorials del nostre país.

377) Tot plegat, ens obligarà a continuar practicant la “mo-
bilitat de quadres sindicals” interna. Aquesta pràctica és 
un valor afegit per a la nostra organització com a sin-
dicat confederal i haurem de continuar incentivant la 
responsabilitat concreta i avaluable, la polivalència, la 
tasca compartida i coordinada en marcs més amplis en 
un present i futur immediat.

378) En relació amb les federacions, els canvis operats en 
el món del treball de ben segur que ens obligaran a 
repensar l’actual organització i enquadrament dels sec-
tors a l’estructura federativa. Aquest debat, l’hem de fer 
amb el conjunt de la Confederació Sindical de CCOO.

379) Ens dotarem d’un espai de coordinació sectorial 
interfederatiu en el marc de l’àmbit de la responsabi-
litat d’acció sindical de la CONC que ens ha de perme-
tre definir les estratègies i pautes d’actuació comunes 
que aplicarem en els espais d’intervenció sindical que 
reclamin un major grau de col·laboració de les diferents 
estructures. Abans de sis mesos definirem aquest espai 
que, en un futur, ens ha d’ajudar a reflexionar sobre “es-
pais o receptacles” sectorials compartits per, posterior-
ment, definir les nostres estructures federatives.

380) Les unions comarcals i intercomarcals, compostes 
pels sindicats comarcals i intercomarcals, són les es-
tructures organitzatives que tenen com a objectiu des-
envolupar les polítiques socioeconòmiques al territori, 
la representació institucional, el vincle i la configuració 
d’aliances amb el teixit social de proximitat existent i la 
implicació  dels sindicats comarcals i intercomarcals en 
les polítiques, socials i econòmiques.

381) Les unions comarcals es dotaran d’equips reduïts i via-
bles que facin possible l’assoliment d’aquests objectius.

382) Una nova ordenació territorial a partir de les pos-
sibles fusions, reestructuracions i unions comarcals i 
intercomarcals resultants han de millorar el funciona-



49juliol / 2012  

de CCOO de Catalunya
#XcongresCCOOcatEix4

ment i les capacitats sindicals que tenia l’estructura 
organitzativa territorial prèvia i, alhora, han de garantir 
la representació institucional, el treball amb els movi-
ments socials existents i la capacitat d’intervenció so-
cioeconòmica en el territori. 

383) En aquest procés congressual es dóna per iniciada la 
creació de la Unió Intercomarcal del Garraf – Alt Pene-
dès – Anoia i la de les comarques centrals que inclourà 
les antigues unions del Bages-Berguedà i d’Osona. 
Ambdues fusions foren aprovades en el procés del IX 
Congrés de la CONC. Aquests dos territoris treballaran 
per fer possibles els objectius abans descrits, posant un 
especial èmfasi en una organització flexible que ens 
permeti reforçar l’extensió sindical i l’atenció i la parti-
cipació de la nostra afiliació.

384) Cal que aquest procés congressual determini una nova 
forma organitzativa del Barcelonès, adequada a una 
nova realitat i a nous reptes i exigències en la nostra 
organització. En aquest sentit, proposem una reorga-
nització de les seves funcions i del volum de responsa-
bilitat per dur-la a la pràctica, una remodelació, en defi-
nitiva, per deixar de ser una unió sindical i convertir-se 
en una àrea específica de treball integrada a la direcció 
de la CONC, a partir de la consulta i la participació dels 
afiliats i afiliades d’aquest territori.

385) Cal donar un nou impuls a ACCIÓ JOVE a partir del tre-
ball intern entre els afiliats i afiliades joves, les relacions 
amb les diferents associacions de joves i la presència als 
centres d’estudi.

386) La necessitat de donar respostes concretes a les proble-
màtiques específiques que pateix el jovent ens obliga 
a organitzar-nos de tal manera que puguem oferir la 
millor atenció als nostres afiliats i afiliades i al conjunt 
de la classe treballadora, ja sigui en present o en futur. 
L’actual situació de precarietat laboral i social que pa-
teixen les persones joves així ho exigeix. L’eina per fer 
aquesta tasca és Acció Jove.

387) Les prioritats de la nostra organització han de ser, 
d’una banda, la intervenció en col·lectius prelaborals, 
en qualitat de futurs treballadors i treballadores, com 
ara estudiants universitaris o de formació professional. 
D’altra banda, la formació i l’organització de tots aquells 
i aquelles joves afiliats a Comissions Obreres, sigui quin 
sigui el sector o l’àmbit territorial en què desenvolupen 
la seva activitat laboral. Cal que garantim la participació 
dels joves i les joves en el conjunt de l’activitat sindical, 
i per aconseguir-ho és imprescindible el treball coordi-
nat entre Acció Jove i les federacions i unions.

388) Els estudis de la nostra afiliació demostren una impor-
tant caiguda afiliativa entre les persones que passen a 
la situació de  pensionistes i jubilades. Per evitar o 
reduir aquesta situació hem de reforçar les polítiques 
sindicals per a aquest col·lectiu.

389) La Federació de Pensionistes i Jubilats ha de tenir una 
funció reivindicativa i d’assessorament  sobre les pen-
sions, sobre la qualitat de vida, sobre la sanitat, sobre 
la dependència i, alhora, fer activitats de tipus cultural 
recreatiu i de solidaritat.

390) Tots els pensionistes i les pensionistes, tant els actuals 
com els futurs, tindran una doble adscripció federativa. 
Estaran adscrits i adscrites a la seva federació d’origen i 
també a la Federació de Pensionistes i Jubilats, on tin-
dran el dret de participació estatutària.

391) El conjunt del sindicat ha de fer una especial atenció 
als treballadors i treballadores autònoms dependents 
(TRADE). En aquest sentit, ens ratifiquem en la necessi-
tat d’organitzar sindicalment aquestes persones en el si 
de CCOO, tal com vam aprovar en els congressos ante-
riors. Per adaptar-nos a les circumstàncies actuals, s’ha 
creat el Departament de Treball Autònom i Economia 
Social, amb l’objectiu de desenvolupar polítiques sindi-
cals i en matèries de treball autònom i economia social 
i d’orientar i donar suport a les federacions en la nego-
ciació col·lectiva i l’assessorament a aquest col·lectiu de 
treballadors i treballadores.

392) El marc afiliatiu dels TRADE seran les federacions de 
referència, segons l’activitat professional, les quals 
seran les responsables de la seva organització, aten-
ció i assessorament i del desenvolupament de l’acció 
sindical en aquest col·lectiu. Les persones afiliades 
d’aquest col·lectiu tindran també una doble filiació a 
la FS TRADE-CCOO amb la finalitat de rebre informació 
d’interès i d’ampliar la cartera especifica de serveis per 
al col·lectiu.

393) Aquest nou marc organitzatiu temporal es desenvolu-
parà, després del X Congrés i segons els acords presos 
pel Comitè Confederal del sindicat, en una nova redac-
ció del protocol de relacions entre CCOO de Catalunya i 
la FS TRADE-CCOO, que figura en els estatuts del sindicat.

394) Ens proposem millorar l’eficiència i el govern 
confederal als instruments confederals donant 
un nou impuls als serveis centrals (serveis interns i de 
manteniment, subministraments, informàtics, recursos 
humans...) i als diferents ens instrumentals de què ens 
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hem dotat amb l’objectiu de tenir una gestió més efi-
cient, donar un millor servei a la nostra afiliació i gene-
rar un estalvi dels recursos sindicals. 

395) Les diferents fundacions de CCOO de Catalunya (Paco 
Puerto, Cipriano García i Pau i Solidaritat) tindran com a 
objectiu fonamental, a través del desenvolupament de 
les nostres polítiques sindicals, projectar la imatge i el 
prestigi de CCOO i, sobretot, donar un bon servei a la 
nostra afiliació. 

396) El govern d’aquests serveis, instruments i fundacions 
s’ha de fer a través de la participació directa de les or-
ganitzacions en la direcció col·lectiva dels organismes 
corresponents de cada àmbit. Amb aquesta finalitat, 
en els òrgans col·legiats de direcció corresponents, es 
garantirà la presència de les organitzacions federatives 
i territorials. 

 
397) Els òrgans col·legiats tindran, entre d’altres funcions, 

sense obviar les que siguin preceptives de forma legal, 
l’aprovació de les línies estratègiques i els plans de treball, 
l’avaluació de resultats, segons els objectius establerts, i 
vetllarà per l’equilibri econòmic de l’ens corresponent. 

398) El govern tècnic d’aquest ens ha de fer-se en condi-
cions d’eficiència perquè puguin ser útils i sostenibles 
per a les organitzacions i per al conjunt de l’afiliació. 

399) La política de locals sindicals de la CONC, tal com s’ha 
estat fent els últims temps, ens ha de permetre racio-
nalitzar els espais sindicals i garantir que s’hi desenvo-
lupa activitat sindical i que, preferentment, són espais 
d’atenció i assessorament sindical. 

400) És fonamental garantir la utilitat sindical cap als treba-
lladors i treballadores del territori i la seva viabilitat i 
sostenibilitat econòmica. En el present i el futur podem 
incorporar fórmules de conveni amb administracions 
per a la cessió de locals i espais adreçats a entitats so-
cials que puguin ser dedicats a la presència i l’atenció 
sindical. 

401) Haurem de fer un esforç addicional a reforçar una po-
lítica d’imatge que vetlli per la coherència en la imat-
ge pública de CCOO als locals sindicals i que permeti 
estendre la comunicació audiovisual als espais públics 
dels locals (sales d’espera, zones de pas, sales d’actes, 
actes públics).

402) Optimització i austeritat en la gestió dels re-
cursos i transparència en la gestió: garantia 
d’independència econòmica i sindical

403) El sindicat i el conjunt d’organitzacions socials viu un 
moment, des del punt de vista econòmic i financer, en 
el qual els seus recursos són minvants i amb la certesa 
que a curt i mitjà termini els ingressos provinents de les 
quotes d’afiliació són i seran els nostres recursos fona-
mentals i els que ens han de permetre finançar la nos-
tra activitat sindical. Això esdevé un objectiu necessari 
que volem consolidar, ja que ens haurà de permetre 
realitzar les activitats sindicals d’organització, d’atenció 
i de participació de l’afiliació i evitar el creixement no 
justificat de les estructures sindicals o que aquestes si-
guin insostenibles.

404) En aquest marc, certament difícil, la gestió dels nos-
tres recursos s’ha d’optimitzar i ha d’estar presidida per 
l’austeritat en la utilització i l’aplicació dels recursos 
disponibles, humans, materials i econòmics. La nostra 
independència només serà sòlida a partir de la suficièn-
cia econòmica. 

405) La nostra política pressupostària es farà a través del de-
bat amb les organitzacions confederades, configurant 
i construint un pressupost integrat que ha d’assegurar, 
en tot cas, l’equilibri pressupostari en cada un dels pres-
supostos de federacions, d’unions territorials i en el 
pressupost integrat de la CS de la CONC.

406) La transparència és un dels principis fonamentals que 
regeixen l’activitat econòmica de la CS de la CONC. Els 
comptes integrats de la CS de la CONC, un cop auditats 
i aprovats pel Consell, es presentaran i es dipositaran, 
de manera voluntària, mentre no s’estableixi la regu-
lació legal de la transparència de comptes que recla-
mem, en la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

407) Mantenim l’exigència als poders públics perquè regu-
lin la transparència dels comptes de les organitzacions 
que reben recursos públics com una forma de reforçar 
la independència i allunyar qualsevol intent de cliente-
lisme que es vulgui instal·lar en les relacions econòmi-
ques entre els poders públics i la societat civil. 

408) S’establiran uns indicadors de seguiment pressupostari 
que permetin conèixer l’evolució dels ingressos i la des-
pesa i seguir així el grau de desviació per poder presen-
tar les propostes de correcció que escaiguin.

409) Les organitzacions confederades presentaran el balanç 
i els comptes de resultats, d’acord amb els preceptes 
comptables d’aplicació que compondran el balanç i el 
compte de resultats integrats de la CS de la CONC.

410) El pressupost i els balanç de tots els organismes seran 
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verificats per part de la Comissió de Control Adminis-
tratiu i Financer i pel Departament d’Auditoria Interna. 
Es continuarà amb l’auditoria dels nostres comptes per 
part d’auditors independents externs. 

411) Del resultat de les auditories de comptes, que seran 
presentades anualment, se’n retrà comptes a l’òrgan de 
direcció de l’organització corresponent i s’aprovaran les 
mesures pertinents per abordar les recomanacions o 
els defectes que s’hagin posat en evidència. 
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Proposta de reforma dels Estatuts 
de la CONC 

INTRODUCCIÓ

Els Estatuts de la CONC es van redactar a l’inici del període democràtic, i al llarg de nou congressos s’hi han anat introduint modi-
ficacions que responen a noves situacions i necessitats. Aquest procés ha comportat alguns desajustos en el text estatutari, que 
cal revisar des d’una visió global per evitar solapaments, desubicacions i alguna contradicció.
Els Estatuts de la CONC són garantistes i permeten un funcionament plenament democràtic, però amb una organització, ja molt 
consolidada, entenem que cal reforçar els drets i les garanties i agilitzar els procediments. 
També s’ha fet una feina d’adequar els continguts dels Estatuts de la CONC als confederals preservant, lògicament, tot allò que 
respon a les característiques específiques de la CONC. 
Igualment, hi ha tota una sèrie de modificacions que responen a una actualització de continguts.
Per últim, cal proposar que, una vegada s’hagin aprovat els estatuts, es revisin per garantir-hi un llenguatge no sexista. 

ESTRUCTURA DELS ESTATUTS
412) CAPÍTOL I. DEFINICIÓ I NATURALESA DE LA CS DE LA 

CONC
413) CAPÍTOL II. PRINCIPIS I SENYES D’IDENTITAT DE LA CS 

DE LA CONC
414) CAPÍTOL III. AFILIACIÓ
415) CAPÍTOL IV. MESURES DISCIPLINÀRIES
416) CAPÍTOL V. ESTRUCTURA SINDICAL DE LA CS DE LA 

CONC
417) CAPÍTOL VI. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I REPRESENTACIÓ 

DE LA CS DE LA CONC
418) CAPÍTOL VII. ÒRGANS DE GARANTIA I CONTROL
419) CAPÍTOL VIII. L’ACCIÓ SINDICAL
420) CAPÍTOL IX. FINANCES I ADMINISTRACIÓ
421) CAPÍTOL X. DISSOLUCIÓ DE LA CS DE LA CONC            
422) CAPÍTOL XI. REVISIÓ DELS ESTATUTS
423) CAPÍTOL XII. DISPOSICIONS FINALS
424) CAPÍTOL XIII. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

425) CAPÍTOL I

426) DEFINICIÓ I NATURALESA DE LA CS DE LA CONC 

427) Preàmbul

ESTATUTS APROVATS EN EL 9è CONGRÉS DE LA CONC
3 i 4 de desembre de 2008

MODIFICACIONS PROPOSADES AL X CONGRÉS DE LA 
CS DE LA CONC

El text del preàmbul passa a encapçalar l’article 1 dels es-
tatuts. 
(Explicació: un article vincula i un preàmbul és més una decla-
ració d’intencions.)
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428) Aquests estatuts tenen per objectiu la regulació or-
gànica de l’activitat de la Confederació Sindical de la 
CONC i són d’aplicació a tots els organismes que com-
ponen l’estructura sindical, així com en el conjunt dels 
afiliats i afiliades.

429) Els principis bàsics que aquí estan definits han de ser 
respectats per tots els afiliats i afiliades i organismes 
que componen l’estructura sindical de la CS de la 
CONC.

430) Article 1
431) Àmbit organitzatiu d’integració a la CS de la CONC

432) La CS de la CONC (Comissions Obreres de Catalunya) 
és una confederació sindical nacional que agrupa sec-
cions sindicals, sindicats de ram, federacions de ram 
i unions territorials, tots ells democràtics i de mas-
ses. La CONC té com a objectiu afiliar el conjunt de 
treballadors i treballadores de Catalunya i que, amb 
independència de conviccions personals, polítiques, 
filosòfiques, ètiques o religioses, accepten i practiquen 
els principis establerts en aquests estatuts, mitjançant 
una actuació conseqüent en totes les esferes de 
l’activitat social (especialment els centres de treball) de 
defensa dels interessos professionals, econòmics, polí-
tics, socials i nacionals i els del conjunt de treballadors 
i treballadores, en la perspectiva de la supressió de tot 
tipus d’opressió, discriminació i explotació d’unes per-
sones per altres.

 
433) Article 2
434) Àmbit territorial, domicili social, llengües oficials, sigles, 

bandera i logotip de la CS de la CONC

435) Àmbit territorial
436) La CS de la CONC es regeix per aquests estatuts en tot 

allò que concerneix a la defensa dels interessos dels 
treballadors i treballadores de l’àmbit territorial de Ca-
talunya. Sobre la base dels principis de federalisme i de 
democràcia sindical decideix, amb plena autonomia, 
el seu programa, les seves estructures organitzatives, 
l’acció i la formació sindical, així com la gestió econò-
mica, patrimonial i el disseny del seu model financer. 
Té plenes facultats per fer recaptació de la quota, per 
editar carnets, premsa, propaganda, publicacions, co-
municacions i sistemes informàtics, i totes aquelles 
competències que es defineixen en aquests estatuts.

437) Domicili social
438) La CS de la CONC té la seu social a Barcelona, a la 

Via Laietana, 16, però els òrgans competents poden 
acordar traslladar-la a un altre lloc, dins del territori de 

Treure del primer paràgraf el terme “orgànica”.
(Explicació: la inclusió del terme “orgànica” no aporta res i es pot 
entendre com més restrictiu.)

S’ha de canviar el terme “comunicacions i sistemes infor-
màtics” per “sistemes d’informació i comunicació”.
(Explicació: és una formulació més precisa i ajustada a la realitat 
actual.)
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Catalunya, així com l’establiment de les delegacions i 
representacions que es creguin convenients.

439) Llengües oficials, sigles, bandera i logotip de la CS de la 
CONC 

440) Les llengües oficials de la CS de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya són les que estableix l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 2006: el català, el castellà 
i l’aranès. La Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
fomenta el català com a llengua pròpia de Catalunya i 
l’aranès com a llengua pròpia de la Vall d’Aran. La seva 
sigla és CCOO amb el perfil onejant de la senyera just 
damunt i, a sota de la sigla, la llegenda de Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya.

441) La bandera és de color vermell amb l’emblema al mig. 
I constitueix una única personalitat jurídica a efectes 
legals externs, en la qual s’enquadren de manera ex-
clusiva tots els organismes que componen l’estructura 
sindical esmentada en l’article 1.

442) La CS de la CONC adopta la forma jurídica de sindicat a 
l’empara de –i en concordança amb– el que està esta-
blert a la Llei Orgànica 11/85, de 2 d’agost, de llibertat 
sindical.

443) Article 3
444) Àmbit professional

445) L’àmbit subjectiu d’actuació de la CS de la CONC com-
prendrà:

446) a) Els treballadors i treballadores en actiu o sense fei-
na, empleats i empleades públics, les persones pen-
sionistes i jubilades i les persones desocupades que 
busquen feina per primera vegada.

447) b) Els treballadors i treballadores autònoms que no tin-
guin personal assalariat al seu servei.

448) c) Les persones que prestin els seus serveis sota el con-
trol i la direcció d’una altra, sigui quina sigui la forma 
jurídica que adopti aquesta relació.

S’ha de canviar el paràgraf per: “Les llengües oficials de 
la CS de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya són 
les que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
del 2006: el català, com a llengua pròpia de Catalun-
ya,  i el castellà i l’aranès. La Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya fomenta el català com a llengua pròpia 
de Catalunya i l’aranès com a llengua pròpia de la Vall 
d’Aran.
El logotip està format per la sigla CCOO en lletres 
quadrades blanques, seguit, a la dreta, del perfil de 
la senyera, tot emmarcat en una pastilla de forma rec-
tangular on la senyera s’endinsa en el fons vermell del 
logotip. A sota de la sigla hi figura la llegenda: Comis-
sió Obrera Nacional de Catalunya”.
(Explicació: aquesta adaptació s’ha de fer perquè s’ha pro-
duït un canvi en el logotip de la CONC que compleix amb la 
disposició transitòria prevista en l’article 51 dels estatuts.)

Cal canviar la ubicació del paràgraf: “La CS de la CONC adop-
ta la forma jurídica...”, i  passar-lo al final de l’article 1.  
(Explicació: té més sentit la inclusió d’aquest paràgraf en 
l’article 1 que no al final de llengües oficials, sigles, bandera i 
logotip de la CS de la CONC.)

S’ha de treure la paraula “desocupades”.
(Explicació: es millora el redactat. Preveu un supòsit d’afiliació 
a Acció Jove.)
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449) Article 4
450) Confederació a la CS de CCOO d’Espanya

451) Plenament conscient de la comunitat d’interessos 
dels treballadors i treballadores dels diferents pobles 
de l’Estat espanyol, i dels deures de solidaritat i coor-
dinació respecte a ells, la CS de la CONC es confede-
ra voluntàriament a la Confederació Sindical de les 
Comissions Obreres d’Espanya, té en compte el seu 
programa i els seus estatuts (en l’elaboració del qual 
hi participa de ple dret), participa als seus congressos 
i òrgans que se’n derivin, vincula les seves federacions 
d’indústria, mar, camp i serveis a les existents d’àmbit 
estatal i n’articula la participació financera i patrimo-
nial en virtut del que es determini als seus congressos 
(CS de la CONC) i allò que es pugui concertar de mutu 
acord.

452) CAPÍTOL II
453) PRINCIPIS I SENYES D’IDENTITAT DE LA CS DE LA CONC

454) Article 5 
455) Principis bàsics

456) Els principis bàsics que inspiren l’activitat sindical de 
les Comissions Obreres de Catalunya són els següents:

457) a) Sindicalisme de masses
458) Es proposa l’organització del màxim nombre pos-

sible de treballadors i treballadores amb l’objectiu 
d’incorporar la gran majoria a la lluita per la seva pròpia 
emancipació, ja que considera que la conquesta de les 
reivindicacions socials i polítiques exigeix el protago-
nisme directe de les masses treballadores.

459) b) Sindicalisme reivindicatiu i de classe
460) Defèn els interessos i drets dels treballadors i treballa-

dores, la millora de les relacions humanes i laborals, la 
seva representació, la defensa i la promoció econòmi-
ca, social, laboral, professional, cultural, i, en general, 
totes aquelles activitats relacionades amb els drets i 
interessos de la classe treballadora. Tot això des d’una 
doble perspectiva:

461) a)Els interessos generals dels treballadors i treballadores 
s’han d’anteposar als particulars de caràcter corporatiu.

462) b)Els treballadors i treballadores han de desenvolupar 
el seu control sobre les activitats de gestió i producció 
de les empreses en la perspectiva de millorar la distri-
bució de la riquesa i desenvolupar la dimensió social 
de l’empresa.

