




INFORME BALANÇ
ddeell   99èè  CCoonnggrrééss  ddee  llaa  CCOONNCC



Ens disposem a realitzar un balanç de la feina feta durant un
mandat sindical que ha estat excepcionalment llarg, com a
conseqüència de la decisió del Consell Nacional de la CS de la
CONC de distanciar els processos congressuals del període de més
concentració d’eleccions sindicals a les empreses. 

Unes eleccions en què els treballadors i treballadores catalans,
amb una important participació i amb el seu vot, han confirmat la
gran representativitat de CCOO. Més de 25.700 persones elegides
en les nostres llistes, el 44,10% del total, comporten un grau de
representativitat que, conjuntament amb l’afiliació de 185.000
treballadors i treballadores, ens ratifiquen —i ja són trenta
anys consecutius— com el primer sindicat de Catalunya i ens
atorguen una gran legitimitat sindical i social. 

Aquest ha estat un mandat sindical que ha transitat des d’una
situació de gran creixement econòmic fins a una altra de greu
crisi. En el terreny polític, el que va començar com una oportuni-
tat de canvi, propiciada pel vot ciutadà en les eleccions
autonòmiques del 2003, ha esdevingut una significativa inesta-
bilitat política, que està dificultant la concreció del canvi
econòmic, social i nacional pel qual molta gent havia apostat i con-
tinua apostant. A Espanya aquests anys han estat marcats pel
gran protagonisme dels conflictes territorials, que han ofegat
qualsevol altra reflexió o debat social. I en l’àmbit europeu hem
assistit al bloqueig de la Constitució Europea, en un exemple de
les dificultats que viu avui el projecte de la Unió Europea. 

Mentre tot això passava en el nostre entorn més proper, la global-
ització econòmica ha propiciat l’emersió de noves àrees
econòmiques arreu del món, amb un gran protagonisme de
països i regions com la Xina, l’Índia o el Brasil, a Llatinoamèrica.
Un procés de globalització sense regles ni drets ni responsabilitat
social, en què la preeminència d’uns mercats financers abso-
lutament opacs i sense cap tipus de control ha desencadenat una
greu crisi financera que ens està passant una important factura. 

Aquests són els trets bàsics del període que ara ens disposem a
analitzar en clau social. Ho fem a partir d’un balanç del treball
sindical que té vocació de ser, de manera conjunta amb el
Programa d’Acció, una eina sindical amb projecció cap al futur.

L’ESGOTAMENT D’UN MODEL ECONÒMIC AMB PEUS DE FANG

CCOO vam ser els primers, ara fa cinc anys i en el marc del vuitè
Congrés, d’advertir sobre els riscos d’un model de creixement
econòmic poc sòlid i amb tendències a agreujar els nostres
dèficits estructurals. 

Durant aquests anys hem pogut comprovar la força que té el
mercat global per marcar el pas a l’economia i les dificultats
amb què topen les polítiques públiques en intentar regular-la,
sobretot si els governants es deixen dur per les rendibilitats polí-
tiques a curt termini. Dificultats que afecten també l’acció del
sindicalisme, limitat en la nostra naturalesa i formes de ser als
marcs sectorials, regionals o estatals i a l’empresa integrada, quan
la realitat està dominada per l’economia global i la producció de

béns i serveis organitzada en xarxa. Aquests anys han estat pro-
tagonitzats per l’aprofundiment del procés de finançarització de
l’economia mundial, amb uns mercats de capital sense regles
ni responsabilitat social, que especulen indistintament en noves
tecnologies, productes immobiliaris, petroli o altres primeres
matèries. L’últim episodi d’aquest model econòmic pervers és el
procés d’especulació que a través dels mercats de futurs estan
patint aliments bàsics per a la subsistència de centenars de mil-
ions de persones. És una actuació guiada pel benefici, obviant
qualsevol responsabilitat social i que agreuja les dificultats per
accedir a l’alimentació bàsica de poblacions que ja patien man-
cances com a conseqüència dels processos de desertització, canvi
climàtic i sequeres.

Els avantatges comparatius que han comportat uns tipus d’in-
terès molt baixos en un context d’elevada inflació han convertit
Espanya en el paradís per a la inversió immobiliària dels cap-
itals —legals, opacs, submergits o fins i tot criminals— de
tot el món. La disponibilitat de diner barat també ha propiciat
una percepció de més riquesa de la població, que, tot i no cor-
respondre als seus ingressos reals, ha impulsat el consum privat
fins a convertir-lo en l’altre motor del creixement econòmic.
Això sí, a costa d’un important endeutament de les famílies. 

El resultat a curt termini ha estat una economia amb grans
creixements, a causa, sobretot, de la construcció residencial
i dels serveis a les persones. Sectors molt intensius en mà d’o-
bra que han generat una demanda de treballadors i treballadores
que, en no poder cobrir-se amb persones nascudes al nostre país,
ha provocat un efecte de crida econòmica a la immigració de
cinc continents, que alhora s’ha convertit per la seva dimensió i
característiques en un factor econòmic i social determinant dels
darrers anys. 

Aquest model de creixement ha provocat uns efectes de cara i
creu que és important analitzar. En ells hi ha la clau del que ens
ha passat i també de quina pot ser l’evolució futura del nostre país,
i per tant, són determinants per fixar l’estratègia sindical de
CCOO en els propers anys.

Entre els avantatges tenim un fort creixement de la població
ocupada, que ha situat Catalunya en unes taxes d’activitat i d’ocu-
pació molt positives, que han superat abans del termini fixat els
objectius de la Unió Europea per al 2010. El nivell d’atur entre la
població nascuda al nostre país ha arribat a ser molt baix durant els
anys 2006 i 2007, però malauradament la crisi econòmica ha provo-
cat que en pocs mesos s’hagi produït un fort augment de la taxa
d’atur. El creixement de l’ocupació, tot i ser de poca qualitat, ha
suposat una millora de la renda de les persones, que han pas-
sat d’estar aturades o inactives a poder treballar. La incorporació
de les dones al treball assalariat ha estat important en termes
quantitatius, però no qualitatius, perquè la concentració obliga-
da de les dones en feines poc reconegudes i poc retribuïdes ha
incrementat la dualització i la segmentació de gènere en l’ocupació.

El creixement econòmic ha tingut efectes molt positius per a
la situació financera de la Seguretat Social. Ja ningú no recor-
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da les previsions de fallida per al 2005, fetes per alguns gurus. La
realitat ha estat exactament la contrària. Un superàvit pressu-
postari que ha permès el manteniment del poder adquisitiu de
totes les pensions, una millora de les pensions més baixes, l’aug-
ment en la cobertura d’algunes prestacions i l’increment del Fons
de reserva de la Seguretat Social, que és una de les seves
garanties de futur. El sistema públic de seguretat social ha
guanyat clarament la batalla de la sostenibilitat econòmica
als sistemes privats de fons de pensions, que han patit molt
com a conseqüència de l’evolució dels mercats financers. Tot i així,
la despesa en protecció social del nostre país continua sent baixa,
tant en termes absoluts com en relació amb el PIB i en despesa per
càpita. Espanya i Catalunya mantenen un diferencial negatiu de
despesa social en relació amb la mitjana de la Unió Europea.

