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CCOO fixa en la transparencia i la participació 

les línies estrategiques de futur 

Joan Caries Gallego exigira la derogació de la reforma laboral a qui guanyi les eleccions del 20-0 
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Oues delegades a l'assemblea s indical oberta d'aquest dissabte. / ACN 

CCOO de Catalunya ha tra�at el full de ruta per als propers anys, en un procés 

participatiu i obert anomenat 'assemblea sindical oberta', que ha canelos aquest 

dissabte a Sant Adria de Besos. Unes línies estrategiques que passen per convertir el 

sindicat (http://www.ccoo.cat) en més participatiu, més transparent per evitar la 

corrupció, i amb un límit de mandats de fins a vuit anys per a tots els carrecs. 

Aquest full de ruta, articulat entorn de cinc eixos basics, s'ha aprovat per una 

aclaparadora majoria deis participants: 1.067 vots a favor, cap en contra i només 14 

abstencions. Entre altres aspectes es vol impulsar la participació no presencial, per 

exemple a través de les xarxes socia Is, es propasen mesures com la suspensió de militancia 



per casos de corrupció o assetjament sexual fins que hi hagi una sentencia ferma, limitar la 

retribució deis sindica listes o exigir condicions labora Is justes a les empreses que 

contractin amb les administracions. 

També s'aposta clarament per un (http://www.ara.cat/societat/CCOO-lempitjorament

condicions-detectar-conflictes O 1378662342.html) ensenyament 

(http://www.ara.cat/societat/CCOO-lempitjorament-condicions-detectar

conflictes O 1378662342.html} i una sanitat públics lluitant contra els concerts, les 

privatitzacions i les retallades (http://www.ara.cat/comarquesgironines/CCOO-denuncia

inversio-comarques-gironines O 1427857359.html). 

El secretari general del sindicat (http://www.ara.cat/economia/Joan-Carles-Gallego

sindicat-moviments O 1422457797.html), Joan Caries Gallego, també ha situat com un 

deis principals cavalls de batalla del futur en l'acció del sindicat exigir la derogació de la 

reforma laboral del PP. Aixo és el que demanara al govern espanyol que surti de les 

eleccions genera Is del 20-D. "S'ha evidenciat que la reforma laboral 

(http://www.ara.cat/economia/reforma-treballadors-catalans-Catalunya-

CCOO O 1065493628.html) és negativa i injusta", ha assegurat Gallego 

Gallego ha qualificat d'exit l'assemblea sindical oberta que ha donat el vistiplau a les 25 

propostes prioritaries de CCOO de Catalunya per als propers 25 anys, i que giren al voltant 

d'aquest cinc eixos: 

Participació a !'empresa, al sindicat i a la societat 

Pro postes 

• Fer consultes vinculants aba ns de la signatura de convenís i acords genera Is.

• Comunicar i explicar més bé els acords de dialeg social que se signen.

• Potenciar les seccions sindicals com a espai de presencia sindical a !'empresa i de

participació de l'afiliació.

• Utilitzar més les xarxes socials i aplicacions mobils per informar, assessorar, participar i

convocar mobilitzacions.

• Buscar fórmules de participació no presencial.

Millorar l'organització i l'afiliació

Pro postes 



• Millorar el funcionament de l'assessorament sindical i jurídic i avan<;:ar en la gratu'i'tat per

a l'afiliació.

• Prioritzar l'atenció a les persones afiliades.

• Explicar a instituts i universitats els drets labora Is i el paper del sindicalisme.

• Posar una limitació de mandat efectiva de vuit anys (dos mandats) per a una

responsabilitat concreta, en tots els nivells del sindicat.

• Formar el personal sindicalista, tecnic i administratiu en l'atenció a les persones i a

l'afiliació.

Prioritats laborals i socia Is 

Pro postes 

• Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la precarietat.

• Recuperar el poder adquisitiu deis salaris.

• Incrementar el salari mínim interprofessional fins, com a mínim, al 60°/o del salari mitja.

• Defensar la sanitat pública i lluitar contra les retallades i per revertir les privatitzacions.

• Defensar l'educació pública lluitant contra les privatitzacions i les retallades. 

Acció sindical 

Pro postes 

• Revertir la reforma laboral.

• Eliminar de la contractació pública les empreses que no respectin unes condicions

laborals dignes.

• Lluitar per la conciliació de la vida personal i la laboral.

• Reivindicar i plantar cara pels que són més vulnerables i no poden fer-ho.

• Utilitzar les xarxes socia Is per fer campanyes de denúncia i pressió, i crear estats

d'opinió.

Valors i �tica sindical 

Pro postes 

• Suspendre d'afiliació totes les persones imputades per corrupció o assetjament sexual

fins que hi hagi una sentencia ferma.

• Exigir a les persones que accedeixin a carrecs de direcció i representació del sindicat



que es comprometin amb el compliment del codi etic. 

• Habilitar mecanismes agils per detectar, corregir o eliminar males practiques al sindicat.

• Publicar mensualment com es fan servir les hores sindica Is, amb la finalitat de retre'n

comptes.

• Establir que les percepcions economiques deis sindicalistes estiguin en relació amb les

tasques i la dedicació, i no en funció del carrec o de l'organització a la qual estan ubicats.