S’ha de substituir el terme “federacions d’indústria, mar, 
camp i serveis” per “federacions”. El text quedaria: “vincula 
les seves federacions a les que hi ha d’àmbit estatal”.
(Explicació: la definició que consta en els estatuts és anacrò-
nica.)
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463) c) Nacional
464) L’acció, de tot tipus, es desenvolupa en el si de la nació 

catalana, una de les que configura l’Estat plurinacional 
espanyol. Això suposa lluitar per aconseguir la com-
pleta igualtat de qui viu i treballa a Catalunya, refusar 
qualsevol tipus de discriminació per raons d’origen 
geogràfic o lingüístic i reafirmar la plena solidaritat 
d’interessos del poble de Catalunya amb els altres po-
bles de l’Estat espanyol. En conseqüència, les CCOO de 
Catalunya reconeixen i desenvolupen la seva activitat 
en els marcs legals de l’Estatut d’Autonomia i la Cons-
titució espanyola, i els respecta com a expressió de la 
voluntat democràtica del poble català, que al seu dia 
els va aprovar. Així mateix, les CCOO de Catalunya es 
declaren partidàries del desenvolupament progres-
siu d’ambdós textos, com a manera d’avançar cap a 
l’exercici del dret a l’autodeterminació, a través dels 
mecanismes establerts a la Constitució per a la seva 
reforma, tot això des del punt de vista del ple autogo-
vern per a Catalunya i defensant des de CCOO la confi-
guració d’un estat federal.

465) d) Sindicalisme confederal i sociopolític
466) Assumeix totes les reivindicacions que afecten de ma-

nera directa o indirecta la vida del conjunt de treba-
lladors i treballadores, en la plena afirmació del paper 
fonamental i insubstituïble que el sindicat té en el des-
envolupament de la societat democràtica, en la creació 
de les condicions per establir una societat socialista.

467) La lluita contra tot tipus de discriminació (particular-
ment per raons de sexe, edat, nacionalitat, ètnia i dis-
capacitat); l’establiment d’una Seguretat Social pública 
i participada i en benefici dels treballadors i treballa-
dores; la plena ocupació permanent; el desenvolupa-
ment de l’economia segons criteris acords amb els in-
teressos populars; la gratuïtat total de l’ensenyament; 
la formació professional; la sanitat pública universal, 
que potenciï la promoció i la prevenció de la salut; el 
progrés tècnic i científic compatible amb la defensa de 
la natura; l’extensió i la promoció culturals; la realització 
d’una política respectuosa i de defensa del medi am-
bient; la garantia de la igualtat davant la llei i la defensa 
dels interessos de la classe treballadora, especialment 
els aspectes que tenen a veure amb les condicions de 
treball, ocupació, salut i prevenció de riscos laborals.

468) e) Unitari

cal canviar el text per: “ L’acció, de tot tipus, es desenvo-
lupa en el si de la nació catalana, una de les que confi-
gura l’Estat plurinacional espanyol. Això suposa lluitar 
per aconseguir la completa igualtat de qui viu i treba-
lla a Catalunya, refusar qualsevol tipus de discrimina-
ció per raons d’origen geogràfic o lingüístic i reafirmar 
la plena solidaritat d’interessos del poble de Catalun-
ya amb els altres pobles de l’Estat espanyol.
En conseqüència, les CCOO de Catalunya reconeixen 
i desenvolupen la seva activitat en els marcs legals 
existents i els respecta com a expressió de la voluntat 
democràtica del poble català, que, en el seu dia, els va 
aprovar.
Al mateix temps, aposta decididament per la defensa 
del binomi indissoluble que conformen el progrés na-
cional i el progrés social.
Així mateix, les CCOO de Catalunya es declaren parti-
dàries del desenvolupament progressiu del marc cons-
titucional i de l’Estatut d’autonomia des del respecte 
a les aspiracions de la ciutadania a decidir, expres-
sades de forma àmplia i democràtica, com a manera 
d’avançar cap a l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
Tot això des del punt de vista del ple autogovern per a 
Catalunya.”
(Explicació: s’actualitza el redactat, i la posició a favor d’un 
estat federal es passa al document congressual.)

on diu “per raons de sexe”, s’ha de modificar per “raons de 
gènere i orientació sexual”.
(Explicació: és un concepte més actualitzat.)

S’ha de suprimir el terme “total”. Quedaria: “gratuïtat de 
l’ensenyament”.  (Explicació: s’adequa més a la realitat.)
S’ha de canviar el terme “formació professional” per “forma-
ció professional per a l’ocupació”.
(Explicació: és un terme més actualitzat.) 
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469) Les Comissions Obreres s’esforcen per tal de man-
tenir de manera prioritària el caràcter plural i unitari 
que des dels orígens les va caracteritzar i per tal de 
crear les condicions que permetin l’existència d’una 
sola central confederal a Catalunya i a l’Estat espanyol 
que sigui expressió lliure i unitària de tots els treballa-
dors i treballadores. Per tal d’aconseguir-ho es com-
prometen a:

470) a. Promoure i generalitzar la creació de formes uni-
tàries de representació dels treballadors i treballadores 
a partir de les assemblees i dels organismes demo-
cràticament escollits pel conjunt dels treballadors i tre-
balladores, i compatibles amb les centrals sindicals de 
classe. 

471) b. Promoure tot tipus d’iniciatives que afavoreixin la 
unitat d’acció de les centrals representatives i de classe 
de Catalunya i de l’Estat espanyol.

472) f ) Democràtic

473) Les assemblees d’afiliats i afiliades, el funcionament 
col·lectiu de tots els òrgans de direcció, l’elecció de tots 
els càrrecs i la seva revocabilitat, la informació i la for-
mació internes, l’aplicació i el compliment dels acords 
majoritaris i el respecte a les opinions minoritàries, 
són garantia que la participació del conjunt d’afiliats i 
afiliades i les orientacions i decisions s’efectuen en un 
pla d’igualtat que afavoreix i impulsa l’eficàcia sindical. 
L’establiment de drets i deures estatutaris que afec-
ten per igual totes les persones afiliades i organismes 
col·lectius i de direcció és condició indispensable per 
a aquest funcionament democràtic, mirall del que es 
pretén per al conjunt de la societat.

474) El pluralisme i el funcionament democràtic de les 
CCOO de Catalunya estan garantits per la plena lliber-
tat d’expressió individual i col·lectiva, pública i escrita 
(especialment durant el moment del debat), la defen-
sa de les posicions internes en tot moment, el dret a 
manifestar les eventuals discrepàncies sobre les de-
cisions adoptades i el respecte cap a les conviccions 
ideològiques, culturals i religioses, sempre que no 
utilitzin el nom de les CCOO. L’acceptació del principi 
unitari i democràtic de compliment dels acords majo-
ritaris pressuposa així mateix el dret de les minories a 
ser tingudes en compte sempre, i, molt especialment 
en assemblees, conferències, congressos i òrgans 
col·lectius quan s’estableixin al voltant de posicions 
concretes i comptin amb un mínim del 10% de mem-
bres de l’àmbit corresponent. Així mateix es podran 

s’ha de canviar “funcionament col·ectiu” per “funciona-
ment col·legiat”.
(Explicació: els òrgans són col·lectius però el funcionament 
és col·legiat.)

el punt i seguit que comença per “L’acceptació del principi 
unitari i democràtic...” s’ha de passar a un punt i a part.
(Explicació: és una millora formal de redacció.)
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expressar lliurement a través dels canals ordinaris de la 
CS de la CONC, inclòs el portaveu nacional Lluita obre-
ra, especialment durant el període precongressual.

475) g) Sindicalisme autònom i independent

476) Les Comissions Obreres consideren que tots els pro-
blemes de la vida social que afecten els treballadors i 
treballadores són de la seva incumbència i assumeixen, 
per tant, la responsabilitat de l’anàlisi i actuació amb 
plena independència de l’Estat (sota qualsevol sistema 
social), de l’Administració central i l’autonòmica, dels 
poders econòmics i de qualsevol altre cos institucio-
nal i social. Conseqüentment, les Comissions Obreres 
respecten el dret de tots els seus afiliats i afiliades a 
pertànyer al partit polític, associació social o religiosa 
que creguin convenient d’acord amb les seves con-
viccions, sempre que amb això no involucrin la seva 
pertinença o responsabilitat al sindicat.

477) La formació de fraccions polítiques organitzades en el 
si de Comissions Obreres constitueix una greu distor-
sió del principi de la independència del sindicat, ja que 
trasplanta al seu si les diferències existents en àmbits i 
enfocaments aliens al sindicalisme.

478) h) Sindicalisme internacionalista i global

479) El caràcter de classe i sociopolític de les Comissions 
Obreres pressuposa el seu caràcter internacionalista, 
solidari amb les persones que lluiten per les llibertats 
sindicals i polítiques a qualsevol punt del món, contra 
l’explotació capitalista i tot tipus d’opressió, tant indivi-
dual com col·lectiva. En aquest ordre es proposa:

480) a. Establir i reforçar les relacions unitàries amb tots els 
sindicats democràtics i representatius del món, a tots 
els nivells, independentment de la seva afiliació actual 
a les confederacions o federacions mundials existents. 
Les Comissions Obreres de Catalunya articularan les 
seves relacions amb altres confederacions d’altres 
estats, primordialment a través de la CS de les CCOO 
d’Espanya sense perjudici de poder adoptar de mane-
ra autònoma totes les iniciatives que en aquest camp 
considerin necessàries.

481) b. Mantenir el màxim de relacions en el marc de les 
empreses multinacionals amb centres de treball a Ca-
talunya, tant a nivell de seccions sindicals d’empresa 
com de comitès unitaris de treballadors i treballadores, 
a la recerca d’una coordinació sistemàtica i organitza-
da del treball sindical.

s’ha de canviar “Mantenir el màxim de relacions” per “Esta-
blir i potenciar les relacions”.
(Explicació: és una millora del redactat.)
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482) c. Impulsar la solidaritat activa, política i material, amb 
els refugiats i refugiades procedents de països amb rè-
gims autoritaris i no democràtics.

483) i) Sindicat de la diversitat de procedència

484) Comissions Obreres, conscient de la necessitat de re-
forçar el vincle social que ens uneix com a treballadors/
ores o com a persones afiliades, independentment del 
lloc de procedència, es compromet a lluitar pels drets 
dels treballadors immigrants i la seva plena igualtat a 
l’accés als drets laborals, socials i polítics. Així mateix es 
compromet a assegurar la participació a l’activitat sin-
dical i a les tasques de representació i direcció sindical 
en igualtat de condicions.

485) Conscients que som diversos com a persones i iguals 
com a treballadors i ciutadans, CCOO es compromet 
a promoure a les empreses i a la societat la cultura de 
la convivència a la diversitat personal i la igualtat de 
drets, i a lluitar decididament contra qualsevol mani-
festació, declaració o acció de continguts o motiva-
cions de tipus xenòfob, racista o discriminatori per 
raons de procedència, nacionalitat, creença o cultura.

486) j) Sindicat d’homes i dones
487) El sindicat es compromet a defensar la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones i a treballar per 
eliminar qualsevol tipus de discriminació, directa o 
indirecta, per raó de gènere en l’àmbit laboral, amb 
l’objectiu d’aconseguir la igualtat real i efectiva de les 
dones i avançar cap a la paritat als òrgans de direcció.

488) El sindicat es compromet a lluitar contra l’assetjament 
i la violència de gènere i a treballar per aconseguir la 
igualtat real entre homes i dones a la nostra societat. 

Es proposa afegir al text que hi ha un nou paràgraf que digui: 
“Fomentar les accions de cooperació sindical a tot el 
món per globalitzar els drets laborals i enfortir la de-
fensa del treball digne, tot incidint en la construcció 
d’unes relacions socioeconòmiques mundials més jus-
tes basades en els valors universals de la pau, la lliber-
tat i l’equitat”.
El redactat que hi ha ara es mantindria com un punt al final 
de l’apartat.
(Explicació: és un redactat més ambiciós, ja que el Sindicat fa 
molta més solidaritat i cooperació de la que es manifesta en 
el text actual.)

S’ha de canviar el títol “Sindicat de la diversitat de procedèn-
cia” per “ Sindicat de la diversitat d’origen”. 
En el text d’aquest apartat, també s’ha de canviar el terme 
“procedència” (surt dos vegades) per “origen”.
(Explicació: és un terme més actualitzat.)

s’ha de canviar “l’assetjament” per: “l’assetjament sexual i 
per raó de sexe”. 
(Explicació: és una terminologia més precisa.)

S’ha de crear un nou apartat que digui: 
k) Sindicat de la diversitat d’orientació sexual
El Sindicat es compromet a lluitar contra qualsevol 
tipus de discriminació, directa o indirecta, per raó 
d’orientació sexual en l’àmbit laboral.
CCOO es manifesta a favor de la igualtat de tracte, el 
respecte i la dignitat dels treballadors i les treballado-
res lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT).
(Explicació: és introduir un concepte nou.)
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489) CAPÍTOL III
490) AFILIACIÓ  
491) Article 6
492) Afiliació individual
493) L’afiliació a les Comissions Obreres de Catalunya és un 

acte voluntari dels treballadors i treballadores, indivi-
dual o col•lectiu, que es fa mitjançant l’acceptació del 
descompte de la quota estipulada a través de domici-
liació bancària o per nòmina, excepte situacions excep-
cionals. L’afiliació es formalitzarà preferentment a la sec-
ció sindical d’empresa i/o al centre de treball i/o a les 
organitzacions de ram o territori que corresponguin.

494) L’afiliat o afiliada passarà a formar part de l’àmbit fede-
ratiu i territorial segons la ubicació del centre de treball, 
independentment del lloc en què s’efectuï l’afiliació.

495) En els casos de persones jubilades, pensionistes, des-
ocupades i demandants de primera feina, l’afiliat o afi-
liada s’enquadrarà en l’àmbit territorial corresponent al 
seu domicili. Pel que fa a les persones desocupades, 
això serà sense perjudici de la seva vinculació amb el 
ram d’origen. Les persones jubilades es podran dotar 
de l’organització funcional en agrupacions d’empresa 
que decideixin, sense que això afecti a la cotització. 

496) Article 7
497) Ingressos col·lectius

498) La sol·licitud d’afiliació per part d’un grup de treba-
lladors i treballadores, independents o procedents 
d’altres organitzacions sindicals, es presentarà:

   
499) a) En cas que el grup sigui homogeni d’un mateix ram 

de producció o dels serveis, hauran de dirigir la seva 
petició al sindicat o federació de ram corresponent, la 
qual, una vegada debatut i acceptat pels seus òrgans 
de direcció, serà traslladada al Comitè Confederal de la 
CS de la CONC. En cas que la federació negui la petició 
d’ingrés, el grup es podrà dirigir al Comitè Confederal 
de la CS de la CONC perquè en sol·liciti la revisió.

500) b) En cas que es tracti d’un grup interprofessional o 
de presència territorial múltiple, la petició s’haurà de 
sol·licitar directament al Comitè Confederal de la CS de 
la CONC que estudiarà i decidirà la demanda presentada.

501) c) En ambdós casos, en cas de negativa, els grups 
sol·licitants podran recórrer al Consell Nacional de la 
CS de la CONC, que decidirà el recurs. La decisió final 
correspondrà al Congrés Nacional si així ho planteja el 
grup sol·licitant.

s’ha d’eliminar el paràgraf: “La decisió final correspondrà al 
congrés nacional, si així ho planteja el grup sol·licitant”.
(Explicació: es considera suficient que la decisió correspongui 
al Consell Nacional de la CS de la CONC.)
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502) d) L’acceptació de la sol·licitud implica l’acceptació 
dels estatuts, així com la política sindical de la confe-
deració marcada pels seus òrgans de direcció.

503) Article 8
504) Drets dels afiliats i afiliades

505) Cada afiliat o afiliada a les Comissions Obreres de Cata-
lunya té el dret i el deure de participar a totes les acti-
vitats del sindicat, al nivell que li correspongui, a donar 
la seva opinió i a ser escoltat o escoltada sobre qual-
sevol qüestió interna o externa del sindicat, a rebre 
informació i a divulgar les orientacions i decisions dels 
òrgans superiors, a escollir i ser escollit o escollida per 
a qualsevol òrgan de la Confederació i aquests drets es 
concreten en els que a continuació es relacionen:

506) a) Participar, en el seu àmbit, en les decisions que 
adopti la Confederació, així com donar la seva lliure 
opinió sobre qualsevol tema o decisió adoptada pels 
òrgans superiors del seu àmbit i discutir i elaborar els 
seus estatuts i programa en l’àmbit respectiu; tant de 
manera presencial com a través de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions, en funció del seu 
desenvolupament temporal en el si del sindicat, i se-
gons les decisions preses al respecte pels òrgans de 
direcció.

507) b) Ser elector o electora en el seu àmbit territorial i de 
ram a les conferències i/o congressos que es convo-
quin a partir de la seva afiliació.

508) Presentar-se als òrgans de direcció i representació de 
la secció sindical i com a responsable sindical de cen-
tre de treball en els casos en què aquesta no estigui 
constituïda.

509) Presentar-se com a candidat o candidata a delegat 
o delegada a les conferències i/o congressos que es 
convoquin a partir de la seva afiliació a l’organisme im-
mediatament superior de ram i/o territori.

510) Presentar-se com a candidat o candidata a la resta dels 
òrgans de l’estructura sindical de la CS de la CONC 
quan s’acreditin sis mesos d’antiguitat a l’afiliació en el 
moment de la convocatòria de la conferència i/o con-
grés de què es tracti.

511) c) Ser informat o informada, a través de la secció sin-
dical o l’organisme de ram o territori més immediat, 
de les orientacions o decisions adoptades pels òrgans 
superiors de la CS de la CONC.

S’ha de modificar el paràgraf: “Participar, en el seu àmbit, en 
les decisions que adopti la Confederació” per: “Participar, 
en el seu àmbit, en les activitats pròpies i en les deci-
sions que adopti la Confederació”. 
(Explicació: és una millora del redactat amb una formulació 
més precisa.) 
En el text “discutir i elaborar el seus estatuts i programa en 
l’àmbit respectiu”, cal treure el terme “estatuts”.
(Explicació: el text vigent es pot mal interpretar ja que només 
hi ha els Estatuts de la CONC i no uns estatuts en cada àmbit.)
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512) d) Rebre l’assessorament sindical i tècnic respecte de 
qualsevol dels problemes professionals i sindicals que 
l’afectin.

513) e) Ser beneficiari de tot tipus de serveis, ja siguin cultu-
rals, socials o d’una altra índole, que de forma general 
presti el sindicat i en les condicions establertes pels 
òrgans de direcció. 

514) f ) Recórrer davant dels òrgans superiors del sindicat 
especialment encarregats d’això qualsevol decisió o 
sanció que li concerneixi personalment i que no consi-
deri d’acord amb aquests estatuts.

515) g) Rebre convocatòries per escrit, a través de comunica-
cions informàtiques o per qualsevol altre mitjà amb su-
ficient antelació, de les assemblees d’afiliats o afiliades.

516) h) Si l’afiliat o afiliada és delegat o delegada sindical, 
ostenta la secretaria general de la secció sindical, o bé 
ha resultat elegit o elegida a les llistes de CCOO a les 
eleccions sindicals, té dret a rebre el carnet correspo-
nent en un termini màxim de tres mesos.

517) i) Tindrà a la seva disposició els estatuts del sindicat, 
mitjançant la pàgina web o prèvia sol·licitud als locals 
del sindicat, així com els documents aprovats als res-
pectius congressos, CS de la CONC, unió territorial, fe-
deració de ram, sindicat de ram i secció sindical.

518) j) Tots els afiliats i afiliades tenen dret a rebre el carnet 
del sindicat que l’acredita com a tal i que aquest sigui 
renovat com a màxim cada cinc anys. I té garantida la 
privacitat de les seves dades en compliment de la Llei 
orgànica de protecció de dades.

519) k) L’accés a la informació generada pel sindicat es di-
fondrà mitjançant els mitjans d’informació, ja siguin 
impresos o digitals, la pàgina web i qualsevol altre 
mitjà de comunicació amb inclusió de missatges a te-
lèfons mòbils i el correu electrònic. Per tal de fer-ho 
possible els afiliats/ades haurien de facilitar al sindicat 
aquestes dades, evidentment amb les garanties pre-
vistes per la Llei orgànica de protecció de dades.

S’ha d’afegir el text: “en les condicions establertes pel 
Consell Nacional de la CONC”.
(Explicació: el redactat actual és molt genèric i podria ocasio-
nar algun problema d’interpretació.)

S’ha de canviar el terme “comunicacions informàtiques” per 
“comunicacions telemàtiques”.
(Explicació: és un terme més actualitzat.)

cal treure el text: “i que aquest sigui renovat com a màxim 
cada cinc anys”. El punt quedaria: “Tots els afiliats i afilia-
des tenen dret a rebre el carnet del Sindicat que els 
acredita com a tal i tenen garantida la privacitat de les 
seves dades en compliment de la Llei orgànica de pro-
tecció de dades”.
(Explicació: comporta un estalvi econòmic.)

s’ha de substituir la paraula “haurien” per “hauran”.
(Explicació: l’expressió actual no és útil i és contradictòria 
amb l’apartat 9 e) del capítol de deures.)  

S’ha d’afegir un nou punt que digui:  
l) Als afiliats i a les afiliades que provinguin d’altres 
sindicats confederats a la CES o la CSI, se’ls reconeixerà 
l’antiguitat a l’afiliació, prèvia acreditació de la seva 
afiliació anterior”. 
(Explicació: és una nova realitat que es recull.)
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520) El sindicat farà les inversions necessàries per garantir, 
mitjançant les TIC, l’accés als sistemes d’informació 
confederals per part de les seccions sindicals 
d’empresa, com a garantia del dret d’informació dels 
afiliats al centre de treball.

521) Article 9
522) Deures dels afiliats i afiliades
523) Cada afiliat o afiliada a les Comissions Obreres de Cata-

lunya té els següents deures:

524) a) Respectar les decisions democràticament adopta-
des per la majoria, en cada un dels òrgans i nivells de 
la Confederació. Els acords del Consell Nacional, del 
Comitè Confederal i de la Comissió Executiva de la CS 
de la CONC vincularan tots els afiliats i afiliades.

525) En el cas de les persones que són membres dels òrgans 
col·ectius de direcció, els acords majoritaris d’aquests 
els vinculen quant a la seva acceptació, defensa i com-
pliment, i queda resguardat el dret de lliure expressió a 
títol estrictament personal.

526) b) Pagar les cotitzacions que estableixin els òrgans 
competents de la Confederació.

527) c) No competir electoralment enfront el sindicat a les 
eleccions sindicals a representants dels treballadors i 
treballadores, tant formant part d’altres llistes electo-
rals com donant suport material i fefaentment la seva 
presentació.

528) d) No afiliar-se a un altre sindicat.

529) e) Facilitar les dades i la informació necessària per al 
desenvolupament normal de la seva vinculació afilia-
tiva, amb la garantia de la privacitat establerta a la Llei 
de protecció de dades.

530) Article 10
531) Baixa o rescissió d’afiliació
532) Es podrà donar de baixa a la Confederació pels motius 

següents:

533) a)     Per lliure decisió de l’afiliat o afiliada.

534) b) Per impagament injustificat de la quota per dos re-
buts trimestrals consecutius o sis mesos alterns, previ 
avís per escrit a l’interessat o interessada, en els supò-
sits de cobrament de quota per nòmina o rebut.