L’augment dels ingressos fiscals de les administracions
públiques ha permès a l’Estat espanyol passar d’una situació de
dèficit a una altra de superàvit fiscal al 2007 i a una reducció sig-
nificativa del deute públic, que ha passat del 67% del PIB l’any
1996 o el 43% al 2005, al 36% del PIB l’any 2007. Una dada espe-
cialment positiva si es compara amb els països de la Unió Europea,
que en aquests moments acumulen un dèficit públic mitjà del 62%
del PIB. Dada que ara, en moments de crisi i pèrdua d’ingressos de
les administracions públiques, ofereix un marge d’actuació més
gran als poders públics, que caldrà utilitzar de manera intel·ligent.

Per contra, aquest model econòmic ha tingut efectes perversos,
que, a més d’agreujar els estructurals dèficits històrics del
nostre país, ens han col·locat en una situació de més feblesa
davant la greu crisi financera global. El creixement s’ha pro-
duït en sectors intensius en mà d’obra de baixa qualificació i
ha permès que les empreses utilitzin la immigració com un
mecanisme de desregulació i precarietat de les relacions laborals.
La gran disponibilitat de treballadors i treballadores immigrants ha
provocat un endarreriment en el procés de substitució de mà
d’obra per capital, tecnologia i innovació, que és propi dels
moments de carència de mà d’obra. 

També ha incidit en el ressorgiment de diferents formes de
precarietat, en un mercat de treball al qual s’han incorporat de
cop moltes persones, però en activitats de poca estabilitat
econòmica, menys estabilitat laboral i escassa qualificació, amb
nivells importants de desregulació laboral, a partir de la subcon-
tractació d’activitats o l’ús fraudulent o abusiu de fórmules coop-
eratives o treball autònom. Sectors molt sensibles al canvi de cicle
econòmic i amb tanta capacitat de crear ocupació com de
destruir-la amb més rapidesa encara. 

El gran creixement d’alguns sectors no sotmesos a la com-
petència ha provocat una elevada inflació, que durant aquest
període s’ha situat cada any un punt per sobre de la mitjana de la
UE i ha arribat a acumular un diferencial de 12 punts. Aquesta
elevada inflació està provocant problemes en els sectors
industrials i de serveis que sí que estan sotmesos a la com-
petència d’altres empreses que actuen en entorns econòmics més
estables i amb preus més controlats. A Catalunya el diferencial de
l’IPC amb Espanya que es produeix en els moments de creixement

econòmic ha agreujat la situació, especialment per l’impacte
negatiu en el poder adquisitiu de les rendes baixes. 

La desmesurada rendibilitat a curt termini de la inversió
immobiliària ha atret una bona part dels beneficis empresarials
d’altres sectors econòmics. I ha impedit que aquests beneficis es
canalitzessin cap a la innovació, la modernització o la creació
d’empreses de més valor afegit. La gran facilitat per accedir a
crèdit barat ha elevat de manera artificial el valor d’algunes
empreses en els mercats de capital, que han estat comprades a
crèdit i a preus astronòmics. Posteriorment, la necessitat de fer
rendible la inversió les ha portat a processos de despatrimonial-
ització, per la via de la reestructuració, la reducció de plantilles i
l’externalització d’activitats, per poder recuperar a curt termini la
inversió financera realitzada. Aquestes pràctiques de capital-
isme-piranya han estat propiciades també per sistemes per-
versos de fixació dels incentius per als alts càrrecs de les
empreses, calculats sobre la capitalització a curt termini en els
mercats de capital i en la retribució a l’accionista com a gran, i en
ocasions únic, objectiu empresarial.

Les polítiques públiques en relació amb sectors regulats
com l’energètic o el de les telecomunicacions han estat i
continuen sent ineficients. El que es va presentar com un
procés de liberalització econòmic ha estat únicament de pri-
vatització i de creació de grans grups de monopoli, que mantenen
uns elevats costos de producció. En el cas energètic i per evitar la
seva repercussió en les tarifes actuals, els governs les han trans-
ferit cap al futur —en forma de dèficit de tarifa que l’Estat ha
reconegut a les elèctriques—. I en el sector de les telecomunica-
cions, han transferit uns costos exagerats a la resta de l’activitat
econòmica; Espanya és un dels països desenvolupats amb menys
qualitat dels serveis de telecomunicacions i, alhora, amb unes tar-
ifes més elevades. Aquestes són algunes de les conseqüències
d’un model de privatització de grans empreses de serveis,
que transfereix les seves ineficàcies al conjunt del teixit
empresarial i a l’economia.

La conversió de l’habitatge en un producte financer refugi
d’elevada rendibilitat ha dificultat l’accés a aquest dret de les
persones que només volen l’habitatge per viure i que, a més, tenen
baixos ingressos. Un problema que s’ha canalitzat cap a formes
d’endeutament de les famílies que són insuportables, especial-
ment en moments de crisi econòmica. L’alta concentració de
riscos assumits per algunes entitats financeres en la concessió
de préstecs per a la inversió immobiliària està provocant
problemes en el sector financer, que ara estan restringint l’accés
al crèdit i que són un factor afegit de retraïment de noves inver-
sions productives i de la capacitat de consum de les famílies. 

Aquest model econòmic ha posat de manifest les perversions
que provoca el mercat a l’hora de repartir els guanys i els
costos del creixement econòmic. La major part dels guanys
s’han canalitzat per la via privada i els costos s’han derivat cap a
la despesa pública. A més, aquest desequilibri s’ha produït també
entre els diferents nivells de l’administració de l’Estat.
L’increment de les necessitats socials, com a conseqüència
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d’un ràpid i intens creixement de la població i dels seus costos
econòmics, s’ha produït en els serveis que són responsabilitat
de les comunitats autònomes i les administracions locals. El
desajust entre l’evolució dels ingressos i les despeses de les
administracions públiques s’ha agreujat encara més amb la
desacceleració econòmica, i ha posat de manifest la urgent neces-
sitat de canvis estructurals en els sistemes de finançament de les
administracions públiques, que en el cas de les comunitats
autònomes i les administracions locals pateixen de doble
manera la crisi econòmica —reducció dels ingressos i incre-
ment de les despeses.

Incomprensiblement, les polítiques fiscals d’aquests darrers
anys han estat procícliques, han alimentat els processos espec-
ulatius i de retruc han restringit el marge de maniobra que ara es
necessita per encarar el canvi de cicle. La pràctica fiscal de l’ad-
ministració de l’Estat i de la majoria de comunitats autònomes de
reducció dels impostos directes ha incrementat la capacitat de
consum privat, especialment dels sectors amb més renda
disponible, i ha sostret recursos públics per a la modernització
econòmica. En paral·lel, i per compensar-ho, s’ha incrementat la
recaptació dels impostos indirectes.

