




Palau de Congressos de Barcelona  
4, 5 i 6 d’abril de 2017 

• 651 delegats i delegades 

  (elecció amb criteris de paritat) 

 



Participació directa de l’afiliació  

ASSEMBLEES Nombre Convocats/des 

Assemblees primer nivell – empreses elecció directa 871 69.563 

Assemblees primer nivell – empreses petites que fan elecció 

conjunta (assemblees transversals) 
177 70.613 

Total assemblees primer nivell 1.048 140.176 

Assemblees segon nivell (conferències de sindicats, 

intercomarcals i sectors) 
63 3.977 

Assemblees de tercer nivell (conferències i congressos de 

federacions i unions de sindicats i intercomarcals i col·lectius 

específics) 

18 2.349 

Total assemblees 1.129 



Total de delegats i delegades 

 

Organismes 
 

 

Delegats i delegades 

Federacions 315 

Unions comarcals i intercomarcals 315 

Pensionistes 7 

Acció Jove 2 

Autònoms 1 

Àrea Pública 1 

Comissió Executiva sortint 10 

Total 651 



Un Congrés participatiu a l’afiliació 

 

 

• Tota la informació i participació a través de la web de l’11è Congrés 

http://www.ccoo.cat/11congres/ 

 

• Transmissió en directe dels debats congressuals per vídeo i xarxes 

socials 

 

• Participació a través de les xarxes socials  

 

• Assemblees presencials per a l’afiliació 

 

 

 

http://www.ccoo.cat/11congres/


Un congrés obert a la societat 

Participació al Congrés de persones 

d’organitzacions diverses:  

• Organitzacions confederades. 

• Sindicalisme internacional. 

• Organitzacions socials. 

• Altres sindicats. 

• Institucions  

• Organitzacions empresarials. 

 

 



Característiques del 

període 2012-2016 



Recuperació econòmica 

sobre bases febles 

 

– Un context internacional incert i en canvi 

– Continuïtat de polítiques econòmiques regressives 

– La devaluació dels drets i de la qualitat del treball 

– Les pressions sobre el sistema públic de pensions 

– El desmuntatge del model social 

– Individualització de les relacions laboral 

– La mercantilització dels drets de ciutadania 

 

 



 

 

• La taxa d’atur continua sent escandalosa 

• Cronificació de l’atur de llarga durada 

• Caiguda de la cobertura en la protecció 

• Ocupació de baixa qualitat 

• Consolidació de la precarietat: temporalitat, parcialitat i rotació laboral 

• Pèrdua del poder adquisitiu de salaris i pensions 

• Pobresa laboral i la pobresa social 

 
  

 

 

Greu crisi social 

i augment de les desigualtats  



Un escenari global de canvi 

 
 

• Tractats lliure comerç (TTIP, CETA....) 

• Crisi del model europeu (Brexit, creixement de l’extrema dreta...) 

• Els límits d’unes polítiques europees contràries als drets humans i la crisi 

humanitària a la Mediterrània 

• La Cimera de Canvi Climàtic de París 

• Dels Objectius del Mil·lenni als Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS). El Treball Digne 

• Necessitat de reforçar el moviment sindical internacional: CES i CSI 

 

 

 



Canvi de mapa polític 

enmig d’una deriva autoritària 

 

• Un llarg cicle electoral que condiciona el conflicte social 

• Perspectiva de canvi en les polítiques municipals  

• La situació política a Catalunya en el marc de l’evidència de 

l’esgotament del model territorial de l’Estat 

• La fi del bipartidisme entre la gran coalició i el multipartidisme 

• Corrupció 

• Deriva autoritària 

• Llei mordassa 

• Modificació llei avortament 

• Criminalització del dret de vaga 

• La judicialització de la Política (la separació de poders qüestionada) 
 



Els negatius efectes 

de les reformes laborals  

 
• ERO sense autorització prèvia 

• Inaplicacions de convenis 

• El dumping laboral de les empreses multiserveis 

• La bretxa de gènere i la bretxa social 

• Noves formes de precarietat 

• El repunt de la sinistralitat i l’empitjorament de la salut laboral 

• La negació al dret a la Negociació Col·lectiva al Sector Públic 

 

 

 

 



La devaluació 

dels drets de ciutadania 

• Polítiques de retallades i privatitzacions 

• Deteriorament dels serveis públics: educació, salut, atenció dependència... 