S’ha d’eliminar el paràgraf, que comença per “El Sindicat farà 
les inversions necessàries...”.
(Explicació: és un redactat que ha quedat obsolet i, en tot cas, 
la idea s’hauria de preveure en l’apartat referent a la secció 
sindical.)

s’ha de modificar el paràgraf: “tant formant part d’altres llistes 
electorals com donant suport material i fefaentment la seva 
presentació” per: “tant formant part d’altres llistes elec-
torals com donant suport material i fefaent a la seva 
presentació”.  (Explicació: millora de redacció.)

s’ha de canviar el redactat actual per: “Per impagament 
injustificat de la quota per dos rebuts trimestrals con-
secutius. Quan el pagament es realitzi a través de la 
nòmina, per dos mesos consecutius d’impagament 
injustificat. Quan el pagament es realitzi en efectiu, 
per dos rebuts d’impagament injustificat. En tots els 
casos, previ avís a l’interessat o interessada”.  
(Explicació: actualitza i precisa el concepte.) 
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535) c) Per resolució sancionadora a afiliats o afiliades 
o col·lectius per part dels òrgans competents de les 
CCOO de Catalunya.

536) d) Per presentació a les eleccions sindicals a represen-
tants dels treballadors o treballadores en una candida-
tura diferent, i competint, per activa i per passiva, amb 
la de CCOO. També per la firma per començar un pro-
cés de revocació no autoritzat pel sindicat que afecti la 
representació de treballadors i treballadores de CCOO.

537) e) Per afiliar-se a un altre sindicat diferent de CCOO 
després d’haver-li comunicat la contradicció de la si-
tuació.

538) Article 11
539) Síndic de la persona afiliada
540) El Síndic de la persona afiliada és un instrument creat 

pel sindicat amb l’objectiu de garantir i tutelar els drets 
dels afiliats i afiliades i, alhora, ser un dinamitzador en 
la millora de la qualitat dels serveis i l’atenció que re-
ben les persones afiliades.

541) CAPÍTOL IV 
542) MESURES DISCIPLINÀRIES 
543) Article 12
544) Art. 12.1. Infraccions tipificades en aquests estatuts.

545) Les infraccions en funció de la gravetat seran qualifica-
des com a lleus, greus o molt greus.

546) Infraccions lleus 
547) 1. L’incompliment lleu, per omissió, dels afiliats i afilia-

des, dels deures previstos en l’article 9 a i e dels esta-
tuts i que es donen per reproduïdes en aquest apartat.

S’ha de canviar: “en una candidatura diferent, i competint, per 
activa i per passiva, amb la de CCOO” per: “en una candidatura 
concurrent a la de CCOO”. El text quedaria: “Per presentació 
a les eleccions sindicals o representants dels treballa-
dors o treballadores en una candidatura concurrent a 
la de CCOO”. (Explicació: és un terme més precís.)
S’ha de passar el punt i seguit que comença per: “També 
per la firma...” a un nou apartat e) que digui: “Per la firma, 
per començar un procés de revocació no autoritzat pel 
Sindicat que afecti la representació de treballadors i 
treballadores de CCOO”.
En conseqüència, l’apartat e) passaria a ser l’apartat f).
(Explicació: respon a una millor ordenació del text.)

Cal modificar el text actual pel següent:
El síndic de la persona afiliada és una figura creada pel 
Sindicat amb l’objectiu de tutelar els drets individuals 
dels afiliats i afiliades i, alhora, ser un dinamitzador en 
la millora de la qualitat dels serveis i l’atenció que re-
ben les persones afiliades.
La funció del síndic de la persona afiliada és incompa-
tible amb l’assumpció de responsabilitats executives 
i/o de gestió en els diversos àmbits de l’estructura 
sindical i dels instruments confederals de la CS de la 
CONC i amb la pertinença als òrgans de direcció i/o 
gestió de la CS de la CONC. 
(Explicació:  el text proposat s’adequa al contingut del do-
cument sobre el síndic de la persona afiliada aprovat en la 
Comissió Executiva de la CONC.) 

S’ha de treure: “per omissió” i posar “per part”. També cal 
treure “i que es donen per reproduïdes en aquest apartat”. El 
text quedaria: “L’incompliment lleu per part dels afiliats 
i afiliades dels deures previstos en l’article 9 a i e dels 
estatuts”.
(Explicació: el primer tema és un error gramatical i la segona 
qüestió és una redundància.)
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548) 2. Afiliar-se a un altre sindicat.

549) 3. Falta d’assistència, sense justificar, als òrgans de di-
recció.

550) Infraccions greus
551) 1. Les accions o omissions d’un afiliat o afiliada i/o 

membre de qualsevol dels òrgans de direcció del con-
junt de la CS de la CONC que infringeixin el que està 
disposat als estatuts i que no revesteixi de més grave-
tat a judici de l’òrgan sancionador.

552) 2. L’incompliment dels deures establerts per a afiliats 
i afiliades, òrgans de direcció i organismes diversos, 
al capítol IX, de finances i administració d’aquests es-
tatuts, i que no revesteixi de més gravetat a judici de 
l’òrgan sancionador. En el supòsit d’especial gravetat 
es passaria a tipificar com a molt greu.

553) 3. Les manifestacions, actituds o accions que impliquin 
un contingut o expressió de xenofòbia o racisme, que 
es manifestin en l’àmbit laboral, sindical i social i que 
no revesteixi de més gravetat a judici de l’òrgan san-
cionador. En el supòsit d’especial gravetat es passaria a 
tipificar com a molt greu.

554) 4. Utilització indeguda del NIF i/o de la imatge del sin-
dicat en actuacions econòmiques de la secció sindical 
d’empresa no autoritzades per les organitzacions con-
federades de les quals depenguin, i actuacions sindi-
cals contràries a les previsions estatutàries.

555) 5. Reincidència en la comissió d’infraccions lleus.

556) Infraccions molt greus
557) 1. Competir electoralment enfront del sindicat a les 

eleccions sindicals per escollir els representants dels 
treballadors i treballadores. 

558) 2. La malversació dels recursos econòmics del sindicat 
(CS de la CONC), en qualsevol dels seus àmbits.

559) 3. En aquells casos en què s’obtingui un benefici 
econòmic personal a canvi de l’extinció de la relació 
laboral, mitjançant la utilització de la seva qualitat com 
a membre d’un òrgan de direcció i/o representació de 
qualsevol organisme dels quals componen l’estructura 

S’ha de canviar el terme: “organismes diversos” per: “qualse-
vol organisme”. 
(Explicació: és un terme més precís.)
En els apartats 2 i 3, s’ha de suprimir el text final que diu: “En 
el supòsit d’especial gravetat es passaria a tipificar com a falta 
molt greu”. 
(Explicació: les infraccions molt greus ja estan tipificades.) 

Després de “...que impliquin un contingut o expressió”, s’ha 
d’afegir: “homofòbia”. Quedaria: “Les manifestacions, les 
actituds o les accions que impliquin un contingut o 
una expressió d’homofòbia, xenofòbia o racisme...”.
(Explicació: és introduir un concepte nou.)

S’ha de canviar el text per: “Utilització indeguda del NIF 
i/o de la imatge del Sindicat en actuacions de qual-
sevol estructura sindical de la CS de la CONC, i actua-
cions sindicals contràries a les previsions estatutàries”.
(Explicació: el redactat anterior es prestava a confusió.) 

S’ha d’incorporar un nou apartat, després del punt 2, que 
digui: “Obtenir un benefici econòmic personal aprofi-
tant-se del seu càrrec o de la seva actuació sindical”.
(Explicació: és un tema sensible que no estava previst.)

S’ha de canviar el text de l’apartat 3 pel següent: 
“3. En els casos en què s’obtingui un benefici econòmic 
personal:
a) Aprofitant-se del seu càrrec o de la seva actuació 
sindical.
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sindical de la CS de la CONC i en qualitat de membre 
del comitè d’empresa o delegat de personal elegits a 
les llistes de CCOO i quan amb això es danyi greument 
la imatge i el prestigi de CCOO davant de les persones 
afiliades i treballadores de l’empresa.

560) 4. Les agressions físiques contra béns i persones.

561) 5. Totes les conductes de naturalesa sexual desenvo-
lupades en l’àmbit d’organització de la CONC i les des-
envolupades per les persones afiliades en la seva tasca 
sindical o com a conseqüència d’una relació de treball, 
que siguin ofensives i/o no desitjades per la víctima.

562) 6. Les conductes de maltractament o violència domès-
tica, exercides per persones afiliades a la CONC i que 
siguin objecte de condemna per sentència ferma per 
part dels tribunals de justícia corresponents.

563) 7. L’assetjament moral. Totes les conductes i accions 
d’assetjament moral exercides en l’àmbit de l’empresa 
i/o en l’organització de la CS de la CONC sobre una o 
diverses persones i que tinguin efectes sobre les con-
dicions de treball i/o salut de les persones.

564) 8. La utilització indeguda, i corroborada, del crèdit 
d’hores sindicals amb finalitats particulars.

565) 9. La reincidència en infraccions greus. 

566) 12.2. Prescripció de les sancions
567) Les infraccions lleus prescriuran al mes del seu co-

neixement per part de l’òrgan sancionador i quan no 
s’hagi pres cap mesura per tal d’imposar la correspo-
nent sanció, o a l’any de la seva comissió.

568) Les infraccions greus i molt greus prescriuran als tres 
mesos que l’òrgan sancionador en tingui coneixement 
i no s’hagi pres cap iniciativa per tal d’imposar la sanció 
corresponent, o als quatre anys de la seva comissió.

b) A canvi de l’extinció de la relació laboral, utilitzant 
el seu càrrec i/o  representació de qualsevol organis-
me dels quals componen l’estructura sindical de la 
CS de la CONC, incloent la representació del comitè 
d’empresa o delegat o delegada de personal elegits a 
les llistes de CCOO i quan amb això es danyi la imatge 
i el prestigi de CCOO davant de les persones afiliades i 
treballadores de l’empresa”.   
(Explicació: és una millor redacció.) 

S’ha d’afegir: “vinculades al Sindicat”.
(Explicació: és una precisió.)

S’ha de canviar el terme “conductes de naturalesa sexual” per 
“conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe”. 
(Explicació: és una terminologia més actualitzada.)

S’ha de treure “i corroborada”.
(Explicació: és una expressió que es podria posar en tots els te-
mes i que, en tot cas, es preveu en el procediment sancionador.)

S’ha de modificar el text que diu “o als quatre anys de la seva 
comissió” per “o als dos anys de la seva comissió en el 
cas de les faltes greus o als quatre anys en el cas de les 
molt greus”.
(Explicació: el termini de quatre anys per a la prescripció de 
les infraccions greus pot ser excessiu. Amb la modificació que 
es proposa, de reduir-lo a dos anys, s’estableix una gradació 
per diferenciar-ho de les faltes molt greus, que és de quatre 
anys.)
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569) La incoació d’un expedient informatiu o disciplinari 
tindrà l’efecte de la interrupció de la prescripció i es 
farà en un termini màxim de tres mesos.

570) 12.3. Expedient informatiu 
571) En els casos en què siguin coneguts fets que puguin 

ser constitutius d’alguna de les infraccions tipificades 
en aquests estatuts però que hi hagi dubtes raonables 
sobre la comissió o possible qualificació de la falta es 
prendrà l’acord, al corresponent òrgan de direcció, 
d’incoar l’oportú expedient informatiu i la persona o 
persones encarregades de la seva tramitació i poste-
rior remissió de les conclusions. 

572) La incoació del corresponent expedient informatiu 
comportarà la interrupció de la prescripció de la falta i 
es farà en un termini màxim de tres mesos.

573) Així mateix, durant la incoació de l’expedient informa-
tiu i en funció de la gravetat dels fets es podran pren-
dre les mesures cautelars oportunes dins del respecte 
als drets dels afiliats i afiliades i dels òrgans de direcció 
i les garanties jurídiques oportunes dins del respecte a 
la presumpció d’innocència.

574) 12.4. Procediment sancionador 
575) 12.4.1. Les sanciones als afiliats i afiliades podran ser 

adoptades per la Comissió Executiva de l’organització 
en la qual es trobin enquadrats o per la Comissió Exe-
cutiva de la CS de la CONC, en segona instància, en cas 
de recurs i també a iniciativa pròpia en aquells casos 
de falta d’acció de l’organització confederada afectada.

576) En cas que la sanció afecti un membre dels òrgans de 
direcció, l’organisme competent serà l’immediat supe-
rior en l’estructura de què es tracti –de ram o territo-
rial– o si fos el cas la Comissió Executiva de la CS de la 
CONC en relació amb membres dels màxims òrgans 
de direcció de les organitzacions confederades.

S’ha de treure el paràgraf.
(Explicació: la qüestió referent a l’expedient informatiu ja està 
recollida en el punt següent. I la qüestió referent a l’expedient 
disciplinari s’ha de regular en el procediment sancionador.)

S’ha de suprimir el paràgraf. 
(Explicació: no es considera correcte aplicar mesures de sus-
pensió cautelar durant la tramitació de l’expedient informa-
tiu. Aquestes mesures s’han de preveure només en l’expedient 
sancionador. El que cal és tramitar de forma àgil l’expedient 
informatiu.
Hi ha una aportació de la Secretaria de la Dona en relació 
amb els casos d’assetjament sexual o per raó de sexe que la 
Comissió considera que s’hauria de recollir en un protocol 
específic.)

S’ha de canviar “o si fos el cas la Comissió Executiva de la CONC”, 
per “o si fos el cas el Comitè Confederal de la CONC”.
(Explicació: el redactat actual, que fa referència a la Comissió 
Executiva, es refereix a quan la Comissió Executiva incorpo-
rava membres de les organitzacions territorials i federatives. 
Avui, aquesta funció correspon al Comitè Confederal.)
S’hauria d’incloure, en aquest punt, el procediment sancio-
nador que cal seguir en  les sancions a membres que pertan-
yem simultàniament a òrgans de direcció de dues organitza-
cions confederades –federació i unió territorial– (referenciats 
en l’article 12.5, segon paràgraf ) i en les sancions als òrgans 
de direcció en la seva funció col·lectiva (referenciats en 
l’article 12.8).
En el cas de pertànyer a òrgans de direcció de dues organit-
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577) 12.4.2. El procediment sancionador està sotmès als 
principis de contradictorietat i d’audiència de la perso-
na o organisme afectat per la sanció.

578) Per això s’haurà d’obrir formalment l’expedient san-
cionador. Aquest haurà de ser comunicat als afectats 
amb la descripció dels fets de què es tracti, quan i com 
s’han produït, la data en què s’ha conegut i la seva 
qualificació provisional, així com els efectes immediats 
que es puguin preveure. Així mateix se li concedirà au-
diència i l’oportunitat d’al·legar el que consideri oportú 
a la defensa –al·legacions, aportació de documentació 
i aportació de testimonis.

579) Per dirigir el procediment sancionador, l’organisme 
competent nomenarà una comissió instructora que 
serà l’encarregada del seu desenvolupament i de les 
conclusions, que traslladarà a l’organisme competent 
per prendre, si fos el cas, la decisió sancionadora. 

580) La comunicació de la sanció s’haurà de comunicar per 
escrit a la persona afectada, amb les descripcions que 
abans s’han assenyalat, la instrucció que s’ha fet i les 
conclusions a les quals s’ha arribat. Així mateix, a la co-
municació s’informarà dels recursos als quals té dret, 
els terminis per interposar-los i davant de quins òrgans 
els pot formular.

581) 12.4.3. Quòrum: l’adopció de qualsevol tipus de san-
ció, individual o col·lectiva, requerirà necessàriament 
la presència de la meitat més un, com a mínim, dels 
components de l’òrgan sancionador.

zacions, diria: “Serà competent i tindrà prevalença per 
a l’obertura d’un expedient sancionador a persones 
que pertanyin simultàniament a òrgans de direcció de 
dues organitzacions confederades –federació i unió 
territorial–, l’organització que tingui competència en 
la matèria en la qual s’ha produït el fet que dóna lloc a 
l’obertura de l’expedient”. 
“En el cas de sancions als òrgans de direcció en la seva 
funció col·lectiva, la decisió d’iniciar el procés sancio-
nador, l’adoptarà la Comissió Executiva de l’òrgan su-
perior”.
(Explicació: són qüestions que no estaven concretades.)

S’ha de modificar “als principis de contradictorietat” per “al 
principi de contradicció”.
(Explicació: és el terme que s’utilitza de forma habitual.)

On diu que: “Aquest haurà de ser comunicat als afectats amb 
la descripció dels fets...”, després de “comunicat”, s’ha d’afegir: 
“per escrit”.
(Explicació: és una precisió garantista que cal incorporar.)

On diu: “La comunicació de la sanció s’haurà de comunicar...”, 
s’ha de canviar per: “La comunicació de la sanció s’haurà 
de notificar...”.
(Explicació: és una millora de redacció per evitar una repe-
tició.)

S’ha d’afegir: “L’expedient sancionador comportarà la 
interrupció de la prescripció de la sanció i es farà en un 
termini màxim de tres mesos.”
(Explicació: es trasllada a aquest article el text suprimit de 
l’article 12.2.)
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582) 12.4.4. Els organismes de l’estructura sindical es po-
dran dotar de reglaments pels quals s’estableixin les 
mesures que s’han d’aplicar per faltes d’assistència no 
justificades als òrgans de direcció.

583) 12.4.5. En els casos d’assetjament sexual es requerirà 
la presència d’una persona o grup especialitzat, pro-
posada per la Secretaria de la Dona de la CONC, i se 
seguirà un procediment ràpid i amb salvaguarda de la 
intimitat de les persones afectades.

584) 12.4.6. En els casos d’assetjament moral es requerirà la 
presència d’una persona o grup especialitzat en la ma-
tèria, proposada pel Departament de Salut Laboral, i se 
seguirà un procediment ràpid i amb salvaguarda de la 
intimitat de les persones afectades.

585) 12.5. Mesures cautelars

586) L’òrgan sancionador, una vegada iniciat l’expedient 
sancionador i abans de prendre una decisió, pot adop-
tar, com a mesura cautelar i en funció de la gravetat 
dels fets, la suspensió dels drets d’afiliació per un pe-
ríode màxim de 3 mesos o la suspensió d’algun dels 
drets previstos en l’art. 8 dels estatuts o la seva subs-
titució, mentre se substancia el procés informatiu i/o 
el procediment sancionador. La suspensió provisional 
computarà com a compliment de sanció en cas que el 
procés finalitzi amb la imposició sancionadora.

587) En cas d’afiliats i afiliades que pertanyin simultània-
ment a òrgans de direcció de dues organitzacions 
confederades –federació i unió territorial–, les mesures 
cautelars i les sancions definitives hauran de comptar 
amb l’aprovació d’ambdues. En cas de desacord les 
competències sancionadores correspondran al Comi-
tè Confederal de la CS de la CONC.

588) 12.6. Qualificació de les sancions
 Les infraccions seran qualificades, en la resolució i a crite-

ri de l’òrgan sancionador, com a lleus, greus o molt greus.

S’ha de treure aquest punt.
(Explicació: ja està previst en l’article 12.1, on està tipificat com 
a infracció lleu. D’altra banda, s’evita el risc d’extralimitació.)
S’HA INCORPORAT UNA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  DE MAN-
TENIMENT DEL QUE HI HA FINS QUE S’ELABORIN ELS RE-
GLAMENTS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA CONC, QUE 
SERIEN LA REFERÈNCIA PER A TOTES LES ORGANITZACIONS.

S’ha d’afegir un text que digui: “En el termini de sis mesos, 
des de l’aprovació d’aquests estatuts, s’elaborarà, a 
proposta del Comitè Confederal, un protocol per a la 
prevenció, el tractament i l’eliminació de l’assetjament 
sexual i per raó de gènere, que serà aprovat pel Con-
sell Nacional de la CONC”.
(Explicació: és un tema nou que es proposa.)

S’ha de modificar el títol de “Mesures cautelars” per “Sus-
pensió cautelar”.
(Explicació: el terme “mesures cautelars” es reservaria per al 
moment posterior a la imposició de la sanció. L’objectiu és 
precisar millor els conceptes i evitar confusions.)

S’ha de modificar el text actual pel següent:
“L’òrgan sancionador, una vegada iniciat l’expedient 
sancionador i abans de prendre una decisió, pot adop-
tar, com a mesura de suspensió cautelar i en funció de 
la gravetat dels fets, la suspensió dels drets d’afiliació 
per un període màxim de tres mesos, o la suspensió 
dels drets previstos en l’article 8 dels estatuts o la seva 
substitució, mentre se substancia el procés sanciona-
dor. La suspensió provisional computarà com a com-
pliment de sanció en cas que el procés finalitzi amb la 
imposició sancionadora”.
(Explicació: a) Es modifica el terme “mesura cautelar” per 
“mesura de suspensió cautelar” en consonància amb la mo-
dificació del títol. b) Se suprimeix “el procés informatiu” en 
coherència amb la supressió del tercer paràgraf de l’article 
12.3, ja que no es preveu que hi hagi mesures de suspensió 
cautelar en els procediments informatius.)
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589) Les mesures de sanció corresponents amb la quali-
ficació acordada podran ser les següents, en funció 
que es tracti de sanció individualitzada o aplicable al 
conjunt d’un òrgan de direcció –i a les persones que 
el componen.

590) 12.7. Sancions individuals
591) 12.7.1. Sancions de les infraccions lleus
592) Les infraccions lleus se sancionaran amb amonestació 

interna o pública a judici de l’òrgan sancionador.
593) 12.7.2. Sancions de les infraccions greus
594) Suspensió dels drets d’afiliació en tota la seva exten-

sió per un període mínim d’un mes i màxim de dos 
anys, en funció de la gravetat de la infracció comesa 
a judici de l’òrgan sancionador. Durant el període de 
la sanció es mantenen vigents els deures associats a 
l’afiliació, entre altres l’obligació de cotitzar. En aquest 
cas la persona sancionada podrà optar per la baixa a 
l’afiliació durant el període de sanció. En aquest cas es 
perdrien els drets d’antiguitat a l’afiliació. En cas que 
s’incompleixi l’obligació de cotitzar es procedirà se-
gons el que estableixin aquests estatuts.

595) 12.7.3. Sancions de les infraccions molt greus
 596) Les infraccions molt greus seran sancionades amb 

l’expulsió del sindicat. 
597) En casos de sancions d’expulsió se suspèn definitiva-

ment la vinculació –en drets i deures– de l’afiliat i afi-
liada al sindicat. La persona expulsada només es podrà 
afiliar novament si així ho acorda l’òrgan sancionador 
i la Secretaria d’Organització de la CS de la CONC. Si hi 
hagués disconformitat decidirà la CE de la CONC. 

598) 12.8. Sancions dels òrgans de direcció en la seva funció 
col·lectiva

599) 12.8.1. Sancions per infraccions lleus
600) Amonestació interna o pública.

601) 12.8.2. Sancions per infraccions greus
602) En els casos de sanció a un òrgan de direcció col·lectiu 

i/o a les persones que hi pertanyen, la suspensió de 
drets abasta d’un mes fins a l’any, en funció de la gra-
vetat de la infracció. Les seves funcions queden assu-
mides per l’organisme superior.

s’ha de treure el guió i posar “i/o a les persones que el 
componen”.
(Explicació: és més clar i s’unifica el redactat amb l’article 
12.8.2.)

S’ha de substituir “la suspensió de drets abasta d’un mes fins 
a l’any” per “la suspensió de drets serà per un període 
mínim d’un mes i per un màxim de dos anys”.
(Explicació: per unificar, en el cas de les infraccions greus, les 
sancions col·lectives amb les individuals. No té gaire lògica 
que, en el cas dels òrgans de direcció i/o les persones que hi 
pertanyen, la sanció sigui de fins a un any i, en canvi, en els 
casos individuals sigui de fins a dos anys. D’altra banda, cal 
recordar que en els casos de les infraccions lleus i molt greus 
les sancions són les mateixes tant si són individuals com 
col·lectives.)
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603) 12.8.3. Sancions per infraccions molt greus
604) La sanció per infracció molt greu serà la dissolució de 

l’òrgan de direcció.