Tot això ha passat en un període de quatre anys llargs. Però, en els
darrers mesos del mandat sindical que ara finalitza, el que era una
desacceleració econòmica s’ha convertit en una de les pitjors cri-
sis del sistema econòmic mundial, que té el seu epicentre en el
sistema financer, però que està afectant el conjunt de l’economia
global. Al nostre país la bombolla immobiliària ha esclatat i ho
ha fet de manera intensa i ràpida, amb la repercussió negativa
sobre el creixement econòmic i la destrucció d’ocupació. La crisi
financera dels EUA s’ha traslladat al conjunt del sistema
financer, provocant així problemes de gestió de la liquiditat i de
confiança de les institucions financeres de tot el món. I, el que és
més important, s’han agreujat els problemes estructurals del nos-
tre model econòmic i productiu. El resultat és un impacte molt
negatiu per a les empreses i especialment per a l’ocupació.

A més, els dèficits estructurals del nostre país per competir en una
economia oberta, els endarreriments en sectors de més qualifi-
cació laboral i tecnològica i altres factors ens han dut a acumular
un dèficit exterior de més de l’11% del PIB, el més important de
tots els països desenvolupats, molt per sobre dels països de la
Unió Europea i els EUA. Un dèficit finançat amb endeutament
extern, que ara, en un context de manca de confiança entre insti-
tucions financeres, topa amb importants problemes per a la seva
cobertura i s’ha convertit en un nou obstacle per a la
superació de la crisi a curt termini.

Ara és el moment de fer pedagogia i ideologia. Explicar les raons
profundes de la crisi, que no són altres que un model econòmic de
globalització sense regles, sense drets, sense responsabilitat
social ni contrapoders. En el qual els poders públics nacionals han
renunciat a intervenir o s’han sentit impotents davant la força dels
mercats financers globals. I un model social caracteritzat per l’ex-
ternalització de riscos i costos des dels poderosos cap al conjunt
de la societat. És el moment d’exigir reformes importants en les

institucions internacionals per dotar-les de capacitat de regulació
i intervenció en els mercats financers. A la Unió Europea és el
moment d’avançar cap a l’harmonització de les polítiques
econòmiques. A Espanya és el moment de continuar exigint canvis
en el model econòmic, que només podrà incrementar la seva com-
petitivitat a partir d’empreses que incrementin la seva productivi-
tat amb salaris dignes, formació i estabilitat en les seves plantilles. 

El principal repte del sindicalisme i de CCOO és passar del diagnòs-
tic i la denúncia a l’acció. Com hem començat a fer a escala inter-
nacional amb la Jornada de mobilització mundial del 7 d’octubre. Al
nostre país, els objectius de CCOO són fer front a la situació en els
centres de treball i en el terreny de les polítiques públiques. Exigint
als governs que utilitzin els marges pressupostaris que tenen per
impulsar polítiques de suport a la innovació i la internacionalització
empresarial, i a ampliar la xarxa de cobertura de les polítiques
d’ocupació i de protecció social. Negant-nos, al mateix temps, a
dedicar recursos públics per tapar els forats generats pels especu-
ladors. En el terreny de la concertació social, treballant per polí-
tiques que apostin pel canvi de model econòmic i negant-nos que
els oportunistes aprofitin la crisi per implantar propostes de
desregulació o desprotecció dels treballadors/es. Aquesta crisi no
té el seu origen, ni la seva sortida, en el mercat de treball, ni en la
legislació laboral. També haurem de fer front a les pressions
sobre els salaris, amb una actuació que garanteixi el poder
adquisitiu dels salaris i la millora dels més baixos, a partir del man-
teniment de les clàusules de garantia salarial, que, a més, són la
millor opció per evitar una espiral inflacionària. Deixant clar que els
salaris no són els culpables de la inflació sinó que en són les
víctimes. A més, raons de justícia social i econòmiques aconsellen
millorar més el poder adquisitiu dels salaris més baixos. Pressionar
a la baixa els salaris, a més d’una barbaritat en termes socials,
reduiria encara més el nivell de consum, amb els seus impactes
econòmics negatius, i a més dificultaria el procés de canvi de
model productiu, de la precarietat a la qualitat.

LA VOLUNTAT DE CANVI TOPA AMB LA INESTABILITAT POLÍTICA

En el terreny polític, el mandat sindical que ara tanquem va
començar amb una clara voluntat de canvi expressada per la
societat catalana en les eleccions de l’any 2003. Un canvi que
CCOO va qualificar de necessari per raons d’higiene democràtica,
donat que des de les primeres eleccions, l’any 1980, Catalunya
havia estat governada per la mateixa coalició. Un canvi que per a
CCOO havia de tenir un contingut significatiu en les polítiques
socials i que en alguns casos s’ha materialitzat en més drets i en
l’avenç en el marc català de relacions sociolaborals. En altres –que
analitzarem al llarg de l’informe—no hem aconseguit avançar o
són objecte d’un fort conflicte, com en el cas de la Llei d’educació. 

Des del primer moment, els partits que donaven suport al govern
tripartit van identificar prioritàriament el canvi amb una nova
relació política de Catalunya amb Espanya i varen concretar-ho
en la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La
manca d’un projecte compartit pel que fa a objectius, continguts i
estratègies per part de les forces polítiques catalanes han estat
factors que han fet més complex un procés que ja ho era de per si.
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Especialment, perquè hi continua havent entre les forces polítiques
i socials espanyoles un buit ideològic i polític considerable en
relació amb el que hauria de ser un projecte estratègic de
desenvolupament de l’Estat autonòmic.

En aquest escenari, els tacticismes han estat els grans protago-
nistes del procés —encara ara— i han possibilitat una situació de
clara instrumentalització partidària del conflicte, fins el punt d’haver
convertit el conflicte territorial en l’eix de la política espanyola i cata-
lana, amb una evident regressió i subalternitat dels debats socials.
Entre les conseqüències negatives d’aquest escenari ens trobem
que les polítiques econòmiques i socials no han tingut en l’es-
fera institucional el protagonisme que, segons CCOO, es requeria.

A més, el clima creat ha generat grans incomprensions, que
també s’han traslladat a l’intern de CCOO, on s’han barrejat els
debats sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el model de
finançament amb les discussions internes sobre les formes de
confederació específiques que tenim CCOO de Catalunya amb la
Confederació Sindical de CCOO d’Espanya. 

