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CCOO de Catalunya, des de la seva fundació, ha incorporat 
el valor de la unitat sindical com a element estratègic de 
la seva pràctica i concepció de l’acció sindical. La nostra 
organització constata una llarga i fructífera trajectòria 
d’unitat d’acció sindical i de participació comuna amb la 
UGT de Catalunya en la defensa dels treballadors i treba-
lladores de Catalunya. 

Al IX Congrés de CCOO de Catalunya, vam aprovar: “Pro-
posar al conjunt del sindicalisme confederal català i de 
classe un «pacte sindical per al marc català de relacions 
sociolaborals» que aportés a la construcció nacional i de 
país una clara orientació social i de progrés. També dèiem 
que, des d’una proposta pel sindicalisme confederal de 
Catalunya, calia posar en marxa el codi de comportament 
de la negociació col·lectiva, que ha de ser un gran acord. Un 
instrument per respondre a l’evolució de l’organització del 
treball i la realitat econòmica: un instrument per organit-
zar la cooperació de les federacions en convenis col·lectius 
comuns, per garantir regles de participació democràtica 
de les persones afiliades en els processos de negociació, i 
per prevenir conflictes de concurrència de convenis”. 

En aquests últims anys, hem profunditzat en diferents àm-
bits de treball sindical que s’han concretat en la signatura 
d’acords interconfederals de Catalunya; hem avançat sig-
nificativament en la construcció del marc català de rela-
cions laborals, enfortint el Consell de Relacions Laborals, 
el Tribunal Laboral de Catalunya, en la transferència de 
les competències de la Inspecció de Treball a Catalunya, i 
d’altres.

CCOO de Catalunya, en el Pla d’acció del seu X Congrés, 
proposem avançar en la unitat d’acció sindical amb la UGT, 
impulsant espais d’avaluació i coordinació que ens per-
metin superar situacions puntuals de conflicte que s’han 
produït en empreses i sectors amb presència d’ambdues 
organitzacions.

Per tot això, proposem, al X Congrés de la CONC, l’aprovació 
d’una resolució de mandat sobre el desenvolupament de 
la unitat d’acció sindical de CCOO de Catalunya i la UGT 
de Catalunya, que haurà de ser acordada en el marc dels 

congressos de les dues grans organitzacions sindicals del 
país, que tindran lloc el proper mes de desembre del 2012 i 
abril del 2013, respectivament, i que ha d’aprofundir en els 
següents elements:

• Marc català de relacions socials i laborals.
• Representació i participació institucional.
• Negociació col·lectiva sectorial i conflictes a l’empresa.
• Organització i posada en marxa de serveis d’assessora- 
ment tècnic, jurídic i econòmic per a l’afiliació.
• Eleccions sindicals i representació a l’empresa.

Un cop finalitzats ambdós congressos, les direccions na-
cionals escollides de CCOO de Catalunya i la UGT de Cata-
lunya desenvoluparan els continguts del protocol i el faran 
públic conjuntament.

S’annexa, a aquesta resolució, un document annex. 
Barcelona, desembre 2012
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CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya manifestem la 
nostra voluntat de continuar avançant i profunditzant en 
la unitat d’acció sindical, especialment en un moment de 
crisi econòmica, social i política com el que estem patint. 

Amb el reforçament de la unitat d’acció, enviem un mis-
satge molt clar al conjunt de treballadors i treballadores: 
la unitat ens fa més forts en la defensa dels drets laborals, 
socials i nacionals, en un moment que d’altres accentuen 
més allò que ens separa, que allò ens uneix. El sindicalis-
me de classe i nacional, fidel a la seva tradició històrica, 
aposta per prioritzar els elements comuns i compartits 
que ens uneixen com a classe treballadora.

La unitat d’acció sindical és la millor eina per fer front 
als poders econòmics, empresarials i polítics que per-
manentment volen retallar drets laborals, de ciutadania 
i socials. És en aquest sentit que volem posar en valor el 
bagatge d’unes pràctiques sindicals unitàries consolida-
des a casa nostra:

• La concertació dels diferents acords interconfederals 
de Catalunya. 
• El marc del Consell de Relacions Laborals de Catalun-
ya, per acordar criteris per a la negociació col·lectiva.
• Les pràctiques unitàries consolidades als diferents 
processos de negociació col·lectiva.

Pensem i considerem que, segons aquesta experièn-
cia comuna i consolidada i fruit d’una profunda reflexió 
conjunta, cal aprofundir encara més en la unitat d’acció, 
obrint nous espais estables de coordinació dels dos sin-
dicats, especialment en els àmbits de la participació ins-
titucional, la negociació col·lectiva i dels conflictes a les 
empreses, l’organització i els serveis als treballadors i 
treballadores i d’altres. 