605) Dissolució dels òrgans de direcció
606) Aquesta mesura s’adoptarà exclusivament en casos de 

reiterada i profunda vulneració dels principis i estatuts 
de CCOO de Catalunya (CS de la CONC). El Consell Na-
cional serà l’únic habilitat per a això i haurà de convo-
car i preparar immediatament, en el termini mínim de 
dos mesos i màxim de sis, un congrés o conferència 
extraordinari de l’estructura afectada. Mentrestant, 
aquesta estructura romandrà sota la responsabilitat 
del Consell Nacional de la CS de la CONC.

607) 12.9. Efectivitat de les sancions
608) Les sancions seran efectives des del mateix moment de 

l’adopció per part de l’òrgan sancionador, sense perju-
dici dels recursos que es puguin interposar davant de 
l’òrgan de direcció superior i la Comissió de Garanties. 
Aquests òrgans, un cop hagin atès el recurs, poden 
decidir, prèviament a entrar al fons de l’assumpte, la 
suspensió provisional dels efectes de la sanció durant 
el temps de revisió del recurs, en virtut del principi de 
presumpció d’innocència, si no és que hi hagi indicis 
consistents de la comissió de la infracció.

609) Article 13
610) Recursos

611) Tots els afiliats i afiliades o òrgan sancionat podran re-
córrer en un termini màxim de 20 dies, com a primera 
instància, davant l’òrgan immediatament superior al 

S’ha de canviar “en el termini de dos mesos i màxim de sis” 
per “en el termini mínim de tres mesos i màxim de 
dotze  mesos”.

I afegir, al final del paràgraf, el text següent: “que designarà 
una comissió gestora amb les funcions corresponents 
a l’òrgan que ha substituït”.
(Explicació: per unificar el redactat amb el dels Estatuts Con-
federals.) 

S’ha de substituir el text actual per:
“Les sancions seran efectives des del mateix moment 
de l’adopció per part de l’òrgan sancionador, sense 
perjudici dels recursos que es puguin interposar da-
vant de l’òrgan de direcció superior i la Comissió de 
Garanties”. 
(Explicació: es manté la part del text ja existent fins al punt i 
seguit. La part que es treu es passa, amb algunes modifica-
cions, a un nou article que es descriu a continuació.) 

S’ha d’incorporar un nou article, 12.10, amb el títol “Mesu-
res cautelars” i amb el text següent:
“L’òrgan de direcció superior i la Comissió de Garan-
ties, un cop hagin acceptat a tràmit el recurs, poden 
decidir, prèviament a entrar al fons de l’assumpte, i a 
instància de part, la suspensió provisional dels efectes 
de la sanció durant el temps de revisió del recurs en 
virtut del principi de presumpció d’innocència i quan 
no hi hagi indicis consistents de la comissió de la in-
fracció”.
(Explicació: en consonància amb el fet de reservar les me-
sures cautelars per al moment posterior a la imposició de 
la sanció. D’altra banda, en el text hi ha dues modificacions 
amb relació al redactat anterior: 1) substituir “atès” per “ac-
ceptat a tràmit”. 2) incorporar que ha de ser “a instància de 
part”.

S’ha de canviar el text actual per: “Tots els afiliats i afilia-
des o òrgan sancionat podran recórrer en un termini 
màxim de vint dies, com a primera instància, davant 
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que ha adoptat la sanció, que la confirmarà o revocarà 
de manera provisional o definitiva en el termini màxim 
de 30 dies. Només després d’haver fet aquest tràmit, el 
sancionat, o l’òrgan sancionat, podrà presentar recurs 
davant la Comissió de Garanties i, en última instància, 
davant del Congrés de la Confederació, a través de les 
normes i el calendari precongressuals que el Consell 
Nacional estableixi.

612) Cas de sanció a membres del Consell Nacional

613) En aquests casos la persona sancionada podrà optar 
per recórrer en primer lloc davant el Consell Nacional 
abans de fer-ho davant la Comissió de Garanties o fer-
ho directament davant d’aquesta comissió en el termi-
ni establert en aquests estatuts.

614) El recurs a la Comissió de Garanties quedarà obert una 
vegada hagi transcorregut el termini de 30 dies per 
resoldre l’òrgan superior. Per tant, el silenci s’entendrà 
com a denegació del recurs.

615) CAPÍTOL V
616) ESTRUCTURA SINDICAL DE LA CS DE LA CONC
617) Article 14
618) Nivells d’estructuració
619) La CS de la CONC s’estructura en dos nivells:
620) a) Integra els treballadors i treballadores des del seu lloc 

de treball, atenent al ram al qual estan enquadrats. Aquest 
nivell s’articula de la manera següent, i sota els criteris or-
ganitzatius de les respectives federacions de ram:

621) - Secció sindical.
 - Sindicat de ram comarcal o intercomarcal
 - Federació de ram de l’àmbit territorial de la CS de la 

CONC.

S’ha de treure el títol en negreta “Cas de sanció a membres 
del Consell Nacional” i deixar l’article amb tres paràgrafs. 
(Explicació: l’estructura actual indueix a error perquè el parà-
graf tercer fa referència tant al primer paràgraf com al segon.) 

de l’òrgan immediatament superior al que ha adoptat 
la sanció, que la confirmarà o la revocarà en el termi-
ni màxim de dos mesos. Només després d’haver fet 
aquest tràmit, la persona sancionada, o l’òrgan san-
cionat, podrà presentar recurs davant  la Comissió de 
Garanties i, en última instància, davant el congrés de 
la CONC, a través de les normes i el calendari precon-
gressuals que el Consell Nacional estableixi. La perso-
na o òrgan sancionat podrà optar per evitar el primer 
recurs a l’òrgan superior i dirigir directament el recurs 
a la Comissió de Garanties, la resolució de la qual ja 
només podrà ser recorreguda davant el Congrés de la 
CONC. 
En el cas de sancions imposades per la Comissió Exe-
cutiva de la CONC o el Comitè Confederal, el recurs es 
dirigirà directament a la Comissió de Garanties de la 
CONC”.
(Explicació: es manté l’opció a interposar el recurs davant 
l’organisme superior, però  també és podrà recórrer directa-
ment a la Comissió de Garanties per agilitzar el procediment.)

Quedarà: “En el cas de sanció a membres del Consell 
Nacional, la persona sancionada podrà...).
(Explicació: és una correcció gramatical causada per la su-
pressió del títol.)
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622) Les federacions de nacionalitat i/o els sindicats de ram 
podran desenvolupar organitzacions funcionals per a 
l’atenció de les persones afiliades als centres de treball 
d’afiliació menor a 20 persones i que no tinguin cons-
tituïda secció sindical d’empresa.

623) b) Integra els treballadors i treballadores atenent al cri-
teri d’agrupació d’aquests treballadors i treballadores 
al territori de què es tracti:

624) - Unió sindical comarcal. 
 - Unió sindical intercomarcal.

625) I en aquells casos que siguin necessaris, organitzati-
vament, per al millor desenvolupament de l’activitat 
sindical; les unions territorials de segon grau o nivell, 
previstos en l’article 17 d’aquests estatuts, podran 
constituir, dins de la capacitat organitzativa que li ator-
guin els estatuts:

626) - Unions locals.
 - Unions de zona, que agruparan diverses unions locals 

que pertanyin a una mateixa comarca.
 - Delegacions territorials funcionals que sustentin la 

representació del sindicat i desenvolupin l’atenció sin-
dical als afiliats i afiliades.

627) ESTRUCTURA DE RAM
628) Estructura funcional del ram
629) Als centres de treball de menys de 20 persones afilia-

des i que no estigui constituïda la secció sindical, sense 
perjudici de la seva posterior constitució, el sindicat de 
ram i/o la Federació Nacional iniciarà un procés partici-
patiu amb les persones afiliades per tal que escullin el 
seu representant del sindicat a l’empresa d’acord amb 
les normes que s’estableixin.

630) Mentre no sigui possible aquest procediment, el sin-
dicat comarcal o intercomarcal de ram, i en cas de no 
estar constituïda la federació de ram, podrà designar 
una persona de la seva estructura en l’àmbit territorial 
com a responsable d’atenció i organització dels afiliats 
i afiliades en aquestes empreses.

631) Estructura orgànica del ram
632) La secció sindical d’empresa
633) a) La secció sindical
634) 1. A totes les empreses es constituirà la secció sindi-

cal segons el previst a la Llei orgànica 11/1985, de 2 
d’agost, i/o convenis col·lectius d’aplicació, a partir de 
l’existència d’afiliats i afiliades, amb els criteris organit-
zatius determinats congressualment o per acords pre-
sos pel Consell de la CS de la CONC.

s’ha de canviar el terme “federacions de nacionalitat” per “fe-
deracions de ram”.
(Explicació: per coherència terminològica. Sempre que 
aquesta denominació surt als estatuts es diu federacions de 
ram.)

S’ha de canviar el terme “no sigui possible” per “es compleix”. 
(Explicació: reforça un concepte que és necessari.)
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635) 2. La secció sindical, com a organisme de base del sindi-
cat a l’empresa, està formada pel conjunt dels afiliats i afi-
liades al sindicat d’aquesta empresa. El seu funcionament 
serà democràtic, i es prendran els acords per majoria.

636) 3. La constitució de les seccions sindicals serà promo-
guda pels mateixos afiliats i afiliades o bé pel sindicat 
o federació de ram o, si no n’hi ha, per la unió territorial 
corresponent. Aquesta constitució, perquè sigui vàli-
da, haurà de comptar amb l’aval de la federació de ram 
i ser reconeguda per la Secretaria d’Organització de la 
CS de la CONC amb l’objectiu que aquesta es faci de 
conformitat amb el previst en aquests estatuts.

637) 4. Les seccions sindicals es regiran per aquests estatuts 
i altres normes que els desenvolupen en virtut dels 
acords del Consell de la CS de la CONC.

638) 5. Una vegada constituïda, s’elegiran els delegats i 
delegades sindicals tal com s’especificarà. De l’acord 
de constitució i de l’elecció dels delegats es donarà 
compte a l’empresa amb la simple finalitat que aques-
ta en tingui constància. La comunicació es farà mit-
jançant escrit firmat pel secretari general de la secció 
sindical i pel secretari general del sindicat de ram i, en 
cas de no estar constituït, pel secretari general o el se-
cretari d’organització de la federació de ram.

639) Així mateix la informació es comunicarà a la CS 
de la CONC, i s’incorporà al Sistema d’Informació 
d’Organismes i Persones de la CS de la CONC.

640) 6. Les seccions sindicals es finançaran mitjançant el 
pressupost integrat de les respectives federacions, 
i s’incorporarà al funcionament ordinari del model 
financer de la CS de la CONC, definit al capítol IX 
d’aquests estatuts.

641) b) Àmbit de la secció sindical
642) 1. L’àmbit de la secció sindical serà el de l’empresa, 

i aquesta es defineix com la titularitat jurídica que li 
dóna nom, el del centre de treball o àmbit inferior i/o 
el de qualsevol dels diferents àmbits territorials esta-
blerts en l’article 14 b) i l’article 17 d’aquests estatuts, 
i el de Catalunya en el cas d’empreses que tenen un 
àmbit superior als previstos anteriorment. Això sense 
prejudici de la coordinació estatal o entre les empreses 
que formin part d’un mateix hòlding.

s’ha d’afegir, a continuació de “...Secretaria d’Organització de 
la CS de la CONC”, el text següent: “mitjançant la seva ins-
cripció en el fitxer corresponent”.  La resta del text con-
tinua igual.
(Explicació: és una formulació més precisa.)  

S’ha d’afegir un punt 7 on es digui: “En el cas que en una 
empresa o en un centre de treball hi hagi constituïdes 
més d’una secció sindical de rams diferents, caldrà es-
tablir mecanismes de coordinació”. 
(Explicació: es tracta d’incloure una necessitat que no estava 
prevista.)

Proposem canviar de lloc el paràgraf: “i aquesta es defineix 
com la titularitat jurídica que li dóna nom”, i posar-lo al final 
del text, amb un punt i seguit que digui: “La secció sindical 
adoptarà la denominació corresponent a la titularitat 
jurídica de l’empresa”.   
(Explicació: per millorar la redacció i la comprensió del text.)
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643) 2. En cas d’existència de diversos centres de treball a 
una mateixa empresa, amb autonomia pròpia i ubi-
cació geogràfica diferenciada, es podran constituir 
seccions sindicals de centre de treball, que dependran 
orgànicament de la secció sindical d’empresa, amb les 
funcions i òrgans de direcció que aquesta determini 
mitjançant aprovació a la conferència constitutiva o re-
novadora de la secció sindical d’empresa, en virtut de 
les particularitats pròpies i amb els límits establerts en 
aquests estatuts i normes de desenvolupament apro-
vades pel Consell de la CS de la CONC.

644) 3. De manera excepcional, es podran constituir sec-
cions sindicals d’àmbit inferior al centre de treball en 
virtut de les peculiaritats pròpies de l’activitat, quan 
sigui indispensable per al millor desenvolupament de 
l’acció sindical. Aquesta constitució ha de ser aprovada 
per la conferència de la secció sindical d’empresa, que 
establirà l’àmbit, les funcions i els òrgans de direcció i 
de la qual dependrà orgànicament, i s’ajustarà sempre 
al que està previst als estatuts i normes de desenvolu-
pament reservades al Consell de la CS de la CONC.

645) 4. Les seccions sindicals també es podran constituir 
d’àmbit territorial en virtut de les especials característi-
ques d’organització de l’empresa, i s’ajustarà als àmbits 
territorials establerts als articles 14 b) i 17.

646) 5. El Consell de la CS de la CONC podrà modificar per 
acord majoritari l’àmbit de les seccions sindicals esta-
blert en virtut de les necessitats organitzatives que es 
produeixin.

647) c) Funcions de la secció sindical

648) 1. Aplicar i concretar la política del sindicat a l’empresa.

649) 2. Garantir el cobrament de les quotes mitjançant les 
normes i els criteris que s’estableixin pels òrgans con-
federals.

650) 3. Realitzar totes les tasques que garanteixin el bon 
funcionament de la secció sindical a l’empresa, centre 
de treball o àmbit inferior, amb especial atenció als ser-
veis que ha de prestar el sindicat als afiliats i afiliades.

651) 4. Distribuir propaganda i informació entre els treballa-
dors i treballadores i afiliats i afiliades.

S’ha de suprimir el punt 4 i el punt 5 passa a ser el 4.
(Explicació: és reiteratiu perquè el seu contingut ja està reco-
llit en l’article b.1.)

S’ha de canviar pel següent text: “Fer el seguiment que els 
afiliats i les afiliades estiguin al corrent de pagament”.
(Explicació: el text anterior ha quedat obsolet.)

S’ha de treure el concepte “propaganda” i posar “Fer arribar 
i distribuir informació entre els afiliats i les afiliades i 
els treballadors i les treballadores”.
(Explicació: és un concepte més actualitzat.)

S’ha d’afegir un punt, que seria el c) 5, que digui: “Les sec-
cions sindicals podran disposar de pàgines web prò-
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652) 5. Elaborar les directrius i aprovar les propostes que 
portaran les persones que són membres de CCOO 
al comitè d’empresa o junta de personal i al conjunt 
dels treballadors i treballadores davant la negociació 
col·lectiva i altres activitats representatives i participar-
hi en els termes legals o convencionalment establerts.

 
653) 6. Proposar, elaborar i aprovar les llistes electorals, i ga-

rantir la participació de tots els afiliats i afiliades.

654) 7. Promoure i organitzar conjuntament amb la fede-
ració respectiva la formació permanent i continuada 
dels treballadors i treballadores del seu àmbit.

655) 8. Coordinar les actuacions dels delegats i delegades 
sindicals.

656) 9. La Comissió Executiva de la secció sindical –junta-
ment amb el sindicat– garantirà l’adequat exercici dels 
drets sindicals a l’empresa, i, molt particularment, vet-
llarà perquè les persones que han estat escollides com 
a membres sota les sigles de CCOO a qualsevol òrgan 
de representació atenguin tant les tasques sindicals de 
l’empresa com les relacionades amb el funcionament 
del sindicat fent una utilització equilibrada de les hores 
sindicals.

657) 10. Totes aquelles que legalment o convencionalment 
li siguin atribuïdes.

658) 11. Les funcions de representació davant de l’empresa, 
a banda de les previstes, que li siguin encomanades 
pels òrgans de direcció del sindicat.

659) 12. La capacitat de proposta pressupostària en el marc 
d’elaboració del pressupost integrat de la federació co-
rresponent.

660) 13. Proposta per a la utilització del crèdit d’hores sindi-
cals disponibles al seu àmbit a la federació correspo-
nent, a la unió territorial o a la CS de la CONC per a la 
decisió definitiva.

661) d) Òrgans de direcció de la secció sindical
662) 1. Les seccions sindicals tindran com a mínim un orga-

nisme de direcció col·lectiva, que serà en aquest cas 
una comissió executiva.

pies i de comptes d’accés a les diferents xarxes socials 
existents, d’acord amb el protocol de la CONC que re-
gula aquesta matèria”. A partir d’aquí canviar la numeració 
de l’articulat fins al final del punt c).
(Explicació: es tracta de preveure i regular una nova realitat.) 

S’ha de substituir el terme “formació permanent i continua-
da” per “formació professional per a l’ocupació”.
(Explicació: és un terme més actualitzat.)
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 A banda dels delegats i delegades sindicals, la secció 
sindical es dotarà d’un secretari o secretària general, 
que sempre que sigui possible haurà de coincidir amb 
la figura del delegat o delegada sindical.

 
663) 2. Els criteris d’elecció seran els mateixos que els esta-

blerts per als màxims òrgans de la CS de la CONC.

664) 3. Les conferències ordinàries de les seccions sindicals 
es faran cada quatre anys dins del procés congressual 
de la CS de la CONC o de la seva federació, segons es 
determini a la carta de convocatòria. Les conferències 
extraordinàries es faran segons el previst en l’article 20 
d’aquests estatuts.

665) 4. Les assemblees dels afiliats i les afiliades garanteixen 
la participació del conjunt de la secció sindical.

666) La Comissió Executiva de la secció sindical convocarà, 
com a mínim, una vegada a l’any l’assemblea d’afiliats 
i afiliades, per debatre el balanç de gestió anual de 
l’activitat sindical, així com aprovar les propostes i els 
objectius que s’han de realitzar. Als processos de ne-
gociació col·lectiva i de la resta de les activitats de la 
secció sindical es faran les assemblees i reunions que 
calgui per tal de facilitar la participació i el compromís 
dels afiliats i afiliades a les activitats del sindicat.

667) Un terç de l’afiliació podrà convocar amb caràcter ex-
traordinari l’assemblea del conjunt dels afiliats i les afi-
liades. Aquest tipus de convocatòria extraordinària no-
més es podrà repetir un cop transcorreguts sis mesos 
com a mínim.

668) e) El representant o la representant de la secció sindi-
cal davant l’empresa

669) 1. L’òrgan de representació de la secció sindical davant 
l’empresa és el delegat o delegada sindical, en virtut 
del que està disposat a la Llei orgànica 11/85, de lliber-
tat sindical.

670) 2. A totes les empreses, i si fos el cas, centres de treball, 
les seccions sindicals escolliran tants delegats o dele-
gades sindicals com les normes legals o convencionals 
estableixin.

671) 3. L’elecció dels delegats i delegades sindicals 
s’efectuarà en assemblea o reunió dels afiliats i afiliades 
convocats per això, mitjançant votació secreta, si així 

S’ha d’afegir: “En el cas d’existència de secció sindical 
constituïda, serà aquesta, a través del seu secretari o 
secretària general, la que tindrà la representació del 
Sindicat a l’empresa”. 
(Explicació: és una qüestió que faltava.)
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se sol·licita, i sistema electoral majoritari, entre els can-
didats i candidates proposats, tot això en el marc de la 
conferència de la secció sindical d’empresa, a excepció 
de la primera elecció, que podrà no coincidir-hi. 

672) 4. El delegat o la delegada sindical respon de la seva 
tasca davant la secció sindical que l’ha elegit, represen-
tada pels òrgans de direcció i davant el sindicat que 
representa.

673) 5. El secretari o secretària general de la secció sindical 
farà, així mateix, les funcions de representació davant 
l’empresa que li siguin encomanades pel sindicat i/o 
secció sindical.

674) 6. Mandat del delegat o delegada sindical.
675) - La durada del mandat del delegat o delegada sindical 

serà idèntica a la prevista per als òrgans de direcció de 
la secció sindical i la seva renovació es farà coincidir 
amb aquests, per la qual cosa en casos de revocació o 
sanció, el nou delegat o delegada sindical escollit ho 
serà pel que resta de mandat.

676) - El delegat o delegada sindical podrà ser revocat mit-
jançant decisió dels afiliats i afiliades, del mateix àmbit 
en què va ser escollit, convocats a l’efecte per acord 
majoritari dels afiliats i afiliades participants.

677) - El delegat o delegada sindical podrà ser destituït pels 
òrgans competents del sindicat mitjançant el procedi-
ment establert estatutàriament per a les sancions.

678) 7. Funcions del delegat o delegada sindical.
679) - Realitzar les funcions de representació davant 

l’empresa que li siguin encomanades pel sindicat i/o 
secció sindical.

680) - Representar el conjunt dels afiliats i afiliades davant 
l’empresa a tots els efectes.

681) - Aplicar i executar els acords de la secció sindical i del 
sindicat en l’àmbit corresponent.

682) - Exercir les funcions que li siguin atribuïdes per 
l’Executiva de la secció sindical.

683) - Exercir les altres funcions i drets que li atorgui la LOLS 
i els convenis col·lectius d’aplicació.

684) 8. L’elecció del delegat o delegada sindical haurà de 
recaure preferentment en un membre de l’Executiva 
de la secció sindical; en cas que no sigui així i durant el 
seu mandat, els delegats i delegades sindicals passa-
ran a ser membres amb veu i sense vot de l’Executiva. 
Al registre de la Secretaria d’Organització de la CS de la 
CONC hi haurà de constar una relació actualitzada dels 
delegats i delegades sindicals de la LOLS, així com dels 
secretaris i secretàries generals de la secció sindical 
d’empresa i tots els òrgans de direcció de les seccions 
sindicals d’empresa.



80 juliol / 2012  

de CCOO de Catalunya

685) 9. Les seccions sindicals, les estructures de ram i te-
rritorial, mancomunadament, acordaran la utilització 
dels crèdits horaris dels delegats i delegades sindicals 
en un triple vessant: l’activitat i representació de la sec-
ció sindical d’empresa, el treball federatiu i territorial, 
així com la dedicació a les tasques confederals.

686) Article 15
687) Sindicats de ram
688) 1. Els sindicats de ram agrupen totes les seccions sin-

dicals i afiliats i afiliades que pertanyen a un mateix 
ram de producció, serveis, etc., que es concreten en 
els rams federatius establerts en l’article 16 d’aquests 
estatuts, en un àmbit territorial determinat, comarcal o 
intercomarcal si és el cas. La constitució dels sindicats 
de ram serà promoguda per la federació de nacionali-
tat dins de les seves competències.