Aquesta inestabilitat política no ha desaparegut després de les
eleccions catalanes de novembre del 2006, tot i que en alguns
moments semblava que la seva expressió pública es reduïa, espe-
cialment després de les eleccions generals de març del 2008 i del
canvi d’estratègia del PP, que ha escollit la situació econòmica com
a espai d’oposició política. En aquests moments assistim a un incre-
ment d’aquestes tensions, que dificulten clarament l’acció de
govern i també la capacitat d’interlocució del Govern en els
processos de concertació social amb sindicats i patronals. 

CRISI DE PROJECTE DE LA UNIÓ EUROPEA

El debat sobre la non nata Constitució Europea ha posat de mani-
fest les contradiccions del procés de construcció de la Unió
Europea. Les forces que volen que la UE sigui només un espai
econòmic comú, amb un mercat interior potent però sense cap
capacitat política, han sortit reforçades. L’ampliació de la UE ha
incrementat les dificultats de govern polític, sobretot per la paràlisi
de la reforma institucional. 

El comportament d’alguns dels governs dels països centrals de la
UE, intentant blindar els espais polítics dels estats-nació, generen
dificultats a la construcció política d’Europa que només serà pos-
sible si els estats-nació i les seves estructures de poder són
capaços d’entendre que han de cedir pas. 

El desconcert de l’esquerra pel que fa a la Unió Europea s’ex-
pressa en la divisió entre els sectors que aposten pel possibil-
isme de les reformes lentes i graduals i els sectors que amb
posicions de denúncia per la manca de contingut social i polític del
projecte europeu es queden en l’esglaó del rebuig, sense ni tan
sols plantejar una posició política comuna. 

Malauradament, la Unió Europea s’ha convertit per alguns dirigents
polítics en la coartada per eludir les seves responsabilitats,
obviant que bona part de les decisions de la Unió Europea tenen el

seu origen en acords o polítiques impulsades pels Consells
Europeus, formats per representants dels diferents estats. De man-
era nítida això ha passat amb les propostes de directives sobre
temps de treball o immigració. El fet que en el darrer cicle electoral
la majoria de governs de la Unió Europea hagin girat cap a
posicions clarament de dretes, i en moltes ocasions escassament
europeistes, ha contribuït a aquest decantament.

La combinació de tots aquests factors situa els partidaris que la
Unió Europea sigui també un espai polític i social en una posició
de feblesa, com s’ha posat de manifest en el referèndum irlandès
per la ratificació del Tractat de Lisboa, que ha de substituir el de
Niça després del fracàs de la Constitució Europea. Les recents
sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
(TJCE), que han situat el dret de lliure instal·lació i circulació
empresarial per davant de drets laborals i fins i tot sindicals fona-
mentals, en són un exemple. 

Les conseqüències d’una Unió Europea autolimitada en un
espai de lliure circulació de capitals, serveis i mercaderies —que
no de treballadors i treballadores— són cada vegada més evidents.
En termes socials, però també econòmics, perquè una zona mon-
etària comuna, com la de l’euro, necessita de més coordinació i har-
monització de les polítiques econòmiques i fins i tot les fiscals, com
s’ha posat de manifest amb les dificultats dels governs europeus per
donar una resposta comuna a la crisi financera mundial.

Potser ha arribat el moment de plantejar-se que els països que
tenen més voluntat de construir políticament la Unió Europea
ho puguin fer sense un bloqueig permanent, i això voldria dir
assumir que, en els propers anys, no tots els països de la Unió
Europea avancin a la mateixa velocitat. Aquest és un debat difícil i
complex, però que cal fer, si no volem deixar-nos arrossegar per la
tendència a una Europa com a mer espai econòmic.

En aquest context la CES hauria de poder tenir un paper de més
protagonisme social, però també en el terreny sindical és evident
que les institucions o les organitzacions europees pateixen les difi-
cultats que els transferim les organitzacions que en formem part.
Per això, entre d’altres coses, era tan important avançar, encara
que fos modestament, en el reconeixement dels drets sindicals
per part de la Constitució Europea, que malauradament no es va
arribar a aprovar. 

Aquests són els elements del context proper més significatius
d’un període en què l’activitat sindical s’ha centrat en l’ex-
igència de canvi de model econòmic. Un canvi que per a CCOO
vol dir qualitat de l’ocupació, millora en la capacitat adquisitiva
dels salaris, inversió en innovació de productes i processos, i polí-
tiques públiques que garanteixin una millor redistribució de la
riquesa, alhora que contribueixin a l’eficiència de l’economia i la
cohesió social. 

LA CENTRALITAT DEL TREBALL I L’OCUPACIÓ DE QUALITAT

En aquest escenari econòmic, social i polític, la qualitat del tre-
ball i l’ocupació en totes les seves dimensions ha continuat
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centrant la nostra acció sindical diària, la negociació col·lectiva i
la concertació social. 

El treball sindical de CCOO és un dels factors que explica que el
percentatge de temporalitat a Catalunya sigui el més baix (per
sota del 22%) de tota Espanya (el 30% de mitjana). Això, mal-
grat l’increment de temporalitat produït com a conseqüència del
procés de regularització del 2005 i ser Catalunya una de les zones
amb més presència d’immigrants. La taxa de temporalitat contin-
ua sent molt diversa, amb grans diferències, fruit dels models pro-
ductius de cada territori i sector. A Catalunya oscil·len entre el
7,5% en activitats financeres i assegurances, el 15% en la indús-
tria, el 32% en hostaleria i el 40% en construcció. Diferències que
es donen també entre diferents comunitats autònomes dins d’un
mateix sector, com es posa de manifest amb la taxa de temporali-
tat de la construcció, que en el conjunt d’Espanya arriba al 50%, o
a l’agricultura, al 56%.

Per això ha estat clau i continua sent-ho el treball sindical sector-
ial i el que hem desenvolupat a escala dels centres de treball, a
partir de l’acció sindical diària. El diferent nivell d’implantació i
organització sindical, especialment en les PIME, és un dels factors
que també explica les grans diferències entre sectors i empreses,
tant en la taxa de temporalitat com en matèria salarial o de condi-
cions de treball. En aquest aspecte, la tasca sindical davant la
Inspecció de Treball ha tingut un paper de suport important.
La intervenció de la Inspecció a demanda sindical ens ha permès
aconseguir avenços en àmbits com el del prestadorisme, les falses
cooperatives, les empreses de serveis integrals. Però han estat
uns resultats limitats per la manca de recursos humans de la
Inspecció de Treball i per una estructura organitzativa i de fixació
d’objectius molt centralitzada. Per això és tan important que ben
aviat es desenvolupi l’acord de transferències de la Inspecció
de Treball a Catalunya, garantint el caràcter integral de la seva
actuació i sobretot la unitat d’acte —que els inspectors puguin
intervenir en qualsevol àmbit, sigui quina sigui l’autoritat compe-
tent en cada matèria—. La dependència funcional i orgànica de la
Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya ens pot oferir
més oportunitats d’intervenció sindical, des de la proximitat als
centres de treball i als conflictes. 