En la proposta concreta d’anar desenvolupant mecanis-
mes i protocols necessaris per a la seva implementació, 
ACORDEM:

1. Marc català de relacions sociolaborals i representació 
i participació institucional

Reiterar el nostre compromís en el desenvolupament del 
marc català de relacions sociolaborals, del qual la nego-
ciació col·lectiva és l’eix central i vertebrador.
Aprofundir en la coordinació en tots aquells àmbits amb 
representació institucional i diàleg social, com l’Acord 
Estratègic, l’Acord Interprofessional de Catalunya, el 
Consell de Relacions Laborals, el Tribunal Laboral de Ca-
talunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya, entre d’altres. 
Refermar l’acord de representació i participació institu-
cional de CCOO i la UGT apostant per una representació 
paritària tant en la representació com en els mitjans ne-
cessaris per dur-la a terme.

2. Negociació col·lectiva i conflictes d’empresa

Les federacions nacionals d’ambdues organitzacions, 
de forma adaptada als esquemes organitzatius propis i 
en aquells àmbits que siguin excepcionalment diferents, 
constituiran comissions sindicals estables de treball fe-
deratiu per profunditzar unitàriament en les problemàti-
ques econòmiques, socials i professionals que els són 
pròpies. 

Considerem útil, entre d’altres, que aquestes comissions 
sindicals federatives adoptin iniciatives respecte de la: 

a) Construcció de plataformes sindicals unitàries per 
als convenis col·lectius sectorials del seu àmbit i con-
tribuir a aquest objectiu quan sigui necessari, en els 
convenis col·lectius d’empresa.

ANNeX 

PRoPosTA De PRoToCol D’ACoRD 
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b) Definició dels projectes de racionalització de 
l’estructura de la negociació col·lectiva als diferents 
sectors d’activitat, segons els criteris bàsics que com-
partim: defensa de la negociació col·lectiva sectorial, 
defensa dels convenis col·lectius de Catalunya, supera-
ció dels àmbits territorials provincials i dels febles àm-
bits sectorials de caràcter “gremial”, articulació amb els 
convenis col·lectius d’empresa i eradicació dels conve-
nis col·lectius d’empresa a les pimes, que normalment 
suposen un frau al conveni sectorial.

c) Garantia d’una gestió unitària en tot el procés de ne-
gociació del conveni col·lectiu, inclosa la presa de deci-
sió parcial durant la negociació, així com l’adopció de la 
decisió final.

d) Articulació de la participació democràtica de les per-
sones en el procés de presa de decisions, especialment 
de les persones que ostenten la representació dels tre-
balladores i treballadors dels nostres sindicats als cen-
tres de treball, i de les persones afiliades a ambdues 
organitzacions en general. 

Per als casos de desacord, es crearà un òrgan especí-
fic per a la gestió de les discrepàncies en els convenis 
col·lectius i les negociacions a les empreses, format per 
les direccions nacionals de CCOO i la UGT. Cada discre-
pància eventual serà participada per les federacions na-
cionals o seccions sindicals afectades.

3. Organització i serveis

Proposem la creació d’una comissió de treball 
d’organització i serveis perquè analitzi les millores en 
l’oferta de serveis orientats a l’acció sindical adreça-
da als treballadors i treballadores, persones afiliades i 
comitès d’empresa en general. Es farà un estudi acurat 
dels serveis d’assessorament tècnic, jurídic i econòmic i 
s’estudiaran fórmules per poder-lo oferir en condicions  
de qualitat i optimització de recursos de forma conjunta 
i/o única.

4. Eleccions sindicals

Creació d’una comissió específica d’eleccions sindicals 
que tindria com a objectiu l’elaboració d’un document 
de propostes que ens hauria de permetre assolir els se-
güents objectius: 

• Ampliar la representació sindical d’ambdues organit-
zacions a les pimes.

• Proposar un nou marc normatiu per fer eleccions sin-
dicals a la petita i mitjana empresa i, en especial, en 
aquelles amb menys de 30 treballadors i treballadores.

5. Comitè d’enllaç per a la unitat d’acció sindical

Per assolir el màxim d’estabilitat en aquest espai unita-
ri i dotar-nos de més coordinació, es crearà un comitè 
d’enllaç estable i permanent, que periòdicament farà el 
seguiment i l’anàlisi d’aquests acords. També serà l’àmbit 
per situar noves línies d’actuació en la unitat d’acció i per 
plantejar d’altres acords i accions puntuals de treball. 

Un cop finalitzats ambdós congressos, les direccions 
nacionals escollides de CCOO de Catalunya i la UGT de 
Catalunya desenvoluparan els continguts del protocol i el 
faran públic conjuntament.

Barcelona, desembre de 2012