689) 2. L’àmbit territorial dels sindicats de ram constituïts 
orgànicament per les federacions de nacionalitat es 
correspondran amb el disseny de les unions territo-
rials de segon grau –intercomarcals i comarcals– esta-
blertes en l’article 17 d’aquests estatuts. Les possibles 
excepcions al criteri anterior, motivades pel nivell de 
desenvolupament del ram i les seves necessitats, hau-
ran de ser consensuades entre les organitzacions afec-
tades i la Secretaria d’Organització de la CS de la CONC.

690) Així mateix, als àmbits territorials de les comarques de 
Barcelona en què no estiguin constituïts els sindicats 
de ram, es constituiran equips de treball estables per 
part de les federacions de ram. Aquestes determina-
ran les seves competències, estructura i maneres de 
funcionament tenint en compte les especificitats del 
territori i l’atenció a les persones afiliades. 

691) 3. Els sindicats comarcals o intercomarcals disposaran, 
com a mínim, d’un òrgan col·lectiu de direcció, dels 
previstos en aquests estatuts per als màxims òrgans 
de direcció de la CS de la CONC, i amb idèntics criteris 
d’elecció. Aquesta elecció s’efectuarà dins del seu pro-
cés congressual.

692) 4. En base a la seva autonomia econòmica, els sindi-
cats de ram elaboraran els seus pressupostos anuals 
a partir dels seus recursos i en funció de les seves ac-
tivitats i tasques. Aquests pressupostos s’integren en 
els de la seva federació i el seu funcionament s’acull 
al previst al capítol IX d’aquests estatuts. El sindicat de 
ram comunicarà el seu pressupost a la unió territorial 
del seu àmbit, per tal que en tinguin coneixement.

On diu: “El sindicat de ram comunicarà el seu pressupost a 
la unió territorial del seu àmbit, perquè en tinguin coneixe-
ment”, s’ha de canviar per: “El sindicat de ram comunicarà 
el seu pressupost a la unió territorial del seu àmbit, 
perquè aquesta el pugui agregar en el seu àmbit terri-
torial i en tingui coneixement”.
(Explicació: és un concepte actualitzat.)
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693) 5. Els pressupostos dels sindicats de ram s’integren en 
els de la seva federació i el seu funcionament al que 
està previst al capítol VII d’aquests estatuts.

694) 6. Les funcions principals del ram al territori, sota la di-
recció federativa, són:

695) a) L’aplicació i la concreció de la política de la federació 
al seu àmbit territorial.

696) b) La realització de les eleccions sindicals, amb espe-
cial atenció a l’organització dels delegats i delegades 
de petites empreses.

697) c) La necessària atenció continuada i visites a les PIME.
698) d )El treball continuat d’afiliació als centres de treball.
699) e )El seguiment de la negociació col·lectiva que les 

seccions sindicals han de desenvolupar, prestant 
atenció a la democràcia sindical amb la participació 
més àmplia possible dels afiliats i afiliades mitjançant 
els processos d’informació, assemblea i consulta que 
s’estableixin en els processos de negociació col·lectiva.

700) f ) La implicació en l’acció socioeconòmica desenvo-
lupada per les unions territorials i la seva extensió als 
centres de treball.

701) Article 16
702) Federacions de ram

703) Les federacions són el conjunt d’afiliats i afiliades d’un 
mateix sector de producció o dels serveis. Es federen 
voluntàriament a la CS de la CONC i a través d’aquesta 
a les federacions estatals de la Confederació Sindical 
de les CCOO d’Espanya. 

704) Les federacions, sobre la base de les necessitats de la 
seva acció sindical, concretaran la seva estructura orga-
nitzativa, tenint en compte els criteris organitzatius del 
Consell de la CS de la CONC i els acords confederals.

On diu capítol VII, s’ha de canviar per capítol IX.
(Explicació: és un error.)

S’ha d’afegir, després de la “seva acció sindical”, el text se-
güent: “i la seva implantació territorial en els seus sectors”. El 
text quedaria: “Les federacions, sobre la base de les ne-
cessitats de la seva acció sindical i la seva implantació 
territorial en els seus sectors, concretaran la seva es-
tructura organitzativa, tenint en compte els criteris or-
ganitzatius del Consell de la CS de la CONC i els acords 
confederals”.
(Explicació: és una adequació a la realitat.)

S’ha d’afegir, a continuació, un nou paràgraf amb el text se-
güent: “Les federacions podran organitzar-se en sindi-
cats comarcals, intercomarcals i/o àmbits funcionals,  
que integrin i consolidin els recursos de totes les or-
ganitzacions que en depenen i administrin els seus 
recursos de conformitat amb els acords dels òrgans de 
direcció d’àmbit superior”. 
(Explicació: és una adequació a la realitat.) 



82 juliol / 2012  

de CCOO de Catalunya

705) La Comissió Obrera Nacional de Catalunya organitza 
els seus afiliats i afiliades en les següents federacions:

706) Federació d’Activitats Diverses
707) Federació de Serveis i Administracions Públiques 

(FSAP)
708) Federació Agroalimentària
709) Federació de Serveis Financers i Administratius (COM-

FIA)
710) Federació d’Indústries de la Construcció i la Fusta
711) Federació de Comunicació i Transport
712) Federació d’Ensenyament
713) Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme (FECOHT)
714) Federació d’Indústries Tèxtils, Pell, Químiques i Afins 

(FITEQA)
715) Federació Minerometal·lúrgica
716) Federació de Pensionistes i Jubilats
717) Federació de Sanitat

718) En la seva denominació legal, al nom que identifica 
les federacions de ram se li afegirà les sigles CS de la 
CONC.

719) Els canvis en l’estructura federativa de la CS de la CONC 
podran ser acordats pel Consell Nacional de la CS de 
la CONC, tenint en compte les federacions afectades i 
d’acord amb el que està regulat en aquests estatuts, i 
es registraran els canvis produïts, de conformitat amb 
el que disposa la LOLS.

720) Els òrgans de direcció de les federacions es regularan 
tal com està establert en l’article 18 d’aquests estatuts. 

721) Els criteris d’elecció seran els mateixos que els esta-
blerts per als màxims organismes de la CS de la CONC, 
però atenent a la pròpia naturalesa de la federació 
com a única estructura, elecció que s’efectuarà dins 
del seu procés congressual.

722) La Federació TRADE-CCOO és la federació dels treba-
lladors i treballadores autònoms dependents, de la CS 
de la CONC, dotada de personalitat jurídica i estatuts 
propis. Els estatuts de la FS TRADE-CCOO estaran en 
consonància amb els de la CS de la CONC i tindran 
caràcter supletori respecte dels anteriors. La confede-
ració de la FS TRADE-CCOO a la CS de la CONC es regu-
larà per protocols específics aprovats en els òrgans de 
direcció d’ambdues organitzacions. 

723) L’SME-CCOO (Sindicat de Mossos d’Esquadra – CCOO) 
es confedera a través de la Federació de Serveis i Ad-
ministració Pública, i manté personalitat jurídica i es-
tatuts propis. Els estatuts de l’SME-CCOO estaran en 

Cal actualitzar el nom d’algunes federacions de ram com a 
conseqüència del procés de fusions i de canvis de nom. És 
el cas de la Federació de Serveis a la Ciutadania i el de la 
Federació d’Indústria. 
(Explicació: és una actualització.)

S’ha de canviar “Federació de Serveis i Administracions Públi-
ques” per “Federació de Serveis a la Ciutadania”.
(Explicació: és una actualització.)
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consonància amb els de la CS de la CONC i tindran 
caràcter supletori respecte dels anteriors. La confede-
ració de l’SME-CCOO a la CS de la CONC es regularà 
per protocols específics aprovats als òrgans de direc-
ció d’ambdues organitzacions, en el cas de la CS de la 
CONC, la Federació de Serveis i Administració Pública i 
el Consell Nacional de la CS de la CONC.

724) Article 17
725) Unions territorials

726) La CS de la CONC adopta una organització territorial 
d’acord amb la divisió territorial comarcal de la Ge-
neralitat de Catalunya i s’estructura en unions comar-
cals i intercomarcals, que adoptaran la denominació 
de l’àmbit geogràfic que correspongui al seu àmbit 
d’actuació sindical.

727) Les unions territorials seran sempre unions de sindi-
cats excepte les unions locals i de zona i les unions 
territorials comarcals dins dels àmbits intercomarcals 
que decideixin aquestes unions sobre la base de la ca-
pacitat autoorganitzativa.

728) L’estructura territorial de la CS de la CONC està forma-
da, en segon grau, per les unions sindicals comarcals 
de:

729) - UC Barcelonès
730) - UC Baix Llobregat 
731) - UC Vallès Occidental
732) - UC Osona
733) - UC Anoia

734) Les unions sindicals intercomarcals de:

735) - UI Comarques Gironines 
736) - UI Comarques Tarragonines
737) - UI Terres de Lleida
738) - UI Alt Penedès – Garraf 
739) - UI Bages – Berguedà
740) - UI Vallès Oriental – Maresme

741) En la seva denominació legal al nom que identifica 
de les unions territorials se li afegirà les sigles CS de la 
CONC. 

742) L’estructura territorial de primer grau o nivell de la 
CS de la CONC està formada per les unions locals, 
unions de zona, unions comarcals o altres maneres 
d’organització funcional que decideixin les unions 
territorials de segon grau en l’exercici de la seva ca-
pacitat autoorganitzativa dins del respecte a aquests 
estatuts.

s’ha de canviar “d’acord amb” per “que té com a referència”.
(Explicació: és el que succeeix a la realitat, ja que el Sindicat 
s’organitza en funció de la seva realitat i de les seves necessi-
tats. Per exemple, algunes unions comarcals no  existeixen.)
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743) Els diferents organismes territorials podran sol·licitar 
davant el Consell de la CS de la CONC, o aquest per 
si mateix, la modificació de l’estructura territorial de 
segon grau establerta. El Consell prendrà l’acord opor-
tú en relació amb el que estigui sol·licitat, registrant la 
modificació produïda de conformitat amb el que esti-
gui disposat a la Llei orgànica de llibertat sindical.

744) Article 18
745) Règim jurídic de les organitzacions confederades

746) a) Els organismes que componen l’estructura sindical 
de la CS de la CONC tindran autonomia administrativa 
i econòmica dins dels límits que estableixen aquests 
estatuts i de les directrius marcades pels òrgans de di-
recció de la CS de la CONC, ja que formen una única 
personalitat jurídica.

747) b) Els organismes que componen l’estructura sindi-
cal estaran representats pel seu secretari o secretària 
general, que ostentarà les facultats legals que li siguin 
delegades pels òrgans de direcció de la CS de la CONC.

748) c) Els organismes que componen l’estructura sindical 
tenen autonomia administrativa i de gestió econò-
mica dins del seu àmbit d’actuació, sense més limita-
cions que el compliment dels acords que en aquestes 
matèries adoptin els òrgans de direcció de la CS de la 
CONC i les derivades dels imperatius legals, com, per 
exemple, la contractació del personal laboral, que s’ha 
d’efectuar a través dels òrgans de direcció de la CS de 
la CONC, prèvia conformitat, i segons el previst en el 
capítol IX d’aquests estatuts. 

749) d) Els organismes que componen l’estructura sindical 
executaran els actes necessaris per tal de dotar-se –i 
prestar-los– dels serveis als afiliats i afiliades establerts 
pels òrgans de direcció de la CS de la CONC, sota la 
seva dependència i les directrius fixades per aquests 
òrgans.

750) e) Els organismes que componen l’estructura sindical 
de la CS de la CONC es regiran, en totes les seves ac-
tuacions, per aquests estatuts, que seran considerats a 
tots els efectes com els propis de tots els organismes 
en l’àmbit de Catalunya, i s’exclou en aquest àmbit 
l’aplicació d’altres estatuts.

751) f ) La CS de la CONC no respondrà de les accions i 
obligacions dels organismes que componen la seva 
estructura sindical, quan no hagin estat prèviament 
conegudes i aprovades pels òrgans corresponents de 
la CS de la CONC, tal com es formula en el capítol IX.

Tot l’article corresponent al Règim jurídic de les organitza-
cions confederades no està ben estructurat. Per millorar-lo, 
sense fer excessius canvis, proposem:
De la lletra a) a la f ) deixar-ho igual.
S’ha de posar la lletra g) davant del paràgraf que comença 
per: “Les persones designades a aquest efecte...”.
S’ha de posar la lletra h) davant del paràgraf que comença 
per: “L’acció sindical de les federacions...”.
S’ha de posar la lletra i) davant del paràgraf que comença 
per: “Els organismes que componen l’estructura sindical...”.
S’ha de posar la lletra j) davant del paràgraf que comença 
per: “La representació i la dedicació al Sindicat de les perso-
nes...”.
S’ha de posar la lletra k) on ara hi ha la lletra g).
(Explicació: és una millora formal.)

S’ha d’acabar el text en “...imperatius legals” i suprimir la resta.
(Explicació: es considera no adequat incloure un exemple en 
els estatuts.)
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752) Les persones designades a l’efecte per qualsevol òrgan 
de direcció de la CS de la CONC podran participar amb 
veu a les reunions que celebri qualsevol òrgan dels or-
ganismes que componen l’estructura sindical.

753) L’acció sindical de les federacions serà competèn-
cia dels seus òrgans de direcció dins del seu àmbit 
d’actuació. Les propostes i decisions de l’acció sindical 
que, per la seva transcendència i repercussions, puguin 
afectar el desenvolupament de la CS de la CONC, la 
seva implantació entre els treballadors i treballadores, 
o puguin suposar una variació de les directrius gene-
rals, hauran de ser consultades prèviament al Consell 
Nacional o, en el seu defecte, a la Comissió Executiva 
de la CS de la CONC.

754) Els organismes que componen l’estructura sindical de la 
CS de la CONC tindran els òrgans de direcció següents:

 - El Consell Nacional
 - El Comitè Confederal
 - La Comissió Executiva
 - El secretari o la secretària general

755) I un òrgan de gestió:
 El Secretariat o Comissió Permanent de la Comissió 

Executiva

756) Excepte per a la CS de la CONC, s’orienta que la resta 
dels organismes que componen l’estructura sindical 
no tinguin més de dos òrgans col·lectius, que poden 
ser ambdós de direcció o un de direcció i un altre de 
gestió.

757) Els criteris d’elecció dels òrgans de direcció seran els 
mateixos que els establerts per als màxims òrgans 
de la CS de la CONC, però atenent a la naturalesa i a 
l’àmbit de cada organisme.

758) La representació i la dedicació al sindicat de les perso-
nes que són membres dels òrgans de direcció i gestió 
vindrà establerta per l’Acord marc regulador de les de-
dicacions sindicals, aprovat per la Comissió Executiva 
de la CONC.

759) g) Els òrgans de direcció dels organismes que com-
ponen l’estructura sindical de la CS de la CONC osten-
taran les funcions pròpies per al bon funcionament 
orgànic d’aquests organismes i el compliment dels 
drets i obligacions estatutaris, tot això dins dels límits 
competencials fixats per a cadascun dels òrgans de di-
recció en aquests estatuts en regular les competències 
dels òrgans de direcció de la CS de la CONC, tenint en 
consideració la naturalesa i l’àmbit de cada organisme.
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760) Article 19
761) Drets i deures de les organitzacions confederades

762) Tots els organismes de la CS de la CONC estan sub-
jectes a drets i deures, i han d’acatar els seus estatuts 
i programa general, la seva línia d’orientació sindical, 
les seves normes organitzatives i el seu model financer. 
Tenen dret a rebre sistemàticament informació de les 
decisions dels organismes superiors de la Confedera-
ció que els afectin i totes les altres d’interès general, 
a rebre suport sindical i econòmic, a controlar la feina 
i els mètodes de direcció dels organismes superiors. 
Tenen l’obligació de respectar, aplicar i difondre els 
acords i orientacions generals adoptats pels òrgans de 
direcció, de fer arribar al conjunt d’afiliats i afiliades les 
orientacions i les informacions, i de satisfer els compro-
misos financers estipulats amb els organismes com-
petents de la Confederació. Tots els organismes de la 
Confederació, des de les seccions sindicals, hauran de 
promoure la lectura i difusió de Lluita obrera, portaveu 
de la CS de la CONC. Són igualment deures el registre 
i l’enviament regular i sistemàtic de còpia de docu-
ments, declaracions, propaganda, actes i publicacions 
als òrgans de direcció de la Confederació i el manteni-
ment dels sistemes d’informació desenvolupats per la 
CS de la CONC.

763) Com a subjectes col·ectius, estan sotmesos a les nor-
mes i sancions disciplinàries previstes en aquests esta-
tuts, així com dotats del recurs respecte d’elles, tal com 
està previst.

764) CAPÍTOL VI
765) ÒRGANS DE DIRECCIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA CS DE 

LA CONC
766) Article 20
767) Processos congressuals

768) Als processos congressuals de tots els òrgans de la 
Confederació es contemplaran dues situacions:

769) Congressos ordinaris
770) Són aquells que es fan d’acord amb la convocatòria 

del Congrés de la CS de la CONC i durant l’àmbit tem-
poral necessari per a la realització dels congressos 
de totes les seves organitzacions confederades. En 
aquests congressos es debaten els materials propis de 
l’organització confederada, així com l’elecció dels seus 
òrgans de direcció, i els materials de la CS de la CONC, 
ja que a partir de l’acord sobre el nou model de fer 
congressos els congressos de les organitzacions con-
federades es fan abans.

S’han de canviar els punts i seguit per punts i a part per vi-
sualitzar millor els drets i els deures. És a dir, després del “...
seu model financer” vindria un punt i a part i després de “...
direcció dels organismes superiors” en vindria un altre.
(Explicació: és una millora formal.)

S’ha de treure: “Tots els organismes de la Confederació, des 
de les seccions sindicals, hauran de promoure la lectura i la 
difusió de Lluita Obrera, portaveu de la CS de la CONC”.
(Explicació: és un redactat que ja no té sentit a causa de la 
forma de distribució que actualment té Lluita Obrera.)

L’article 20 està mal ubicat. S’hauria d’iniciar el capítol amb 
els que ara són els articles 21, 22, 23 i 24 i, a continuació, 
posar l’article 20.
(Explicació: és una millor ordenació.)

l’expressió: “àmbit temporal necessari” s’ha de modificar per 
“àmbit temporal establert”.
(Explicació: creiem que és una terminologia més precisa.) 

S’ha de modificar “organització confederada” per “organitza-
cions confederades.
(Explicació: és una correcció gramatical.) 



87juliol / 2012  

de CCOO de Catalunya

771) Aquests congressos es faran mitjançant les normes es-
tablertes a la carta de convocatòria i el Reglament del 
Consell de la CS de la CONC.

772) Congressos extraordinaris
773) En circumstàncies especials que provinguin de:
774) - Dissolució de l’òrgan
775) - Dimissió de la majoria de la Comissió Executiva
776) - Necessitat d’adaptació de la política sindical d’aquest 

àmbit a noves realitats que puguin sorgir

777) Es podran convocar congressos extraordinaris a tra-
vés dels consells dels òrgans, prèvia comunicació al 
Consell de la CS de la CONC. Aquests congressos es 
faran d’acord amb les normes aprovades pel Consell 
Nacional.

778) El fet d’haver realitzat un congrés extraordinari no exi-
mirà, en cap cas, de fer l’ordinari en el procés congres-
sual de la CS de la CONC.

779) Article 21
780) Els òrgans de direcció i de representació de la CS de la 

CONC són els següents:
781) a) El Congrés Nacional de Catalunya
782) b) El Consell Nacional
783) c) El Comitè Confederal 
784) d) La Comissió Executiva
785) e) El Secretariat o la Comissió Permanent de l’Executiva 
786) f ) El secretari o la secretària general

787) Article 22
788) Participació de joves
789) 22.1. Per tal d’incorporar les persones joves a la parti-

cipació, la decisió i la direcció sindical, a totes les es-
tructures del sindicat en què sigui possible es crearà la 
responsabilitat d’Acció Jove.

790) ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO és l’instrument del qual 
es dota la CS de la CONC per fer una política cap a la 
joventut treballadora de caràcter transversal.

791) 22.2. Amb l’objectiu de promoure la renovació als òr-
gans de direcció de les diferents estructures sindicals, 
aquestes incorporaran persones joves amb responsa-
bilitats en la mesura de cada realitat. 

792) Article 23
 Participació de treballadors i treballadores immigrats
793) 1. Les diferents estructures sindicals es dotaran de 

plans específics per incorporar els treballadors i tre-
balladores procedents dels moviments migratoris a 
l’activitat sindical a partir del seu lloc de treball.

On diu: “Es podran convocar congressos extraordinaris a tra-
vés dels consells dels òrgans”, s’ha afegir: “o de la Comissió 
Executiva en cas de no haver-hi Consell”.
(Explicació: és una mancança, ja que hi ha organitzacions 
que no tenen Consell.)

s’ha de modificar “l’instrument” per “l’àmbit”.
(Explicació: creiem que és un terme més precís.)
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794) 2. En funció de cada realitat les diferents estructures 
sindicals incorporaran aquests treballadors a les res-
ponsabilitats sindicals en òrgans de direcció en els di-
ferents nivells i a les llistes als òrgans de representació.  

795) Article 24  
796) Sindicat d’homes i dones

797) A totes les estructures del sindicat que sigui possible, 
es crearan responsabilitats de la dona, que s’hauran de 
dotar de comissions de treball.

798) Les diferents estructures sindicals garantiran en el seu 
àmbit una real igualtat d’oportunitats de les dones en 
el desenvolupament de totes les activitats sindicals: 
participació general, òrgans de direcció de tots els ni-
vells i a les llistes dels òrgans de representació.

799) Es fomentaran polítiques per a la igualtat amb l’objectiu 
d’avançar cap a la paritat als òrgans de direcció. Mentre 
no es pugui assolir aquest objectiu es garantirà que la 
representació d’homes i dones als òrgans de direcció 
serà com a mínim proporcional al nombre d’afiliació 
de cada àmbit de l’estructura sindical del qual es tracti, 
i es promourà la millora de la proporcionalitat pròpia 
tot el que sigui possible.

800) Els òrgans de direcció de les federacions, de les unions 
comarcals i intercomarcals i de la CONC es dotaran 
d’una Secretaria de la Dona o de polítiques per a la 
igualtat. 

801) Per al desenvolupament de CCOO com a sindicat 
d’homes i dones, es potenciaran secretaries de la 
Dona a les estructures territorials i de ram, i aquestes 
s’incorporaran als òrgans de direcció.

802) Article 25
803) El Congrés Nacional de Catalunya
804) És el màxim òrgan deliberant i decisori de la Confede-

ració:

805) a) Composició: s’aplicarà estrictament el criteri paritari 
que correspon a la doble estructura de les Comissions 
Obreres: territorial i de ram de producció. O sigui, el 
Congrés estarà integrat a parts iguals per represen-
tants d’unions territorials i per representants de les 
federacions. Les persones que són membres de la Co-
missió Executiva sortint són delegats i delegades nats 
al Congrés.

806) b) Elecció: els delegats i delegades al Congrés seran els 
i les que, en nombre i criteri, fixi el Consell Nacional de 

S’ha de canviar el redactat actual per: “A totes les estruc-
tures del Sindicat, s’hi impulsarà la creació de respon-
sabilitats de la Dona, que s’hauran de dotar de comis-
sions de treball”. 
(Explicació: és una redacció més exigent.)