L’aplicació a Catalunya dels acords estatals de concertació
sobre la millora de l’estabilitat ha tingut efectes positius en
la reducció de la temporalitat. Han estat també efectes limitats,
com tots els que tinguin el seu origen en canvis legislatius o incen-
tius a les empreses, perquè el determinant en l’ús abusiu de la
temporalitat és el pes que tenen en la nostra economia sectors
amb molta inestabilitat productiva, com la construcció, o esta-
cionals, com el turisme, i també en la manca d’instruments i de
voluntat política dels governs per fer complir les lleis. A més,
l’aplicació dels acords estatals ha coincidit en el temps amb el
procés de regularització de la immigració, que ha provocat el pas
de moltes persones immigrants d’una situació d’irregularitat
a una situació de contractació regular però temporal.

Durant aquests anys disposem d’alguns exemples del paper que
pot tenir la negociació col·lectiva en la millora de la qualitat

de l’ocupació, però encara són insuficients. Cada vegada és més
evident que el problema recau en el fet que pocs convenis col·lec-
tius sectorials regulen mecanismes d’intervenció i control
sindical de la contractació, i que aquests mecanismes, siguin
legals o contractuals, topen amb dificultats d’aplicació a les PIME.
La creació i la utilització d’aquests mecanismes d’intervenció
sindical esdevé més útil que les regulacions de nous drets que o
són molt febles i formals o després no s’apliquen. 

Són importants els avenços produïts en el terreny de cooperació
entre seccions sindicals de diferents empreses i sectors que
formen part del mateix procés productiu, tot i que es tracta d’ex-
periències puntuals que no s’han generalitzat. No hem estat
capaços d’utilitzar plenament els mecanismes legals que per-
meten que el sindicat de l’empresa principal intervingui en el con-
trol d’algunes condicions de treball de les empreses subcontrac-
tades. Per poder utilitzar les potencialitats d’aquests instruments
de control sindical que hem aconseguit en els acords de con-
certació social és imprescindible canviar la cultura sindical
d’organitzacions tancades en si mateixes, per una altra en què
les seccions sindicals, els sindicats i el conjunt d’organitzacions de
CCOO entenguin i utilitzin la força que ens ofereix la coop-
eració en el marc del sindicalisme confederal. 

Durant aquests anys s’ha fet més evident encara que la rigidesa
normativa dificulta la descentralització i l’aplicació de les
polítiques actives d’ocupació a les realitats autonòmiques i
locals diverses i limita la seva utilitat. CCOO hem impulsat la
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, que ha topat amb
les dificultats provocades pels molts canvis polítics en el
Departament de Treball i, pel que fa a la descentralització territo-
rial, per l’oposició d’alguns ajuntaments a compartir en el
territori les polítiques actives d’ocupació amb la Generalitat
i els agents socials. També han afectat negativament les
pugnes entre les organitzacions empresarials per la seva repre-
sentativitat.

El Departament de Treball, amb l’externalització de la respons-
abilitat d’algunes d’aquestes polítiques actives a entitats col·lab-
oradores —siguin municipals o agents socials— ha descapital-
itzat el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que ha acabat
fent tasques més administratives i burocràtiques que d’interme-
diació en el mercat de treball. I el resultat avui és un SOC amb
una escassa capacitat d’intervenir en la solució a les neces-
sitats ocupacionals de les persones i les empreses.

La confluència d’una normativa estatal rígida i els problemes de
direcció i gestió del Departament de Treball ens han conduït a una
situació en què les polítiques actives d’ocupació no estan
tenint el paper que caldria esperar dels molts recursos
públics que s’hi destinen. I això és més evident en l’actual
situació de crisi econòmica. 

Més s’ha avançat pel que fa a la formació professional, amb la
creació del Consorci de la Formació Contínua. El Consorci i les
comissions paritàries sectorials ens han permès mantenir una
important participació sindical amb un model de gestió que,
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construït sobre el protagonisme de les organitzacions feder-
atives en la determinació de les necessitats formatives de cada
sector i en la seva execució, garanteix uns espais compartits i
una responsabilitat confederal en el seu conjunt. També ha
estat significativa la creació i la posada en funcionament de
l’Institut Català de Qualificacions Professionals, amb una impor-
tant presència sindical, que ha estat determinant per adaptar el
“Catálogo Nacional de Cualificaciones” a les necessitats dels tre-
balladors i les empreses de Catalunya. 

Al final del mandat hem aconseguit pactar, en el marc de
l’Acord estratègic, la reforma de la gestió dels diferents sis-
temes de formació professional. La separació rígida dels sis-
temes de gestió de la formació inicial amb la dirigida a persones
aturades —ocupacional— i la dirigida a persones ocupades —la
contínua— és obsoleta i suposa un aprofitament poc eficient dels
molts recursos públics que s’hi aboquen. Aquest ha estat un fac-
tor clau en el procés de concertació social impulsat per
CCOO. Però han passat més de 18 mesos perquè els
Departaments d’Educació i de Treball es posessin d’acord en una
reforma de mínims, en un dels casos més clars de manca de
projecte col·lectiu per part del Govern català. Les organitza-
cions sindicals i empresarials no som en aquest tema mers obser-
vadors o opinadors, perquè en els darrers anys hem assumit
importants nivells de responsabilitat en el marc del Consorci
de la Formació Contínua. I hem de reconèixer que l’actual model
dista molt de ser plenament eficient, tant pel que fa als mecan-
ismes d’adscripció de recursos formatius als sectors que més ho
necessiten, com pel que fa als seus resultats. És imprescindible
encarar una reforma de la formació contínua a escala
estatal, que fins i tot podria passar per reduir el volum de recur-
sos disponibles i per aconseguir una gestió més eficient. I canviar
els mecanismes d’assignació de recursos, que en aquests
moments són més determinats per l’oferta —les accions que
decidim els diferents actors que actuem en la gestió de la forma-
ció— que per la demanda —les necessitats formatives de les
empreses i els treballadors i treballadores—. 

Menció a part per la seva gravetat mereix l’actitud d’insubmissió
constitucional en què s’han situat els diferents governs
espanyols, negant-se a donar compliment a quatre reiterades
sentències del Tribunal Constitucional, que atorguen les com-
petències d’execució a les comunitats autònomes, cosa que provo-
ca que en aquests moments el conflicte continuï pendent de res-
olució dels tribunals, més de quinze anys després haver-se iniciat.