• La retallada de la RMI 

• Pobresa energètica 

• Desnonaments 

• Pobresa laboral 

• Violència de gènere 

 

 

 



Responent als atacs als drets  

• Vagues i mobilitzacions laborals: AJ Ruz, Tradema, contact center… 

• Lluites pel manteniment de l’activitat industrial: Valeo, Delphi 

• Manteniment dels convenis col·lectius malgrat la reforma laboral 

• Mobilitzacions pel treball digne: sector carni, geriatria, cambreres de pis, neteja 

• Lluita per a la igualtat de condicions laborals en les subcontractacions i 

empreses multiserveis 

• ILP Renda Garantida de Ciutadania 

• ILP Hipotecària 

• ILP contra la pobresa energètica i habitacional 

• Plataformes en defensa dels drets socials: Prou Retallades, Pobresa Zero, 

habitatge digne, Marea Blanca, Stop Mare Mortum, Pobresa energètica, 

Fiscalitat Justa… 

• Campanya Es pot fer ara, per uns pressupostos socials: més ingressos fiscals 

per a despeses socials 



Empenyent el diàleg 

i la concertació social  

• L’Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017 

• La consolidació del Tribunal Laboral de Catalunya 

• El Pacte Nacional per la Indústria 

• El Salari Mínim de Ciutat 

• La Internalització de Serveis Públics 

• Ampliant la unitat d’acció sindical 

 



Adequant l’organització 

a la nova realitat  

• Reestructuració: fusions federatives i territorials 

• Renovació d’equips i pràctiques 

• Nous instruments sindicals SIAD, InfoAtur, XAS, 

• Creació de l’Àmbit LGTBi 

• Regeneració: codi ètic, transparència... 

• Més proximitat a l’afiliació:  

– apropament de l’assessorament, 

– processos participatius 

– i consultes 

 



Reivindicant i Repensant el Sindicat 

• Reivindicar la contribució de la lluita obrera i sindical: 50 

aniversari de l’Acte Fundacional de la CONC i el 40 de 

l’Assemblea de Barcelona  

• Repensar el Sindicat: nous temps, noves propostes, 

noves formes, noves fites 

– L’ASO i la Conferència de Dones i Homes 

• Emmarcar els reptes sindicals des de la participació, el 

debat i el consens 



Emmarcant l’11è Congrés en el 

debat, la participació i els canvis 

• Des de les conclusions de l’ASO i la Conferència de Dones i Homes 

• Des dels Processos participatius en l’elaboració i debat del Pla 

d’Acció 

– De les assemblees a la participació on-line 

• De la proporcionalitat a la paritat 

– A les delegacions al Congrés i als òrgans de direcció 

• Impulsar la renovació, limitar els mandats 

– Dos mandats a tots els nivells 

• Obrir i apropar l’elecció de la Secretaria General 

– Presentació a l’inici del procés, oberta i pública i 5.000 avals 



 Els treballadors revaliden a CCOO 

com a primer sindicat de Catalunya 

 

• 39 anys guanyant les eleccions sindicals 

• 21.169 persones representants de CCOO a les 

empreses (42,54% del total) 

• 140.531 persones afiliades 



39 anys com a primera força sindical 

de Catalunya 
  

                 
dades a 31 de desembre de 2016 

 
 

Delegats/es:  21.169       

 
Nombres absoluts % sobre el total 

Homes 12.419 58,67% 

Dones 8.750 41,33% 



Resultat eleccions sindicals 
31 de desembre de 2016  

41,84 

38,70 

4,57 

2,72 

0,42 

1,09 

8,51 

CCOO 

UGT 

USO 

CGT 

CSC 

CSIF 

ALTRES 



CCOO, primera organització social 

de Catalunya  

Homes Dones Total 

Afiliació 

a 31 de gener de 2017 

 

83.046 57.485 140.531 

% 

 

59,09% 40,91% 



Propostes per al debat 

• PLA ACCIÓ  

– Eix 1: Apostem per una economia real 

– Eix 2: Treballem per viure en plenitud 

– Eix 3: Lluitem pel treball digne i amb drets 

– Eix 4: Defensem el bé comú 

– Eix 5: Fem un sindicat proper 

– Eix 6: L’ètica i els valors 

 


