S’ha d’eliminar: “o de polítiques per a la igualtat”.
(Explicació: es considera que són secretaries diferenciades.) 
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manera directament proporcional al nombre de cotit-
zants de cada àmbit. La normativa serà establerta tam-
bé pel Consell Nacional, i es donarà a conèixer amb 
com a mínim tres mesos d’antelació. Les eleccions 
als òrgans de direcció hauran d’estar presidides per 
criteris d’unitat, fonamentalment a través d’una sola 
candidatura. Quan almenys un 10% d’electors, en cada 
àmbit, desitgi presentar una o altres candidatures, es 
procedirà a l’elecció a través del sistema proporcional i 
llistes tancades.

807) c) Convocatòria: el Congrés es reunirà com a mínim 
cada quatre anys, a convocatòria del Consell Nacional, 
amb almenys sis mesos d’antelació. Amb caràcter ex-
traordinari, el Consell Nacional el podrà convocar quan 
ho cregui convenient, amb un termini mínim d’un mes 
d’antelació.

808) Els materials preparatoris del Congrés hauran de ser 
elaborats sota la responsabilitat del Consell Nacional 
i donats a conèixer al conjunt d’estructures de la Con-
federació amb dos mesos efectius d’antelació, a través 
de la seva publicació a l’òrgan de la CS de la CONC, 
Lluita obrera. 

809) d) Acords: les decisions seran adoptades per majo-
ria simple, excepte en els casos que, expressament, 
s’assenyali un altre criteri.

810) e) Funcions: són tasques o atribucions del Congrés:
811) 1. Determinar l’orientació político-sindical de la Confe-

deració.
812) 2. Aprovar o modificar el programa i el model financer.
813) 3. Decidir la modificació total o parcial dels estatuts.
814) 4. Aprovar els criteris de composició del Consell Nacio-

nal, prenent nota de qui l’integra. Escollir de l’excedent 
lliure del Consell que s’hagi determinat per sufragi lliu-
re i secret.

815) 5. Escollir el secretari o secretària general per sufragi 
lliure i secret.

816) 6. Escollir la Comissió Executiva, la Comissió de Garan-
ties i la Comissió de Control Administratiu per sufragi 
lliure i secret.

817) 7. Decidir sobre la dissolució de la CS de la CONC.

on diu: “i es donarà a conèixer amb com a mínim tres mesos 
d’antelació”, s’ha de modificar per: “i es donarà a conèixer, 
com a mínim, amb tres mesos d’antelació”.
(Explicació: correcció gramatical.)

S’ha de fer referència a les fusions (concepte incorporat als 
estatuts, en l’article 45, per requeriment del Departament de 
Treball de la Generalitat).  
El nou redactat que es proposa quedaria: “Decidir sobre la 
dissolució de la CS de la CONC i sobre la fusió amb una 
altra organització sindical”.
(Explicació: per coherència amb el nou article 45 dels Esta-
tuts de la CONC.)
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818) Article 26
819) El Consell Nacional

820) És el màxim òrgan de direcció i de representació entre 
congrés i congrés de la CS de la CONC.

821) a) Composició: és un òrgan fonamentalment repre-
sentatiu de totes les estructures de la CS de la CONC. 
Estarà integrat por:

822) 1. Les persones que són membres del Comitè Confe-
deral.

823) 2. Un nombre de representants per les federacions i 
unions territorials, en proporció amb el nombre de 
cotitzants. Aquesta representació serà elegida per 
l’òrgan de direcció més ampli entre congrés i congrés 
de les respectives federacions i unions territorials. Les 
vacants produïdes per dimissió o qualsevol altra causa 
amb posterioritat al Congrés es cobriran a través de 
l’elecció per l’òrgan de direcció més ampli entre con-
grés i congrés de la federació o unió corresponent.

824) La seva composició ha de tendir a la paritat de gènere 
i, per tant, la part que correspon a l’elecció directa del 
Congrés ha de garantir la presència del mateix nombre 
d’homes i de dones, i les persones escollides per les 
organitzacions han de tendir a la paritat, respectant en 
qualsevol cas, com a mínim, la presència equivalent al 
percentatge d’afiliació que representen les dones en la 
seva organització, traient aquelles que superen el 50% 
d’afiliació que garantiran la paritat de la delegació. 

825) 3. Un nombre de membres designats o designades 
directament pel Ple del Congrés com a excedent lliu-
re, que no podrà excedir del 10% de les persones que 
són membres del Consell. El total de la suma del Co-
mitè Confederal i els membres escollits per les orga-
nitzacions confederades segons estableix el Congrés 
Nacional. Les vacants produïdes a l’excedent lliure es 
cobriran mitjançant elecció al Consell de la CS de la 
CONC.

826) Els membres del Comitè Confederal en qualitat de se-
cretaris i secretàries generals de les diverses organitza-
cions confederades computaran a tots els efectes en la 
distribució d’electes al Consell Nacional que faci cada 
organització en funció de la representativitat demo-
cràtica que es manifesta en el seu si.

827) b) Convocatòria: amb caràcter ordinari es reunirà, com 
a mínim, dues vegades a l’any, una per debatre el ba-
lanç de gestió anual de l’activitat sindical, així com els 
balanços integrats i comptes de resultats, i una altra 

s’ha de suprimir: “traient aquelles que superen el 50% 
d’afiliació que garantiran la paritat en la delegació”.
(Explicació: creiem que aquest redactat no respon a la situa-
ció actual i resulta discriminatori per a les dones.)
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per tal d’aprovar, a proposta del Comitè Confederal, els 
objectius de la política sindical i pressupostària del sin-
dicat.

828) El Consell serà convocat pel Comitè Confederal amb 
un mes d’antelació, i s’acompanyarà a la convocatòria 
l’ordre del dia i els materials a debatre, per tal que les 
persones que són membres del Consell puguin traslla-
dar el debat als organismes de l’estructura sindical que 
representen. Les reunions del Consell Nacional estaran 
preparades pel Comitè Confederal.

829) Un terç de les persones que són membres del Consell 
Nacional el podran convocar amb caràcter extraordi-
nari amb una antelació mínima de quinze dies.

830) c) Funcionament: les resolucions i decisions del Con-
sell Nacional s’adoptaran per majoria simple, excepte 
en cas que s’hagi establert una majoria qualificada per 
a les seves decisions.

831) d) Funcions: són tasques i atribucions del Consell Na-
cional les següents:

832) 1. Discutir i decidir sobre la política general de la Con-
federació entre dos congressos successius i controlar 
la seva aplicació per la Comissió Executiva i pel Comitè 
Confederal.

833) 2. Revocar i reemplaçar les persones, per majoria ab-
soluta, que són membres de la Comissió Executiva, ex-
plicant al Congrés següent les raons concretes, el qual 
haurà de ratificar aquesta decisió.

834) 3. Convocar amb caràcter ordinari o extraordinari el 
Congrés Nacional.

835) 4. Aprovar anualment, a proposta del Comitè Confe-
deral, el pressupost integrat, així com la liquidació, els 
balanços i els resultats. 

836) 5. Fixar el sistema de quota de la Confederació com, 
així mateix, decidir sobre cotitzacions extraordinàries o 
altres maneres de recaptació de la Confederació. 

837) 6. Estipular el percentatge de les quotes que s’han de 
transferir a la Confederació Sindical de les Comissions 
Obreres d’Espanya.

838) 7. Donar-se per assabentats, com a mínim una vegada 
a l’any, dels informes elaborats per la Comissió de Ga-
ranties i la de Control Administratiu.

839) 8. Escollir el director o directora de Lluita Obrera, que 
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s’incorporarà com a convidat permanent a les reunions 
del Consell Nacional. 

840) 9. Escollir el secretari o secretària general en casos 
de dimissió, mort o revocació de l’electe al Congrés 
Nacional, mitjançant votació qualificada de, com a 
mínim, la majoria absoluta de les persones que són 
membres fins al Congrés ordinari o fins a un congrés 
extraordinari convocat amb aquesta finalitat.

841) 10. El Consell Nacional, per acord de la majoria abso-
luta de les persones que són membres, degudament 
convocats i convocades, podrà ampliar el nombre de 
membres de la Comissió Executiva, entre congrés i 
congrés, sempre que no superi el nombre inicial en 
més d’un 10%.

842) e) Reglament: el Consell Nacional es dotarà d’un regla-
ment de funcionament, que haurà de regular, entre 
altres coses, el següent: convocatòria, composició de 
la mesa, ordre del dia i votacions.

843) f ) S’aixecarà acta de totes les reunions del Consell Na-
cional, tant de les ordinàries com de les extraordinàries. 
L’acta haurà de reflectir, en tot cas, els acords presos i 
el resultat de les corresponents votacions, així com la 
relació de les persones que són membres presents a 
la reunió i els que justifiquin la seva absència. S’enviarà 
còpia de l’acta a tots els membres del Consell Nacional 
en un termini màxim de trenta dies posteriors a la ce-
lebració de la reunió.

844) Article 27
845) El Comitè Confederal
846) El Comitè Confederal es constitueix com a òrgan de 

direcció i coordinació confederal de la CS de la CONC. 
Està integrat pels membres de la Comissió Executiva 
i els secretaris i secretàries generals de les organitza-
cions confederades.

847) El Comitè Confederal serà convocat un mínim de sis 
vegades a l’any, com a mínim, amb caràcter ordinari i 
amb caràcter extraordinari cada vegada que l’Executiva 
ho cregui necessari o ho sol•liciti un terç dels membres 
del Comitè Confederal, i en aquest cas s’haurà de fer en 

després de “... que són membres” falta posar una coma.
(Explicació: és una correcció gramatical.)

s’han d’afegir dos nous punts:
11. “Crear, modificar, substituir i/o suprimir els instru-
ments i registres de gestió confederals previstos en 
l’article 43 dels estatuts”.
12. “Aprovar els reglaments sindicals (amb una majo-
ria de dos terços) i els protocols 
(amb una majoria simple) que desenvolupen i regulen 
les matèries estatutàries”.
(Explicació: són aspectes que no estaven recollits.) 
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un termini no superior a quinze dies. Per garantir el seu 
funcionament regular es dotarà d’un reglament intern 
que serà sotmès a la consideració del Consell a la pri-
mera reunió que faci després de la seva constitució. 

848) Les reunions ordinàries del Comitè Confederal seran 
convocades pel secretari o secretària general o per la 
meitat de la Comissió Executiva i amb caràcter extraor-
dinari per un terç d’aquesta.

849) Funcions i competències:
850) 1. Assegurar la direcció permanent de l’activitat de la 

CS de la CONC, prenent les decisions pertinents entre 
dues reunions del Consell Nacional.

851) 2. Participar en la definició dels objectius de política 
sindical, en especial en el que es refereix a les estra-
tègies de diàleg i concertació social i negociació 
col·lectiva.

852) 3. Participar en el disseny i la gestió de polítiques orga-
nitzatives de caràcter general.

853) 4. Aprovar, si s’escau, la proposta del Secretariat o la Co-
missió Permanent que pugui elevar la Comissió Execu-
tiva. El Comitè Confederal podrà aprovar i remoure les 
responsabilitats de la Comissió Executiva.

854) 5. Preparar les reunions del Consell i vetllar pel desen-
volupament i l’aplicació dels seus acords i resolucions.

855) 6. Fer el seguiment de les activitats de la Comissió Exe-
cutiva.

856) 7. Participar en la gestió dels recursos confederals, per 
la qual cosa coneixerà els pressupostos i els balanços 
integrats.

857) 8. Fixar els criteris orientadors de la política laboral per 
al personal assalariat de la CS de la CONC en el marc 
del pressupost integrat. 

858) 9. Designar el consell de redacció del Lluita obrera i 
assumir la responsabilitat i verificar-ne la línia editorial.

859) 10. Totes les matèries que li puguin ser atribuïdes re-
glamentàriament pel Consell o ordenades, així com 
aquelles altres que per raons de necessitat siguin pro-
posades pel Comitè Confederal, la Comissió Executiva 
o un terç dels seus integrants, tot això sense menys-
cabament de les competències que estatutàriament 
corresponguin al Consell.

860) Article 28
861) La Comissió Executiva
862) La Comissió Executiva assumirà la gestió ordinària del 

S’ha de modificar el text actual per: “Totes les matèries 
que el Consell li pugui ordenar o atribuir reglamen-
tàriament, així com aquelles altres que, per raons de 
necessitat, siguin proposades pel Comitè Confederal, 
o un terç dels seus integrants, i la Comissió Executiva, 
tot això sense menyscabar les competències que esta-
tutàriament corresponguin al Consell”.
(Explicació: per facilitar la comprensió del text.)

En el text actual no hi ha previsió de com es prenen els 
acords en el Comitè Confederal. S’hauria d’afegir que es pre-
nen per “majoria simple”.
(Explicació: és una mancança. La proposta de majoria simple 
és la mateixa que opera en el Consell Nacional i la Comissió 
Executiva.) 
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sindicat, compartint amb el Comitè Confederal en el 
qual s’integrarà la direcció de la política sindical. És per 
això que la Comissió Executiva s’estructurarà per àrees, 
secretaries i departaments per dur a terme les seves 
funcions de gestió i de coordinació, i es podrà dotar 
d’un secretariat o una comissió permanent si és neces-
sari per a l’exercici més àgil i més eficient de les seves 
responsabilitats. La Comissió Executiva de la CS de la 
CONC elegida ha d’aconseguir la mateixa proporció 
d’homes i dones a la composició final i és per això que 
la llista o llistes que es presentin hauran de respectar 
en la seva composició aquest objectiu. El nombre de-
finitiu de persones integrants de la Comissió Executiva 
es determinarà al mateix Congrés, amb l’orientació de 
permetre-li un funcionament àgil i eficient i la seva 
plena integració al Comitè Confederal, on hi estaran 
presents les organitzacions que integren la CS de la 
CONC. Serà escollida al mateix Congrés amb criteris de 
proporcionalitat.

863) La Comissió Executiva funcionarà de manera 
col·legiada, amb reunions ordinàries com a mínim una 
vegada al mes, i adoptarà els seus acords per majoria 
simple. Les reunions seran convocades pel secretari 
general o la Secretaria General, per la meitat del Secre-
tariat o per un terç de les persones que componen la 
Comissió Executiva.

864) Per tal de garantir el seu funcionament regular, la Co-
missió Executiva es dotarà d’un reglament intern mit-
jançant el qual, entre altres qüestions, comprovarà el 
grau d’assistència de les persones que el componen, 
i s’establirà un límit a les absències injustificades. Tam-
bé presentarà un informe al Consell Nacional sobre 
aquesta qüestió, si les circumstàncies ho requereixen. 
A la proposta de candidatura al Congrés, hi constarà, 
en els casos de reelecció, el nombre de reunions de la 
Comissió Executiva sortint a les que hi han assistit els 
candidats i les candidates.

865) S’aixecarà acta de totes les reunions de la Comissió 
Executiva, tant de les ordinàries com de les extraor-
dinàries. L’acta haurà de reflectir, en tot cas, els acords 
presos i el resultat de les corresponents votacions, així 
com la relació de membres presents a la reunió i els 
que justifiquin la seva absència. S’enviarà còpia de 
l’acta a totes les persones que són membres de la Co-
missió Executiva i el Comitè Confederal en un termini 
màxim de quinze dies posteriors a la celebració de la 
reunió.

866) Les funcions de la Comissió Executiva seran les se-
güents:

s’ha d’afegir un punt i seguit que digui: “Els seus membres 
disposaran de tota la informació que requereixin per 
dur a terme la seva funció”. 
(Explicació: és una qüestió que pot semblar òbvia però que 
convé especificar.) 
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867) a) Portar a la pràctica les decisions i les orientacions 
adoptades pel Congrés, el Consell Nacional i el Comitè 
Confederal.

868) b) Assegurar l’organització i el funcionament dels ins-
truments de serveis i de gestió confederals de la CS de 
la CONC. 

869) c) Assumir la responsabilitat de les diverses publica-
cions oficials de la CS de la CONC, en particular Lluita 
obrera, funcionament, publicació, distribució i segui-
ment.

870) d) Respondre davant el Congrés a l’acabament de la 
seva actuació i davant el Comitè Confederal i el Consell 
Nacional, entre congrés i congrés. 

871) e) Nomenar el personal directiu dels instruments con-
federals a proposta dels òrgans de gestió. 

872) Article 29 
873) El Secretariat o Comissió Permanent de la Comissió 

Executiva 

874) El Secretariat o Comissió Permanent de la Comissió 
Executiva és l’òrgan que porta a la pràctica les deci-
sions de la Comissió Executiva responent de la seva 
gestió davant d’aquesta i el Comitè Confederal. El 
nombre de les persones que el componen i la seva 
elecció són realitzats pel Comitè Confederal. Es reunirà 
periòdicament, com a mínim una vegada cada quinze 
dies, convocat pel secretari o secretària general o per 
una tercera part dels seus components. 

875) S’aixecarà acta de totes les reunions del Secretariat, 
tant de les ordinàries com de les extraordinàries. L’acta 
haurà de reflectir, en tot cas, els acords presos i el resul-
tat de les corresponents votacions, així com la relació 
de les persones que són membres presents a la reunió 
i qui justifiqui la seva absència. S’enviarà còpia de l’acta 
a totes les persones que són membres del Secretariat 
en un termini màxim de set dies posteriors a la cele-
bració de la reunió. Les persones que són membres de 
la Comissió Executiva i del Comitè Confederal disposa-
ran de totes les actes del Secretariat en un termini de 
quinze dies i anualment d’un informe econòmic i de 
gestió de totes les empreses o organismes autònoms 
de la CONC.

S’hauria d’integrar el contingut de l’article 30 en aquest ar-
ticle 29.
(Explicació: és el mateix que hi ha a la resta d’organismes.)

En el text actual no hi ha previsió de com es prenen els 
acords en el Secretariat o en la Comissió Permanent de la 
Comissió Executiva. S’hauria d’afegir que es prenen per 
majoria simple.
(Explicació: és una mancança. La proposta de majoria simple 
és la mateixa que opera en la resta d’organismes.)
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876) Article 30
877) Funcions del Secretariat o Comissió Permanent de la 

Comissió Executiva

878) Són les següents:
879) a) Portar a la pràctica les decisions de la Comissió Exe-

cutiva i assegurar la direcció diària de la CS de la CONC.
880) b) Deliberar i prendre decisions sobre qüestions ur-

gents entre reunions de la Comissió Executiva.
881) c) Coordinar les activitats de la Comissió Executiva, 

de les àrees, de les secretaries, dels departaments i de 
l’estructura professional de la CS de la CONC.

882)Article 31
883)El secretari o secretària general de la CS de la CONC

884) a) És la persona que representa legalment i pública-
ment la Confederació. Actua sota acord col·legiat del 
Consell Nacional i de la Comissió Executiva, seguint el 
principi de direcció col·legiada i té com a missió la de 
cohesionar i impulsar les funcions d’aquests òrgans.

885) b) Té expresses facultats de constituir societats; pro-
moure la constitució d’associacions i fundacions, com-
prar i vendre béns, mobles i immobles i decidir sobre 
la seva administració en els termes més amplis; fer tot 
tipus d’operacions mercantils, financeres i comercials; 
sol·licitar o acceptar crèdits; reconèixer deutes; conce-
dir i rebre préstecs, avalar i fiançar, pagar i cobrar quan-
titats, hipotecar, autoritzar traspassos i cobrar la seva 
participació legal; operar amb caixes oficials, caixes 
d’estalvi, bancs, inclòs el d’Espanya i les seves sucursals; 
obrir, seguir i cancel·lar comptes i llibretes d’estalvi, 
comptes corrents i de crèdit; deslliurar, acceptar, ava-
lar, endossar, cobrar, intervenir i negociar lletres de 
canvi i altres efectes; instar actes notarials de tot tipus; 
comparèixer davant de centres i organismes de l’Estat, 
província i municipi, jutges i jutgesses, tribunals, fisca-
lies, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions i, 
en aquests, instar, seguir i acabar com a part activa o 
demandada o en qualsevol altre concepte, tota classe 
d’expedients, judicis i procediments civils, penals, ad-
ministratius, contenciosos administratius, governatius, 
laborals i eclesiàstics, de tots els graus, jurisdiccions i 
instàncies; elevar peticions i exercir accions i excep-
cions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, 
fins i tot de cassació; i prestar, quan calgui, la ratificació 
personal. Així mateix, té facultats per atorgar poders 
generals per a plets, especials per interposar querelles, 
absoldre posicions, o els que calgui per exercir qualse-
vol tipus d’acció en nom de la Confederació.

886) c) Podrà delegar les funcions i facultats que reconeixen 
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aquests estatuts a les persones que són membres o a 
òrgans competents de la Confederació.

887) d) En cas d’absència de qualsevol tipus, el Secretariat 
assumirà les funcions contemplades als apartats a) i b) 
d’aquest article.

888) e) Si entre congrés i congrés el secretari o secretària 
general de qualsevol organisme de la CS de la CONC 
dimitís o morís o fos revocat per 2/3 dels compo-
nents del màxim òrgan de direcció entre congressos, 
el nou secretari o secretària general podrà ser elegit 
pel màxim òrgan de direcció entre congressos, Con-
sell o Comissió Executiva en cas de no existir Consell, 
de l’organisme respectiu, amb votació qualificada de 
com a mínim la majoria absoluta de les persones que 
són membres, fins al Congrés ordinari o extraordinari 
convocat per aquest motiu  si així ho decideix l’òrgan 
de direcció de les persones esmentades.

889) Article 32
890) Incompatibilitats de les persones que són membres 

dels òrgans de direcció i de representació

891) a) Incompatibilitats en relació amb les administracions 
públiques

892) La independència del sindicat respecte de les admi-
nistracions públiques implica que qualsevol afiliat o 
afiliada a la CS de la CONC que fos designat per ocu-
par una responsabilitat executiva, de confiança i lliu-
re designació, a l’administració central, autonòmica o 
local, quedarà exonerat o exonerada dels seus càrrecs 
sindicals des del moment de la seva designació oficial 
fins al cessament d’aquesta responsabilitat. S’exclouen 
d’aquesta mesura d’incompatibilitat a qui ocupi fun-
cions en virtut de la representació en nom de CCOO 
quan, expressament, van ser designats i designades 
per a aquestes per la direcció de la CS de la CONC, que 
en tot moment podrà disposar del càrrec.

893) b) Incompatibilitats en relació amb els càrrecs públics 
de representació política

894) La independència del sindicat respecte dels partits 
polítics exigeix una especial atenció a aquells afiliats 
i afiliades de la Confederació que ocupin responsabili-
tats a qualsevol nivell de les seves estructures i tinguin, 
paral·elament, en el lliure exercici de la seva militàn-
cia política, responsabilitats públiques partidàries. La 
separació neta de funcions implica la impossibilitat 
que ocupin responsabilitats als secretariats i comis-

S’ha de modificar “de les persones esmentades” per “esmen-
tat”.
(Explicació: és una millora de redacció.)
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sions executives a qualsevol nivell les persones que 
exerceixin funcions en una regidoria, una alcaldia, el 
Parlament Autonòmic, les Corts, el Senat i el Parlament 
Europeu. 

895) c) Incompatibilitats en relació amb els partits i organit-
zacions polítiques

896) En cap moment, i en particular a la fase de candidatura 
a les funcions esmentades en l’apartat anterior, es po-
drà utilitzar la pertinença al sindicat, ni la responsabili-
tat que s’hi ostenti.

897) Així mateix serà incompatible tenir responsabilitats 
executives a nivell de Secretariat o de Comissió Exe-
cutiva i exercir responsabilitats de rang equivalent a 
organitzacions polítiques.