Pel que fa a l’avaluació del funcionament dels nostres propis
instruments de gestió de la formació, constatem que aquest man-
dat ha estat profitós pel que fa a la reestructuració i el
reforçament dels instruments propis de CCOO. La Fundació
“Paco Puerto” ha millorat sensiblement la seva situació patrimoni-
al i ho ha fet de manera simultània i complementària a una
reestructuració de les formes de treball i l’orientació del projecte
que pretén donar resposta als canvis que s’han produït, tant en el
mercat de treball com en els entorns normatius en què actua la
Fundació. I si no s’ha pogut avançar més ha estat sobretot per
l’endarreriment en les reformes institucionals que el

Departament de Treball i el Govern català tenen comprome-
ses, però que no executen o ho fan amb molta lentitud. Per al
Centre de Formació d’Adults Manuel Sacristán, aquests anys
també han estat els de l’impuls de la seva reforma —orientació i
objectius—, que ja no pot ser el de la seva constitució, quan va
tenir un paper clau en l’objectiu d’oferir formació bàsica als nos-
tres afiliats i delegats de l’àmbit metropolità de Barcelona, ni tam-
poc limitar-se a ser una escola d’adults més de la xarxa del
Departament. Aquesta reforma, impulsada des del claustre de la
mateixa escola i la Secretaria de Formació, està recollida en el
conveni de col·laboració que estem pendents de signar amb el
Departament d’Educació. 

COMENCEM A GUANYAR LA BATALLA DE LA SALUT LABORAL 

Durant aquest mandat hem avançat de forma important en la
batalla de les idees i l’opinió pública pel que fa a la prevenció i
la salut laboral. La pressió social sobre les empreses i els governs
i una intervenció sindical més gran a les empreses són el que
explica una reducció significativa dels índexs d’incidència
dels accidents en general i dels greus i mortals en concret.
CCOO ha estat l’organització capdavantera, per capacitat de pro-
postes i denúncies, també per capacitat de mobilització i d’inter-
venció. L’actiu de delegats i delegades de prevenció és una de
les xarxes sindicals més importants de què disposa avui CCOO
de Catalunya. Una xarxa d’activistes sindicals que compta amb
instruments de suport com el Gabinet Tècnic Sindical d’Higia o
l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), que donen
solidesa tècnica a la nostra actuació sindical. Una força organitza-
da a les empreses que tindria encara més projecció si la salut
laboral fos una prioritat de totes les estructures sindicals,
objectiu que no hem acabat d’aconseguir del tot durant
aquest mandat. 

El nostre lideratge sindical i social s’expressa també en la
capacitat d’elaboració de propostes, en l’obertura de nous àmbits
d’intervenció, com el dels riscos psicosocials. El projecte ISTAS-
21 s’ha consolidat durant aquest mandat com una eina d’interven-
ció sindical útil, que, a més, ens permet entrar en un terreny
vedat per la patronal, el de l’organització del treball.
L’assumpció per part del Govern català de la metodologia ISTAS-
21, encara que sigui amb un altre nom, és una de les evidències
de la força i el reconeixement del nostre lideratge pel que fa a la
salut laboral. 

En aquest terreny de les idees i les propostes, el nostre princi-
pal repte de futur és que el conjunt de la societat, les empreses
i els poders públics assumeixen la relació directa entre
condicions de treball i malaltia. Això requereix una altra con-
cepció dels sistemes de prevenció en l’atenció primària de salut,
més formació dels professionals i recursos per detectar quan un
risc professional —moltes vegades ocult— està darrere d’una
malaltia que es diagnostica com d’origen no professional. També
hem de continuar batallant per la qualitat de la prevenció a
les empreses, exigint que els plans de prevenció no siguin eines
burocràtiques per complir formalment la llei i evitar la sanció,
que prevegin mecanismes participatius dels treballadors interes-
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sats i dels sindicats, que es considerin el conjunt dels riscos i
danys a la salut i que es proposin actuacions que busquin l’ori-
gen dels riscos, en moltes ocasions vinculats a l’organ-
ització del treball. 

En aquesta capacitat d’intervenció i de lideratge sindical i social en
salut laboral ha estat determinant el paper desenvolupat per
les trobades anuals que celebrem com a CCOO de Catalunya
al voltant del 28 d’abril, i que solen marcar les prioritats del
proper període. 

Hem millorat la intervenció sindical en les mútues, però
encara de manera insuficient, sobretot perquè no hem assolit
l’objectiu de la codecisió dels representants dels treballadors/es
en l’elecció o canvi de la mútua a què l’empresa contracta els
seus serveis. Cal cridar l’atenció del conjunt de la CS de CCOO
sobre l’anomalia que suposa que un espai com el de les mútues,
que està a cavall de dos dels àmbits en què CCOO ha aconseguit
més capacitat contractual, com són la Seguretat Social i la salut
laboral, sigui un dels espais en què la nostra actuació ha tingut
menys incidència. Malgrat que la reforma i la democratització de
les mútues han estat presents en les meses de diàleg social, les
reformes no han anat orientades a garantir la qualitat en el
funcionament i l’atenció als treballadors i treballadores, sinó a
garantir millor la seva rendibilitat econòmica i a consolidar encara
més la seva naturalesa de mancomunitat d’empreses. Cal
reconèixer que la CS de CCOO no hem estat suficientment
bel·ligerants en aquest aspecte, cosa que ens obliga a aga-
far aquests objectius amb més força.

En els darrers mesos, les organitzacions patronals, amb una certa
connivència de les administracions i l’altaveu dels mitjans de
comunicació, han iniciat una ofensiva per situar l’absentisme
com el principal problema per a la competitivitat de les emp-
reses. Com sempre ho fan amb manca de rigor i amb una concep-
ció esbiaixada que inclou en el concepte absentisme situacions
que no són res més que el legítim exercici de drets constitucionals
com el de vaga o el dret a la salut, i que és contrari a la mateixa
definició d’absentisme que fa l’OIT. CCOO hem assumit, davant
l’ofensiva, el repte del debat i el diàleg social en aquesta
matèria, convençuts que fer-ho ens permetrà clarificar quina és la
veritable dimensió de l’absentisme i quines són les seves causes
profundes. Des de les que tenen el seu origen en les condicions de
treball i l’existència de riscos laborals ocults, fins a les que tenen
a veure amb l’escassa cobertura laboral i social de les necessitats
de les famílies treballadores en relació amb els seus fills o ascen-
dents. Sense defugir el debat sobre la manca d’implicació de sec-
tors de treballadors amb les seves empreses, en les quals en oca-
sions treballen en condicions de precarietat. Aquesta predisposició
al debat i al diàleg inclou la possibilitat d’arribar a acords que per-
metin eradicar les causes que provoquen l’absentisme i reduir el
seu impacte. Una estratègia sindical sense complexos, encam-
inada a la prevenció de riscos laborals a les empreses, a ampliar
els drets per una flexibilitat en l’organització del treball que tingui
rostre humà i per millorar la implicació dels treballadors/es en
l’empresa, és el camí que CCOO de Catalunya hem iniciat davant
l’ofensiva patronal. 