898) d) Incompatibilitats funcionals
899) Serà incompatible ser membre d’un òrgan de direcció 

de l’estructura sindical de la CS de la CONC amb el fet 
d’exercir responsabilitats de gerència i/o alta direcció 
en qualsevol tipus de societat mercantil amb ànim de 
lucre, excepte les vinculades al sindicat.

900) e) Incompatibilitats internes
901) Serà incompatible assumir responsabilitats al nivell de 

Secretariat o de responsabilitat executiva en més d’un 
organisme, excepte quan en un segon organisme la 
presència sigui com a vocal sense responsabilitat exe-
cutiva concreta.

902) A partir d’aquests estatuts la responsabilitat a una se-
cretaria concreta o responsabilitat de l’Executiva no es 
podrà exercir durant més de dos mandats consecutius, 
prorrogables a un tercer.

903) La presència als òrgans de direcció en funcions de 
representació quedarà limitada com a màxim a dos 
nivells amb relació als secretariats (una en funció de 
vocalia) o de responsabilitat executiva, tres nivells 
respecte de les comissions executives i quatre nivells 
quant als consells, i s’entenen com a nivells la secció 
sindical d’empresa, la unió local o unió de zona, la unió 
comarcal, la unió intercomarcal, el sindicat comarcal, 
el sindicat intercomarcal, la federació de Catalunya, la 
federació estatal, la CS de la CONC i la Confederació 
Sindical de les CCOO d’Espanya.

904) La pertinença als òrgans de direcció a escala de Secre-
tariat i/o Comissió Executiva en cas de no existir Secre-

S’ha de treure: “amb ànim de lucre”.
(Explicació: és un concepte més precís.) 

Aquest text és diferent de les incompatibilitats, per la qual 
cosa s’hauria de regular en un article específic sobre “Limi-
tació de mandats”.
(Explicació: el paràgraf sobre limitació de mandats està mal 
ubicat i li cal una ubicació específica.)
En el text de limitació de mandats no cal posar “A partir 
d’aquests estatuts”.
(Explicació: aquesta expressió tenia sentit en el moment en 
què es va acordar, ara no.)
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tariat i/o en cas d’exercir una responsabilitat concreta 
de la Comissió Executiva i amb l’objectiu d’evitar la 
confusió de tasques internes i la independència fun-
cional, serà incompatible amb la condició d’assalariat 
o assalariada per compte aliè del sindicat en funcions 
tècniques, professionals, administratives i auxiliars. En 
aquests casos, per tal de desenvolupar les funcions de 
direcció, s’haurà de sol·licitar l’oportuna excedència 
forçosa per motius sindicals amb reserva del lloc de 
treball i la corresponent contractació amb mandat sin-
dical tal com està previst a l’acord laboral i a l’Amas.

 
905) La pertinença a la Comissió de Garanties i a la Comissió 

de Control Administratiu i Financer serà incompatible 
amb la pertinença als òrgans de direcció sindical de 
qualsevol organització de l’estructura sindical, als con-
sells d’administració de les empreses propietat o parti-
cipades majoritàriament pel sindicat i als patronats de 
les fundacions sindicals promogudes pel sindicat, ex-
cepte aquelles l’activitat o fi de les quals sigui de tipus 
cultural, històric i d’estudis sindicals. Igualment serà 
incompatible la pertinença als òrgans de representa-
ció dels assalariats de: el sindicat, empreses propietat 
o participades majoritàriament pel sindicat, als patro-
nats de les fundacions sindicals promogudes pel sindi-
cat; així mateix, serà incompatible amb la pertinença 
als òrgans de representació dels treballadors del sindi-
cat i les personalitats jurídiques que hi estiguin vincu-
lades.

906) La condició de sindicalista, és a dir, el desenvolupa-
ment de les tasques pròpies dels òrgans de direcció i 
de gestió a tots els nivells –més enllà de la possible si-
tuació d’aparença formal de relació laboral amb el sin-
dicat derivada dels imperatius legals– porta aparellada 
la incompatibilitat de ser elector o electora i elegible 
a les eleccions internes per tal d’escollir les persones 
que representen el conjunt d’assalariats i assalariades 
per compte del sindicat, per tal de ser el més estrictes 
i respectuosos amb els diferents àmbits funcionals del 
sindicat. 

907) La verificació de les situacions d’incompatibilitat des-
crites i la proposta de resolució als òrgans de direcció 
competents de la situació d’incompatibilitat corres-
pondrà a la Secretaria d’Organització Confederal de la 
CS de la CONC.

908) CAPÍTOL VII 
909) ÒRGANS DE GARANTIA I CONTROL

910) Article 33
911) La Comissió de Garanties

S’ha d’afegir “solidaritat i cooperació”. Quedaria així: “excepte 
aquelles l’activitat o finalitat de les quals sigui de ti-
pus cultural, històric, d’estudis sindicals i de solidaritat 
i cooperació”.
(Explicació: actualitza aquest concepte.)

S’ha de suprimir la frase que està entre guions: “-més enllà de 
la possible situació d’aparença formal de relació laboral amb 
el Sindicat derivada d’imperatius legals-”. 
(Explicació: no aporta res i pot generar confusió.)
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912) El Congrés Nacional escollirà mitjançant sufragi lliure 
i secret una Comissió de Garanties composta per cinc 
membres, elegits entre els afiliats i afiliades que no os-
tentin responsabilitats de direcció al nivell de la Confe-
deració Sindical de la CONC. 

913) Seran funcions de la Comissió de Garanties:
914) - Conèixer els recursos interposats pels afiliats i afilia-

des o organismes de la Confederació contra les deci-
sions sancionadores.

915)  - Conèixer els recursos interposats pels afiliats i afilia-
des o organismes de la Confederació contra els acords 
o resolucions que violin els estatuts de la CS de la 
CONC. 

916) Qualsevol afiliat o afiliada o organisme del sindicat po-
drà acudir a la Comissió de Garanties en aquests dos 
casos, i sempre que prèviament s’hagi esgotat el re-
curs davant l’organisme superior al qual hagi adoptat 
l’acord i aquest organisme ho hagués desestimat to-
talment o parcialment; o bé directament quan es tracti 
d’acords adoptats pel Consell de la CS de la CONC.

917) El recurs es podrà interposar en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al qual es va prendre 
l’acord o resolució que es recorri. Interposat el recurs, 
la Comissió de Garanties resoldrà, prèvia audiència de 
totes les parts afectades, en el termini màxim de dos 
mesos a comptar des de la data d’interposició del re-
curs. Els dies de còmput dels terminis seran laborables 
i el mes d’agost és inhàbil a aquests efectes.

918) La Comissió de Garanties podrà anul·lar qualsevol 
acord dels diferents organismes del sindicat, expli-
citant en concret quins articles dels estatuts vulnera 
l’acord anul·lat, i comunicant-ho a l’organisme amb la 
finalitat que sigui ell mateix qui corregeixi l’acord.

S’ha d’afegir un text que digui: “En el cas de produir-se, 
per qualsevol circumstància, vacants en la Comissió de 
Garanties, aquestes podran ser cobertes mitjançant 
elecció pel Consell Nacional de la CONC”.
(Explicació: és una qüestió que no estava explicitada malgrat 
que aquesta és la pràctica que s’ha seguit.)

s’ha de canviar el text que diu “al qual hagi adoptat l’acord” 
per “que hagi adoptat l’acord”.
(Explicació: és una correcció gramatical.)

S’ha d’afegir un paràgraf que digui: “La Comissió de Ga-
ranties no és un òrgan consultiu”.
(Explicació: és una qüestió que cal explicitar perquè no es pot 
assessorar el que després por arribar com a recurs. Està incor-
porat als Estatuts Confederals.)

Canviar tot el paràgraf pel text següent: “El recurs es podrà 
interposar en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent al qual es va prendre l’acord o la resolució 
que es recorri i, en el seu cas, des de la notificació de la 
sanció. Interposat el recurs i coneguda la totalitat de 
l’expedient, la Comissió de Garanties el resoldrà en el 
termini màxim de dos mesos. Els dies de còmput dels 
terminis seran laborables i el mes d’agost és inhàbil a 
aquest efecte. Les resolucions de la Comissió de Ga-
ranties tenen un caràcter executiu”.
(Explicació: es fa una redacció més precisa i es té en compte el 
text dels Estatuts Confederals.)



101juliol / 2012  

de CCOO de Catalunya

919) Anualment la Comissió elaborarà un informe sobre les 
seves actuacions i les elevarà al Consell de la CS de la 
CONC.

920) El balanç de la seva actuació serà sotmès al Congrés, 
que s’haurà de pronunciar globalment sobre ell. Ela-
borarà una proposta de reglament que haurà de ser 
aprovada pel Consell de la CS de la CONC, i escollirà 
entre les persones que són membres un president o 
presidenta i un secretari o secretària, comunicant-ho a 
la Comissió Executiva de la CS de la CONC.

921) Article 34
922) Congrés Nacional de Catalunya
 El Congrés Nacional és l’òrgan suprem d’apel·lació da-

vant de qualsevol tipus de decisió, sanció o conflicte 
independentment del caràcter executiu que tinguin 
les decisions de la Comissió de Garanties.

923) Article 35
924) La Comissió de Control Administratiu

925) Escollida pel Congrés Nacional de Catalunya, estarà 
composta per cinc membres, la funció dels quals serà 
la de controlar el funcionament administratiu i les fi-
nances de tots els organismes i ens de l’estructura 
sindical, serveis i grup patrimonial a tots els nivells; els 
seus membres no podran ocupar càrrecs directius a 
nivell confederal.

926) La Comissió recopilarà i supervisarà cada vegada que 
es cregui necessari, i mínimament cada any, els ba-
lanços, pressupostos i el compte d’ingressos i despe-
ses, i elaborarà un informe relatiu a la gestió per a la 
qual ha estat nomenada, amb la finalitat de sotmetre 
tot allò al coneixement de la Comissió Executiva i pos-
terior presentació al Congrés per a la seva aprovació. 
Per tal de poder efectuar la funció de supervisió i con-
trol, cal que tots els organismes segueixin el pla comp-
table de la CS de la CONC. Per això és imprescindible 
que es processin al Departament de Comptabilitat 
Integrada de la CS de la CONC tots els apunts compta-
bles de totes les organitzacions per tal que, de manera 
mecanitzada i immediata, s’obtinguin els resums, ba-
lanços, etc., necessaris per a aquest control. Cada or-
ganisme haurà de portar la comptabilitat conforme al 
que està indicat per la Secretaria de Recursos i Serveis 
de la CS de la CONC (comptabilitat, fitxes, etc.) en virtut 
del Pla general comptable i l’aplicació informàtica de 
la CS de la CONC.

S’ha de treure l’article 34 i el títol “Congrés Nacional de 
Catalunya” i passar el text: “El Congrés Nacional és l’òrgan 
d’apel·lació davant de qualsevol tipus de decisió, sanció o 
conflicte” a l’article 25,  que tracta sobre “El Congrés Nacional 
de Catalunya”, incorporant un nou apartat f). 
(Explicació: és una ubicació més lògica i evita que hi hagi dos 
articles amb el mateix títol. Se suprimeix “el caràcter executiu 
de les decisions de la Comissió de Garanties” perquè ja es re-
cull en el capítol referent a aquest organisme.)

S’ha de canviar el títol: “La Comissió de Control Administratiu” 
per “La Comissió de Control Administratiu i Financer”.
(Explicació: per adaptar la terminologia als Estatuts Confe-
derals i perquè reflecteix millor el seus continguts.)

S’ha de modificar el terme “mínimament cada any” per “com 
a mínim una vegada a l’any”.
(Explicació: és una correcció gramatical.)

S’ha d’afegir a continuació del “coneixement de la Comissió 
Executiva” un text que digui “i de forma anual al Consell 
Nacional”.
(Explicació: en concordança amb l’article 26.d)7.)

on diu “Secretaria de Recursos i Serveis de la CONC”,  s’ha de 
canviar per: “Secretaria de la CS de la CONC que, en cada 
moment, en tingui les competències”.
(Explicació: és una terminologia que varia, ara no es diu Se-
cretaria de Recursos i Serveis, sinó d’Organització i Recursos.)
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927) La Comissió de Control Administratiu podrà disposar 
–dins de la independència de cada ens–, del Depar-
tament d’Auditoria Interna de la CS de la CONC, com a 
instrument tècnic de suport i col•laboració per al des-
envolupament d’aquestes tasques.

928) En cas que s’advertís, en algun organisme de la Con-
federació, anomalies d’administració, la Comissió de 
Control elaborarà un informe que presentarà a la Co-
missió Executiva, en què proposarà si procedeix la sus-
pensió de les funcions financeres de l’organisme, així 
com els mecanismes d’administració financera que 
s’hagin d’adoptar.

929) CAPÍTOL VIII
930) L’ACCIÓ SINDICAL

931) Article 36

932) La iniciativa de l’acció sindical correspon a cada or-
ganització en el seu àmbit, especialment en el cas 
dels sindicats comarcals, les quals la desenvoluparan, 
d’acord amb les orientacions generals de la Confede-

S’ha d’afegir un nou paràgraf que digui: “La Comissió de 
Control Administratiu i Financer intervindrà, a instàn-
cia de part, sobre assumptes de la seva competència 
que puguin ser plantejats per les federacions de Ca-
talunya i les unions comarcals i intercomarcals, els òr-
gans de direcció de la CONC i la Comissió de Garanties 
de la CONC”.
(Explicació: és un text reproduït dels materials confederals i 
que falta en els actuals Estatuts de la CONC.)

S’ha d’afegir un nou paràgraf que digui: “La Comissió de 
Control Administratiu i Financer coordinarà la seva ac-
tuació amb la Comissió de Garanties si, com a conse-
qüència d’algun procediment obert en l’organització, 
fos necessària l’actuació d’ambdues, preservant cada 
comissió el seu àmbit competencial”.
(Explicació: és un text incorporat dels Estatuts Confederals i 
que falta en els Estatuts de la CONC.)

S’ha d’afegir un nou paràgraf que digui: “Si a judici ponde-
rat de la Comissió de Control Administratiu i Financer 
s’hagués produït dany o menyscapte greu en la situa-
ció patrimonial o financera de la CONC o de qualse-
vol de les seves organitzacions, com a conseqüència 
d’actuacions irregulars en la seva gestió econòmica, 
la Comissió comunicarà la situació als òrgans de di-
recció corresponents de l’organització afectada, amb 
l’objectiu d’exigir responsabilitats, si procedeix”. 
(Explicació: és un text incorporat dels Estatuts Confederals i 
que falta en els Estatuts de la CONC.)
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ració, per tal d’harmonitzar la seva acció a la del con-
junt de sindicats i afiliats i afiliades.

933) La vaga constitueix la principal manera d’acció sindical 
directa en mans dels treballadors i treballadores i un 
dret inalienable al seu exercici, sota la seva única i exclu-
siva responsabilitat. Per això, la CS de la CONC rebutja 
qualsevol intent de limitació legislativa, sota qualsevol 
concepte, i contraposa el principi de l’autoregulació 
de la vaga per les organitzacions sindicals de classe. 
En conseqüència, les propostes d’accions de vaga que 
afectin serveis públics o activitats relacionades amb la 
salut i la integritat de les persones hauran de ser, prè-
viament a la seva proclamació, valorades i discutides 
conjuntament per la secció sindical i/o el sindicat di-
rectament afectat, amb la corresponent unió, en cas 
de tenir àmbit local, amb el Comitè Confederal i/o el 
Consell Nacional de la CS de la CONC, als nivells co-
marcal o nacional, i en tot cas amb els òrgans de la 
federació interessada. Quan la convocatòria de vaga 
afecti un centre de treball en el qual conflueixin més 
d’una federació, se les haurà d’informar prèviament. 
Tot per tal de decidir les modalitats i condicions de 
la vaga més apropiades per defensar amb eficàcia els 
interessos dels treballadors i treballadores afectats, as-
segurar la imprescindible solidaritat del conjunt de tre-
balladors i treballadores i crear una relació més unitària 
entre aquests treballadors i treballadores i els usuaris i 
usuàries.

934) Article 37
935) L’acció sindical té el seu lloc essencial als centres de 

treball. L’objectiu fonamental serà la creació de les sec-
cions sindicals, a través de les quals lluitar per desen-
volupar al màxim les llibertats sindicals, amb l’objectiu 
d’aconseguir una organització del treball més huma-
nitzada i participativa, on la treballadora o el treballa-
dor tinguin un paper protagonista i incideixin sobre el 
destí del seu treball. També serà un objectiu el suport 
als comitès d’empresa i delegats i delegades unitaris, 
com a representants dels treballadors i treballadores, 
respectant en tot moment la voluntat expressada a 
través de les assemblees.

936) Article 38
937) Els organismes sindicals a tots els nivells donaran 

compte als òrgans superiors dels termes essencials de 
les reivindicacions i de les accions que s’han de des-
envolupar, per tal d’aconseguir una millor coordinació 
de l’activitat sindical de l’àmbit de la Confederació. En 
el pla nacional, correspon determinar els continguts i 
les formes de l’acció sindical al Consell Nacional o al 
Comitè Confederal. 

s’ha de canviar el terme “proclamació” per “declaració”.
(Explicació: és un terme més precís.)
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938) Tots els organismes sindicals estan obligats a infor-
mar a les federacions i als òrgans dirigents de la CS 
de la CONC sobre el contingut de les negociacions 
col•lectives, en el termini oportú previ a la signatura 
del corresponent conveni. I potenciar la participació 
dels afiliats, afiliades, treballadors i treballadores en tot 
el procés.

939) Article 39
940) Fidels als principis de la solidaritat de classe, les Comis-

sions Obreres estudiaran, en cada cas concret, les ma-
neres més eficaces de prestar ajut sindical i material als 
treballadors i treballadores en lluita, tant mitjançant la 
divulgació de les seves reivindicacions i proposicions 
com mitjançant l’organització de l’ajut solidari entre el 
conjunt de treballadors.

941) CAPÍTOL IX
942) FINANCES I ADMINISTRACIÓ
943) Article 40
944) Recursos econòmics, financers i patrimonials
945) Els recursos econòmics, financers i patrimonials de la 

CS de la CONC estaran integrats per la suma de tots els 
recursos de qualsevol organisme sindical de la CS de la 
CONC i les societats que hi participen.

946) Els recursos econòmics més importants són:

947) a) La quota dels afiliats i afiliades.
948) b) Les rendes dels béns i valors mobiliaris de la CS de la 

CONC i les societats per ella participades.
949) c) Les subvencions que li puguin ser concedides, així 

com els ingressos procedents d’acords sindicals, inclo-
sos els no dineraris derivats de les lleis i convenis en 
vigor.

950) d) Els ingressos procedents de la venda de publica-
cions internes i de prestació de serveis.

951) e) Les donacions i els llegats a favor de la CS de la 
CONC.

s’ha de suprimir on diu: “i les societats que hi participen”.
(Explicació: aquesta referència no té sentit, les societats són 
propietat de la CS de la CONC i no “hi participen”, sinó que 
“estan participades”.)

Incloure un text (que sí que hi és en els estatuts registrats per 
la Generalitat) i que diu: “La totalitat dels recursos econò-
mics, financers i patrimonials de la CS de la CONC es 
destinen a la defensa dels interessos professionals, 
econòmics, polítics, socials i nacionals dels treballa-
dors i treballadores, i de forma especial dels afiliats i 
afiliades de la CONC”.
(Explicació: és afegir un text que no consta en l’edició publi-
cada dels estatuts, però que sí que està inclòs en la versió re-
gistrada per la Generalitat.)
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952) f ) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb 
les disposicions legals i preceptes estatutaris.

953) Tots els organismes integrats a la CS de la CONC tenen 
l’obligació de renovar el carnet i cotitzar en la forma i 
la quantitat que s’estableixi pel congrés confederal i el 
Consell Nacional.

954) La recaptació de les quotes dels afiliats i afiliades a 
l’àmbit de Catalunya és titularitat exclusiva de la CS de 
la CONC i es farà mitjançant domiciliació bancària, des-
compte en nòmina i rebut, i a través de l’instrument 
tècnic que decideixin els òrgans de direcció.

955) La recaptació de la quota s’ingressarà als comptes de la 
CS de la CONC i es distribuirà entre els organismes de 
l’estructura sindical conforme amb els acords congres-
suals.

956) En cap cas es retindran recursos derivats de la quota o 
es recaptarà de forma diferent al que està determinat 
pels òrgans de direcció competents.

957) Els recursos econòmics hauran de figurar a nom de 
la CS de la CONC, amb apoderament de la Secretaria 
General o persones en les quals es delegui. Queda pro-
hibit expressament dipositar aquests recursos en un 
compte a títol personal o a nom de CCOO però sense 
apoderament.

958) Les entitats i números de dipòsit on siguin dipositats 
els recursos econòmics de Comissions Obreres de Ca-
talunya han de ser notificats per escrit a la Secretaria 
de Recursos de la CS de la CONC.

959) La CS de la CONC podrà desenvolupar iniciatives 
econòmiques de caràcter mercantil i activitats no 
lucratives coherents amb el seu projecte sindical. 
L’aprovació d’aquestes iniciatives correspon al Comitè 
Confederal de la CS de la CONC.

S’ha d’afegir un nou punt f) que digui: “El patrimoni docu-
mental”. L’actual punt f )  passaria a ser el g).
(Explicació: és un concepte que no estava recollit.)

S’ha de canviar el text del paràgraf per: “Tots els organis-
mes integrats en la CS de la CONC tenen l’obligació de 
renovar el carnet a la seva afiliació i canalitzar la cotit-
zació dels seus afiliats i afiliades en la forma i la quan-
titat que estableixi el congrés confederal i el Consell 
Nacional”. 
(Explicació: és una redacció que clarifica millor el text.)

S’ha de canviar el paràgraf actual per: “La recaptació de les 
quotes dels afiliats i afiliades en l’àmbit de Catalunya 
és titularitat exclusiva de la CS de la CONC i es farà pre-
ferentment mitjançant domiciliació bancària, també 
per descompte en la nòmina i, excepcionalment, per 
rebut, i a través de l’instrument tècnic que decideixin 
els òrgans de direcció”. 
(Explicació: es dóna prioritat al descompte bancari, que és el 
de més fàcil gestió.)

S’ha de canviar el paràgraf per: “Els recursos econòmics 
hauran d’estar a nom de la CS de la CONC, amb apo-
derament de la Secretaria General o persones en les 
quals es delegui. Queda prohibit expressament dipo-
sitar aquests recursos en comptes o dipòsits oberts 
en entitats financeres sense respectar l’estructura 
d’apoderaments notarials de la CS de la CONC i la co-
municació per escrit a la Secretaria Confederal que 
exerceixi en cada moment aquestes competències”.
(Explicació: és una redacció més precisa.) 

S’ha de suprimir el paràgraf
(Explicació: ja està incorporat en el text anterior que s’ha afe-
git.) 
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960) Les infraccions comeses en relació amb el que està 
establert en aquest capítol seran considerades greus 
o molt greus tal com està establert en l’article 12 dels 
estatuts i sobre la base de la decisió de la Comissió 
Executiva de la CS de la CONC.

961) Article 41 
962) Patrimoni de la CS de la CONC

963) a) El patrimoni de la CS de la CONC integra tots els 
béns mobles i immobles i valors mobiliaris del conjunt 
d’organismes de la CS de la CONC.

964) b) La CS de la CONC respondrà de les obligacions con-
tretes pels òrgans de direcció de les organitzacions de 
l’estructura sindical quan s’hagin fet conforme amb el 
previst als estatuts o, si fos el cas, amb autorització con-
creta dels òrgans de direcció confederals de la CS de la 
CONC.

965) c) Quan qualsevol òrgan de la CS de la CONC es dissol-
gui o sigui suspès, els seus recursos econòmics seran 
transferits a la Confederació Sindical de la CONC.

966) Article 42 
967) Principis de l’activitat econòmica de la CS de la CONC
968) I. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ ECONÒMICA DE 

L’ESTRUCTURA SINDICAL
969) I.1. La CS de la CONC configura una única personalitat 

jurídica en la qual s’enquadren totes les organitzacions 
de l’estructura sindical descrites en l’article 1 d’aquests 
estatuts.

970) En virtut d’això només hi ha una personalitat jurídica 
a tots els efectes legals. Així, la personalitat serà única 
a tots els efectes següents: fiscals, de contractació la-
boral, contractual, per a l’adquisició de béns mobles i 
immobles, contractes de crèdit, assegurament, etc.

S’ha de canviar el text actual per: “El patrimoni de la CS 
de la CONC integra tots els seus béns mobles i immo-
bles, valors mobiliaris i béns documentals del conjunt 
d’organismes de la CS de la CONC”. 
(Explicació: s’hi incorporen els béns documentals, que fal-
taven.)

S’ha d’afegir, al final del  primer paràgraf, el text: “i són, to-
tes elles, coresponsables de l’actuació de la CS de la 
CONC”.
(Explicació: reforça el text i té un sentit pedagògic.) 

S’ha de canviar tot el paràgraf que comença per: “En virtut 
d’això” per: “En virtut d’això només hi ha una persona-
litat jurídica a tots els efectes legals. L’actuació econò-
mica de tota l’estructura sindical ha de garantir el com-
pliment de la normativa vigent i el seu registre s’haurà 
d’efectuar respectant escrupolosament les normes i 
els principis de comptabilitat i auditoria vigents. Per 
garantir-ho, els criteris de gestió econòmica finan-
cera i pressupostària s’acordaran confederalment i 
s’aplicaran de manera homogènia a tota l’estructura 
sindical”.
(Explicació: és un text que precisa i millora tècnicament el re-
dactat i no és descriptiu.) 
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971) Les federacions i les unions territorials són partícips i, 
per tant, coresponsables, de l’actuació de la CS de la 
CONC, així com de contribuir al seu funcionament, ca-
nalitzant part de la quota que correspongui per acords 
dels òrgans de direcció i vetllant pel compliment en 
cada àmbit.

972) I.2. Autonomia econòmica. Les federacions de nacio-
nalitat, les unions territorials i els sindicats de ram són 
organitzacions destinatàries de la part de la quota que 
s’estableixi als congressos, així com d’altres ingressos 
que derivin de la pròpia activitat i hagin estat acordats 
pels òrgans de direcció de la CS de la CONC.

973) En conseqüència, aquests organismes tenen autono-
mia econòmica i capacitat pressupostària plena dins 
del marc legal confederal definit per la personalitat ju-
rídica de la CS de la CONC.

974) I.3. Proposta pressupostària. Aquestes organitzacions i 
les descrites en l’article 1, sempre que generin o rebin 
recursos econòmics, tindran capacitat per fer propos-
tes pressupostàries.

975) Aquestes propostes pressupostàries necessàriament 
s’han de canalitzar a través dels pressupostos de les 
unions territorials –unions locals, unions de zona i de-
legacions territorials– i de les federacions de nacionali-
tat –sindicats de ram i seccions sindicals d’empresa–, i 
s’integraran al pressupost integrat de la CS de la CONC 
i, a efectes de liquidació, al balanç consolidat de la CS 
de la CONC.

976) II. PRESSUPOST INTEGRAT I BALANÇ CONSOLIDAT DE 
LA CS DE LA CONC

977) Tots els organismes que componen l’estructura sin-
dical i els serveis (en totes les formes jurídiques) ela-
boraran anualment el pressupost econòmic per tal 
d’incloure’l al pressupost integrat de la CS de la CONC. 
Així mateix comptabilitzaran els moviments econò-
mics d’acord amb el Pla general comptable de la CS 
de la CONC, i confeccionaran els balanços oportuns 
i comptes de resultats que seran integrats al balanç 
consolidat del sindicat.

978) El pressupost i el balanç de tots els organismes ressen-
yats estaran a disposició de la Secretaria de Recursos i 
Serveis Confederal de la CONC per a la seva integració 
temporal durant l’exercici i en tot moment per a la seva 

S’ha de suprimir el paràgraf 
(Explicació: ja està dit.)    

S’ha de treure “nacionalitat” i afegir “i despeses” després de 
“d’altres ingressos”.
(Explicació: afegir aquí de “nacionalitat” és una redundància 
i s’incorpora el concepte despeses en referència a les despeses 
comunes i repercutibles acordades
confederalment.)

s’ha d’afegir al final, després, de la CS de la CONC: “i el seu 
pressuposts integrat”.
(Explicació: és un concepte que hi faltava.) 

S’ha de canviar tot el text que hi ha pel següent: “Les or-
ganitzacions descrites en l’article 1, sempre que ge-
nerin o rebin recursos econòmics, tindran capacitat 
per fer propostes pressupostàries, que s’integraran en 
els pressupostos d’àmbit superior: sindicats de ram, 
unions territorials i federacions, fins a configurar el 
pressupost integrat de la CS de la CONC, que contin-
drà les previsions d’ingressos del conjunt de les orga-
nitzacions que hauran de suportar les despeses, tant 
d’estructura com del conjunt de l’activitat del sindicat”.
(Explicació: es planteja una millor definició del pressupost 
integrat de la CONC.) 

Es proposa modificar el títol actual per: “PRESSUPOST I BA-
LANÇ INTEGRATS DE LA CS DE LA CONC”.
(Explicació: és un terme més precís.)

Es proposa modificar el primer paràgraf que comença per 
“Tots els organismes...” per: “Tots els organismes que com-
ponen l’estructura sindical elaboraran anualment el 
pressupost econòmic. Així mateix, comptabilitzaran 
els moviments econòmics i financers d’acord amb el 
Pla comptable de la CS de la CONC i confeccionaran 
els balanços i comptes de resultats, que compondran 
el balanç i compte de resultats integrats de la CS de la 
CONC”. 
(Explicació: és una redacció més precisa.)

S’ha de canviar el paràgraf per: “El pressupost i el balanç 
de tots els organismes estaran a disposició de la se-
cretaria de la CS de la CONC que, en cada moment, en 
tingui les competències i, en tot moment, perquè la 
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verificació per part de la Comissió de Control Adminis-
tratiu i del Departament d’Auditoria Interna.

979) L’incompliment injustificat d’aquestes obligacions do-
narà lloc a l’adopció de les mesures disciplinàries que 
hi ha en aquests estatuts.

980) III. RESPONSABILITAT LEGAL A LES ACTUACIONS 
ECONÒMIQUES

981) La responsabilitat legal de la CS de la CONC abasta 
les decisions adoptades pels òrgans de direcció com-
petents i els seus apoderats, sempre que les seves 
decisions s’ajustin als acords confederals en matèria 
financera i patrimonial i al que està previst en aquests 
estatuts.

982) Les actuacions econòmiques que es facin infringint el 
que està disposat als estatuts comportaran la respon-
sabilitat legal d’aquelles persones que han assumit les 
decisions, sense ser-ne competents o no haver estat 
prèviament autoritzades o apoderades per fer-ho.

983) Article 43 
984) Instruments de gestió confederals i registres de la CS 

de la CONC

Comissió de Control Administratiu i Financer i el De-
partament d’Auditoria Interna els verifiquin”.
(Explicació: és una redacció actualitzada, ja que el nom 
d’una secretaria pot canviar.) 

S’ha de canviar el paràgraf per: “L’incompliment injustifi-
cat d’aquestes obligacions donarà lloc a l’adopció de 
les mesures disciplinàries que figuren en aquests es-
tatuts”.
(Explicació: és una correcció gramatical.)

S’ha d’afegir un nou punt com a conseqüència de canviar 
d’ubicació el text: “La CS de la CONC i totes les organitza-
cions informaran periòdicament, amb la màxima difu-
sió, dels seus pressupostos i comptes anuals, de forma 
sintetitzada i comprensible, a través dels seus òrgans 
de difusió”, que és en l’article 43.2.
(Explicació: el text, canviat d’ubicació, té una millor acomo-
dació en aquest article.)

S’ha d’afegir, a continuació, un nou punt que digui: “Les 
entitats mercantils participades per la CS de la CONC 
formularan els seus pressupostos, balanços i comptes 
de resultats d’acord amb la legislació i les normes de 
comptabilitat que els siguin d’aplicació en cada cas. 
Aquests pressupostos, balanços i comptes de resultats 
seran presentats al Consell Nacional, com a annex, jun-
tament amb els pressupostos i balanços integrats de la 
CS de la CONC”.  
(Explicació: amb aquest text afegit es pretén situar la infor-
mació i la transparència necessàries sobre els comptes de les 
empreses participades, però amb una formulació que sigui 
concordant amb la legislació mercantil, fiscal i comptables 
aplicables.)

S’ha d’afegir en el títol “ i normes”. Quedaria: “Instruments 
i normes de gestió confederals i registres de la CS de 
la CONC”.
(Explicació: és un text més complet.)
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985) 1. Instruments de gestió confederal

986) El conjunt d’organitzacions, serveis, societats mer-
cantils –fundacions, etc.– que pertanyen a la CS de la 
CONC assumeixen com a instruments de gestió exclu-
sius a la seva activitat econòmica els següents instru-
ments confederals de la CS de la CONC o, si fos el cas, 
els que els substitueixin en virtut de les decisions dels 
òrgans de direcció confederals (CS de la CONC).

987) a) UAR-CONC. Òrgan tècnic encarregat de la recapta-
ció de la quota.

988) b) Pressupost integrat i balanç consolidat de la CS de 
la CONC, tal com està descrit a 989) l’apartat II 
de l’article 42.

990) c) Consolidació comptable de totes les organitzacions 
de l’estructura sindical sota la titularitat legal de la CS 
de la CONC.

  991) d) Acord laboral per al personal assalariat (AL). Acord 
marc per a les dedicacions sindicals (AMAS) i tots els 
instruments restants per a la gestió dels recursos hu-
mans i la política laboral.

  992) e) Projecte informàtic de la CS de la CONC.
  993) f ) Departament d’Auditoria Interna.
  994) g) USC –Unitat de Serveis Compartits–, òrgan tècnic de 

gestió administrativa, comptable, de serveis comuns i 
manteniment i de serveis informàtics (DICONC).

995) I tots aquells que es creïn en virtut dels acords del Con-
sell Nacional de la CS de la CONC.

996) 2. Registres i publicitat

997) La Confederació Sindical de la CONC ha de disposar 
d’un registre en el qual figuri tota la documentació ela-
borada pel conjunt de l’estructura sindical i els serveis 
en les següents matèries:

998) a) Registre de comptabilitat integrada amb el conjunt 
dels ingressos i despeses, així com el balanç de situació.

999) b) Registre d’afiliats i afiliades.
1000) c) Registre de delegats i delegades de personal i mem-

bres de comitès d’empresa.
1001) d) Registre de persones que ostenten càrrecs de res-

ponsabilitat sindical.
1002) e) Registres d’apoderaments.
 f ) Etc.

S’ha de canviar tot el text actual per:

1.Instruments i normes de gestió confederal 

El conjunt d’organitzacions i serveis que pertanyen 
a la CS de la CONC assumeixen com a instruments de 
gestió exclusiva els següents instruments confederals 
de la CS de la CONC, o, si fos el cas, els que els substi-
tueixin en virtut de les decisions dels òrgans de direc-
ció confederal (CS de la CONC).

a) UAR-CONC: òrgan tècnic encarregat de la recaptació 
de la quota. 
b) Projecte informàtic de la CS de la CONC.
c) Departament d’Auditoria Interna.
d) USC (Unitat de Serveis Centrals): òrgan tècnic de 
gestió dels recursos humans, de serveis comuns i man-
teniment i de serveis informàtics.
e) Fons de desenvolupament sindical (FDES)
f) Fons confederal de finançament (FCF) 

I es vinculen a les normes confederals:
a) Pressupost i balanç integrats de la CS de la CONC, tal 
com està descrit en l’apartat II de l’article 42.
b) Acord laboral per al personal assalariat (AL). Acord 
marc per a les dedicacions sindicals (AMAS) i tots els 
instruments restants per a la gestió dels recursos hu-
mans i la política laboral.
c) Normes de despeses i ingressos comuns.

I tots aquells que es creïn o s’estableixin en virtut dels 
acords del Consell Nacional de la CS de la CONC.

S’han de canviar les lletres de l’a) a la f ) per: 
a) Registre d’afiliats i afiliades.
b) Registre de delegats i delegades de personal i mem-
bres de comitès d’empresa.
c) Registre de persones que exerceixen càrrecs de res-
ponsabilitat sindical. 
d) Registres d’apoderaments.
e) Registre de comptabilitat integrada amb el conjunt 
d’ingressos i despeses, així com el balanç de situació.
(Explicació: és una millor reordenació. Se suprimeix “f) Etc.” 
perquè ja està inclòs en el text que ve a continuació, que diu “I 
tots aquells que decideixin els òrgans de direcció confederals 
(CS de la CONC)”.)
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1003) I tots aquells que decideixin els òrgans de direcció 
confederals (CS de la CONC).

1004) El Consell Nacional aprovarà el reglament que reguli 
l’accés dels afiliats i afiliades al registre de documen-
tació, al registre de comptabilitat, al registre d’afiliats i 
afiliades i altres registres dins del marc legal establert 
per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.

1005) Aquests registres només podran ser utilitzats amb fi-
nalitats internes pròpies del sindicat, i queda prohibida 
la utilització de les dades que hi ha als registres amb 
finalitats externes, sempre que no passi la decisió apro-
vatòria dels òrgans de direcció de la CS de la CONC, 
dins del compliment de la llei.

1006) La CS de la CONC i totes les organitzacions informa-
ran periòdicament, amb la màxima difusió, dels seus 
pressupostos i comptes anuals, de forma sintetitzada i 
comprensible, a través dels òrgans de difusió.

1007) Aquests registres seran mantinguts i gestionats per les 
secretaries de recursos i serveis a nivell confederal de 
la CS de la CONC.

1008) D’acord amb el que està establert al paràgraf 2n de 
l’article 4 d’aquests estatuts, els instruments con-
federals de gestió i registres de la CS de la CONC 
s’articularan amb els que estableixi la Confederació 
Sindical de CCOO d’Espanya tal com acordin mútua-
ment.

1009) CAPÍTOL X
1010) DISSOLUCIÓ DE LA CS DE LA CONC

S’ha de suprimir el paràgraf 
(Explicació: no es considera la forma adequada perquè els 
afiliats i afiliades tinguin accés a la informació.)

El paràgraf que diu: “La CS de la CONC i totes les organitza-
cions informaran, periòdicament, amb la màxima difusió, 
dels seus pressupostos i comptes anuals, de forma sintetit-
zada i comprensible, a través dels òrgans de difusió” està mal 
ubicat. Aquest text s’hauria d’incorporar en l’article 42.II, en 
un paràgraf al final.
(Explicació: és un text mal ubicat.)

S’ha de suprimir el paràgraf que comença per “Aquests re-
gistres seran mantinguts...” per “Aquests registres seran 
mantinguts i gestionats per les secretaries d’àmbit 
confederal de la CS de la CONC que, en cada moment, 
en tinguin les competències”. 
(Explicació: en coherència amb l’anterior supressió del regla-
ment.)

On diu: “D’acord amb el que està establert al paràgraf 2n de 
l’article 4 d’aquests estatuts...”, s’ha de treure “paràgraf 2n”, ja 
que no hi és, i cal afegir “les normes” després d’“instruments”. 
El text quedaria: “D’acord amb el que està establert en 
l’article 4 d’aquests estatuts, els instruments i les nor-
mes confederals de gestió i registres de la CS de la 
CONC s’articularan amb els que estableixi la Confe-
deració Sindical de CCOO d’Espanya tal com acordin 
mútuament”.
(Explicació: en el primer cas es tracta d’un error i, en el segon, 
s’hi afegeix “les normes”.)

S’ha de canviar el títol “DISSOLUCIÓ DE LA CS DE LA CONC” 
per “FUSIÓ I DISSOLUCIÓ DE LA CS DE LA CONC”, tal 
com recull el text dels estatuts registrats a la Generalitat.
(Explicació: el títol que apareix en el text imprès dels estatuts 
és anterior al registrat a la Generalitat.)
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1011) Article 44

1012) Per acord de quatre cinquenes parts dels vots dels afi-
liats i afiliades de la CS de la CONC, aquesta es podrà 
dissoldre. S’establiran les maneres de dissolució del 
seu patrimoni a l’acord que motivi la dissolució. Això 
s’haurà de fer mitjançant un congrés extraordinari con-
vocat exclusivament per aquest motiu.

1013) CAPÍTOL XI
1014) REVISIÓ DELS ESTATUTS

1015) Article 45
1016) El Congrés Nacional és l’únic òrgan facultat per fer 

qualsevol modificació total o parcial d’aquests esta-
tuts. Les votacions per a aquest motiu seran efectua-
des per majoria simple, excepte per als articles 1, 2, 3, 
4 i 5, que requeriran el vot favorable dels 4/5 dels con-
gressistes i les congressistes.

1017) Aquests estatuts tenen validesa superior a qualsevol 
altre en cas de diferent interpretació o enunciat.

1018) CAPÍTOL XII
1019) DISPOSICIONS FINALS

1020) Article 46

1021) Primera. Queden derogats i sense vigència, a partir 
de l’aprovació d’aquests estatuts, totes les normes, 
acords i reglaments que s’hi oposin i especialment 
tots aquells estatuts i normes que els desenvolupin, 
aprovats i/o registrats oficialment per qualsevol dels 
organismes que componen l’estructura sindical de la 
CS de la CONC, tal com està definit en aquests estatuts.

1022) Segona. Aquests estatuts i totes les modificacions que 
els afectin es registraran conforme amb el que està 
previst a la Llei orgànica de llibertat sindical, i es con-
sideren com els únics aplicables a l’àmbit territorial de 
Catalunya, a la CS de la CONC i a tots els organismes 
que componen la seva estructura sindical.

. S’ha d’incorporar un nou article 44, que està recollit en els 
estatuts validats per la Generalitat, i que diu: “Per acord de 
quatre cinquenes parts dels vots dels afiliats i afiliades 
de la CS de la CONC, expressats mitjançant un con-
grés extraordinari convocat exclusivament per aquest 
motiu, aquesta es podrà fusionar amb una altra orga-
nització sindical, tenint en compte, però, la relació de 
confederalitat que manté amb la Confederación Sindi-
cal de CCOO de España”.
(Explicació: és un article que es va incloure a requeriment de 
la Generalitat per registrar els estatuts.)

El text de l’article 45 és el de l’anterior article 44, ja que corre 
la numeració perquè s’hi ha incorporat un nou article 44.
(Explicació: el text és el mateix que hi havia, però passa de 
l’article 44 al 45 perquè el Capítol X té ara dos articles, un de 
referit a les fusions i un altre, a les dissolucions.)

L’article 45 passa a ser l’article 46.
(Explicació: això es deu a la incorporació del nou article.)

L’article 46 passar a ser l’article 47.
(Explicació: això es deu a la incorporació del nou article.)
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1023) CAPÍTOL XIII
1024) DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1025) Article 47

1026) L’apartat d’incompatibilitats (article 32) entrarà en vi-
gor a partir de la celebració del 6è Congrés, si bé, pel 
que fa a les incompatibilitats internes, afectarà també 
al seu procés congressual independentment de la 
data de celebració dels congressos dels diferents or-
ganismes que componen l’estructura sindical.

1027) Article 48
1028) La relativa a la denominació de les federacions

1029) La relació d’organitzacions federatives de ram (art. 16) 
podrà ser modificada pel Consell Nacional de la CS de 
la CONC, en funció de les fusions o reestructuracions 
federatives que s’acordin als òrgans corresponents.

1030) Article 49

1031) La relació d’organitzacions territorials (art. 17) podrà 
ser modificada pel Consell Nacional de la CONC, en 
funció de les fusions o les reestructuracions territorials 
que s’acordin als òrgans corresponents.

1032) Article 50

1033) El Consell Nacional de la CONC, en funció de la ubi-
cació de l’SME-CCOO a l’estructura federativa sorgida 
del procés congressual de la CONC, modificarà l’últim 
paràgraf de l’article 16.  

1034) Article 51

1035) El Consell Nacional aprovarà durant el proper man-
dat el logotip i els símbols que identifiquin la CS de 
la CONC i les organitzacions confederades. La seva 
aprovació requerirà 4/5 de vots favorables dels seus 
components. La identificació de la CS de la CONC, de 

L’antic article 47 s’ha de suprimir, ja que no té sentit, perquè 
es refereix a una previsió que ja s’ha complert.
(Explicació: s’havia mantingut per error.) 

S’ha d’incorporar una nova disposició final que digui: “El 
Consell Nacional de la CONC farà, en un termini màxim 
de sis mesos, les modificacions estatuàries que siguin 
necessàries per adaptar els estatuts als canvis apro-
vats en el X Congrés de la CONC”.  
(Explicació: és necessari per tenir uns estatuts actualitzats.) 

Els articles 48 i 49 s’han de mantenir, però no com a “disposi-
cions transitòries”, sinó com a “disposicions finals” en un nou 
capítol de “Disposicions finals”.
(Explicació: les situacions que regulen aquests dos articles 
tenen més sentit com a disposicions finals que com a transi-
tòries, ja que poden succeir en un període més ampli.)

L’article 51 s’ha de suprimir.
(Explicació: ja s’ha fet.)
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les organitzacions confederades i dels ens vinculats es 
farà amb el logotip i el símbol d’identificació aprovat.

1036) Article 52
El Consell Nacional modificarà l’article 16 d’aquests estatuts 

en consonància amb el resultat del debat que sobre la 
ubicació de TRADE es faci en el si de la CS de la CONC. 

1037) Article 53

1038) El Consell Nacional abordarà en el proper mandat els 
criteris sobre la mobilitat transversal de quadres sindi-
cals en l’orientació descrita al programa d’acció apro-
vat al 9è congrés de la CS de la CONC i, així mateix, 
promourà els canvis estatutaris que calguin.

 
 

S’ha d’afegir una nova disposició transitòria que digui: “Fins 
que els òrgans de direcció de la CONC hagin elaborat els 
seus respectius reglaments, que seran d’aplicació en els or-
ganismes homònims de l’estructura sindical, aquests podran 
mantenir els seus reglaments pels quals s’estableixen les me-
sures que s’han d’aplicar per faltes d’assistència no justificada 
als òrgans de direcció”. 
(Explicació: és una qüestió lògica.)

S’ha d’afegir una nova disposició transitòria que digui: 
“La CONC, a proposta del Comitè Confederal i aprovat pel 
Consell Nacional, es podrà dotar de reglaments sindicals 
que desenvolupin i regulin matèries recollides en aquests 
estatuts. En aquests reglaments, es regularà, entre d’altres, 
l’establiment d’uns criteris per fixar els terminis en expe-
dients, recursos, etc.”.
(Explicació: aquesta figura està recollida en els Estatuts Con-
federals i pot permetre desenvolupar amb més concreció 
alguns apartats dels estatuts que aquests no poden desen-
volupar per seu caràcter més general.)