LA MOBILITAT HA ENTRAT EN L’AGENDA SOCIAL I POLÍTICA DE
LA MÀ DE CCOO

Durant aquest mandat, CCOO hem aconseguit situar la mobilitat
en l’agenda sindical, social i política de Catalunya. De manera
que avui la mobilitat és considerada en molts àmbits del sindicat
com un espai d’acció sindical que ens permet millorar la qualitat
de l’ocupació, a partir de la reducció de riscos laborals, la incidèn-
cia en el temps destinat a desplaçaments obligats i el seu cost
econòmic. Hem aconseguit situar la mobilitat als centres de treball
com un dels eixos de la intervenció pública en matèria d’in-
fraestructures. La mobilitat ha estat la nostra manera d’apropar-
nos a les infraestructures amb una mirada sindical pròpia. Fins el
punt d’haver aconseguit que s’obri pas la idea que és un factor
d’eficiència econòmica, tant pel que fa a la mobilitat de les person-
es com a la logística de les empreses. Aquests avenços es con-
creten en els acords per fer plans de mobilitat en 55 polígons
de Catalunya —alguns dels quals ja han donat resultats— dins
del compromís que hem aconseguit en el Pla director de mobilitat
de la regió metropolitana, que preveu plans de mobilitat per a totes
les empreses de més de 500 treballadors/es i centres de les
administracions públiques de més de 200. Durant aquest període
hem aconseguit formar 40 companys i companyes com a
gestors sindicals de mobilitat a les empreses. 

Hem de deixar constància, però, de les dificultats que hem tingut
perquè el nostre lideratge a les empreses es traslladi també al ter-
reny social. Ho vam poder comprovar durant la crisi de Rodalies.
Malgrat ser l’organització que portava més temps treballant en
aquest àmbit, no vam saber prendre la iniciativa en un
moment de fort conflicte social. Les dificultats amb UGT, la
manca d’organitzacions socials amb perfil propi i la posterior
instrumentalització del conflicte de la mobilitat hi van contribuir. En
tot cas, cal deixar constància de les nostres responsabilitats,
imputables sobretot a una indecisió que durant unes setmanes
ens va situar momentàniament fora de lloc d’una lluita social
que estàvem liderant. Però com que la nostra aposta per la
mobilitat com a factor de qualitat de l’ocupació és estratègica,
hem continuat treballant de manera sostinguda i no oportunista,
com es posa de manifest amb la creació en l’ISTAS d’un centre
estatal de mobilitat amb seu a Barcelona, que intentarà aprof-
itar les experiències i les bones pràctiques sindicals de CCOO de
Catalunya per estendre-les a altres llocs d’Espanya. 

LA NOVA IMMIGRACIÓ TAMBÉ ÉS DE CCOO

Les persones immigrants, que ja són el 13% dels treballadors i trebal-
ladores catalans, s’han convertit en un actiu important de la lluita
i de l’acció sindical de CCOO. Durant aquest mandat hem consolidat
una tasca iniciada ara fa més de vint anys en què CCOO de Catalunya
ha estat pionera. Hem avançat en sindicalització del treball a partir
de la creació de la Secretaria d’Immigració. La tasca organitzada
ens ha permès superar en molt l’objectiu d’afiliació de 10.000 i
acabarem l’any 2008 amb més de 13.000 persones immigrants afil-
iades. També la implicació més gran de companys/es immigrants com
a representants sindicals, passant dels 174 delegats/ades que teníem
al 2006 als més de 600 que tenim actualment.
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Tot això ha estat possible també pel treball del CITE, que, amb 47
oficines a tot Catalunya, s’ha consolidat com un instrument
sindical de primer ordre i alhora un dels principals observatoris
de la realitat social de la immigració a Catalunya. El CITE-
CCOO ha atès durant aquest període prop de 90.000 persones
immigrants i, amb els convenis amb 22 entitats d’immigrants i 7
organitzacions de suport a persones immigrants, és un dels clars
referents per a la immigració a Catalunya. En el procés de reg-
ularització de l’any 2005, el treball cooperatiu entre el CITE i el
conjunt del sindicat ens va permetre oferir informació individual-
itzada o en assemblees i convertir aquest procés en un mecanisme
per impulsar l’afiliació de les persones regularitzades. 

Un dels aspectes a destacar són les formes de treball transversal
i en cooperació amb diferents secretaries i amb les organitzacions
confederades que ha adoptat la Secretaria d’Immigració. També en
el terreny de la Comissió d’Immigració del Servei d’Ocupació
de Catalunya. O en l’àmbit de la Inspecció de Treball en relació
amb l’economia submergida, en què CCOO de Catalunya hem estat
pioners a tot l’Estat en la utilització de la col·laboració amb la
Inspecció com un dels mecanismes per procedir a la regular-
ització de col·lectius que denunciaven la seva situació.

En el terreny de la negociació col·lectiva, obrint la via al tracta-
ment sindical de la diversitat als centres de treball, l’acord de
CCOO amb l’empresa “Escorxador Girona” és un referent per pos-
sibilitar que les condicions de treball a les empreses atenguin la
realitat diversa de la immigració, com una de les maneres de per-
sonalitzar l’ús dels drets reconeguts en la llei i en els convenis. 

CCOO de Catalunya hem estat durant aquest mandat punta de
llança dels processos sindicals i socials per ampliar els drets
de les persones immigrants, com el dret al reagrupament famil-
iar i al permís de treball en aquests casos, o al dret dels joves rea-
grupats a participar en accions formatives i d’inserció sociolabo-
ral. També hem estat al capdavant de la reivindicació del dret de
vot en les eleccions polítiques. El caràcter estructural de la
immigració a Catalunya, a Espanya i a Europa ens obliga a plante-
jar-nos la impossibilitat de mantenir durant molt de temps el
13% de la nostra població sense cap dret pel que fa als
processos electorals polítics. Com a contrapunt positiu podem
dir que la lluita sindical ha aconseguit, no sense alguna oposició
social i política i algunes contradiccions internes, el reconeixement
de la ciutadania social per a les persones immigrants, amb el dret
a l’ensenyament, a la sanitat o els serveis socials d’accés univer-
sal. Una ciutadania social que s’expressa als centres de treball,
amb el ple dret a participar en les eleccions sindicals com a elec-
tors i elegibles. El sindicalisme, i CCOO al capdavant, actuem
com un dels espais de veritable inclusió i socialització de les
persones immigrades.

Per poder fer tota aquesta tasca sindical, han estat clau els
esforços en el terreny de la informació i la comunicació, amb
la publicació en 10 idiomes d’una bona part dels materials sindi-
cals. I també la tasca formativa, tant pel que fa a la formació de
les persones immigrades, com pel que fa a la incorporació de la
immigració, el tractament de la diversitat en tot el projecte

formatiu de la CONC, tant en relació amb els delegats i dele-
gades com als quadres sindicals.

La gran feina desenvolupada ha suposat un reconeixement dins i
fora del sindicat. Avui CCOO de Catalunya som el referent més
clar del treball sindical amb la immigració, tant per als
mateixos immigrants, per a les seves entitats, com per al conjunt
de la societat. Un reconeixement que va tenir un moment especial
en el Congrés de la CES a Sevilla, quan el treball de CCOO de
Catalunya va ser presentat com un dels casos de bones pràctiques
sindicals europees. 

LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, L’EIX DE L’ACCIÓ SINDICAL

La negociació col·lectiva ha estat com sempre el nostre princi-
pal instrument d’acció sindical. Ho és perquè ens permet partici-
par en la determinació de les condicions de treball i perquè, a través
del salari, té un paper clau en el repartiment de la riquesa. A
més, és un àmbit en què nosaltres som protagonistes directes. És
aquesta reflexió la que ens ha portat, a CCOO de Catalunya, a man-
tenir les estratègies de negociació col·lectiva com un espai de
forta complicitat confederal i formes de treball cooperadores.

Aquesta és la idea i el projecte sindical que s’expressen en l’Acord
Interconfederal de Catalunya, que continua sent vàlid, però
que en la seva aplicació no ha obtingut resultats prou satis-
factoris. Continuem tenint problemes pel que fa a la no-assump-
ció de responsabilitats de Foment del Treball en relació amb els
acords que signa. Tampoc ajuden les dificultats en la unitat d’ac-
ció, especialment en els sectors sindicalment més febles i on UGT
és majoritària en termes de representativitat. Però també caldrà
reconèixer les nostres pròpies dificultats per convertir els
acords generals en acció sindical concreta i articulada.

Durant aquest mandat hem aconseguit millorar el nivell de
cobertura de la negociació col·lectiva a Catalunya, malgrat
l’increment espectacular del nombre d’assalariats, que ha super-
at els 2.900.000 persones i que aquest increment s’ha produït en
sectors amb poca tradició sindical i significatives febleses organ-
itzatives. En el terreny dels nous àmbits de negociació col·lectiva,
cal destacar el del lleure socioeducatiu i els sectors agrupats en
l’apartat dels serveis socials i a les persones. En general les fed-
eracions han identificat les necessitats de reforma dels
àmbits de negociació, però no sempre aquest diagnòstic s’ha
pogut materialitzar en acords amb la patronal per racionalitzar els
àmbits d’aquesta negociació. Hem aconseguit avenços en els
sectors sanitaris i en alguns dels serveis i mantenim més difi-
cultats en sectors més tradicionals i on els convenis provin-
cials tenen molta tradició, com el transport, el metall i la
construcció. La fragmentació d’àmbits en sectors com l’ali-
mentació o el comerç impedeix fer de la negociació col·lectiva un
instrument útil en la determinació de les condicions de treball en
aquests sectors. La recent constitució del Consell de Relacions
Laborals ens brinda l’oportunitat de fer de la Comissió de
Convenis de Catalunya un instrument útil per a la racional-
ització de l’estructura de la negociació col·lectiva a
Catalunya. Pel que fa a l’articulació de la negociació col·lectiva
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sectorial cal destacar el canvi de tendència produït en el sector de
la construcció, en què s’ha avançat en una concepció del conveni
estatal que respecta el dinamisme de la negociació en els àmbits
inferiors. Mantenim moltes dificultats en l’articulació dels conve-
nis d’empresa als convenis sectorials, i hem detectat un incre-
ment dels convenis frau al conveni sectorial en empreses i
sectors amb poca o nul·la presència sindical. Una novetat impor-
tant d’aquest mandat són els resultats positius de les exper-
iències —poques però significatives— de cooperació entre
federacions i fins i tot de mediació en la solució de conflictes
interfederatius. Consolidar aquest incipient canvi cultural, i posar
en funcionament mecanismes permanents de cooperació entre
estructures sindicals és un dels nostres reptes principals. 

La reducció de la jornada de treball ha estat més lenta del
que voldríem, tot i que en alguns àmbits s’han produït avenços en
reduccions reals de la jornada anual per la via d’ampliar els per-
misos retribuïts i les vacances. En matèria d’organització de la jor-
nada disposem d’alguna experiència positiva pel que fa a la
flexibilitat negociada i amb rostre humà, és a dir, amb possibil-
itats de disponibilitat personal d’aquesta flexibilitat pactada en el
marc d’un acord o conveni col·lectiu. Però són avenços que no
s’han generalitzat i encara la tendència dominant és marcada per
poca intervenció sindical en la gestió de la flexibilitat i pocs
mecanismes de personalització en la seva aplicació. 

Pel que fa a l’evolució dels salaris, durant aquests anys hem
viscut un període de resultats contradictoris. La negociació
col·lectiva ha comportat millores en el poder adquisitiu dels salaris
pactats en els convenis, gràcies sobretot a les clàusules de revisió
o garantia salarial. Però com sigui que el creixement de l’ocupació
s’ha concentrat sobretot en sectors amb poca o feble cobertura de
la negociació col·lectiva i salaris més baixos, el resultat ha estat
que en termes agregats els salaris en el seu conjunt han perdut
quota de participació en el conjunt de la renda nacional. En
aquest període, més persones han obtingut millors ingressos per la
via de l’ocupació assalariada, però alhora s’han incrementat les
diferències socials, com a conseqüència del model de creixement.

Especialment significatiu ha estat el procés de dualització des d’una
perspectiva de gènere, perquè mentre hi ha més dones treballant
i la negociació col·lectiva formal ha viscut avenços en matèria
d’igualtat, les diferències de salari per raó de gènere s’han
incrementat com a conseqüència de factors molt profunds, que cal
ressaltar. La més gran ocupació de les dones s’ha produït en sectors
nous, poc regulats i amb poca cobertura de la negociació col·lecti-
va; la concentració de dones en el contracte a temps parcial, la val-
oració sexista del treball pel que fa a grups professionals molt fem-
initzats i una estructura jeràrquica de l’organització del treball con-
tinuen actuant com a factors de desigualtat salarial de gènere. Tot i
que la Llei d’igualtat és encara molt recent, disposem d’algunes
experiències que posen de manifest que els plans d’igualtat
poden ser bons instruments per avançar en la igualtat i en el
tractament de la diversitat per raó de gènere.

Conscients de les limitacions de la negociació col·lectiva i dels
seus ritmes lents per propiciar canvis significatius, hem de con-

tinuar exigint polítiques públiques que propiciïn la qualitat de
l’ocupació i del salari. Ho hem de fer per raons socials, evitar la
segmentació, i també econòmiques, perquè una manera de con-
tribuir al canvi de model econòmic és propiciar una millora signi-
ficativa dels salaris més baixos. Per això cal destacar que durant
aquesta legislatura, i per primer cop des de l’aprovació de l’Estatut
dels Treballadors l’any 1980, l’increment del salari mínim inter-
professional ha estat superior a la inflació, cosa que ha per-
mès guanyar poder adquisitiu. Per aconseguir-ho, el Govern
espanyol ha regulat la diferenciació entre el SMI i l’Indicador públic
de rendes d’efectes múltiples (IPREM). I alhora ha possibilitat
que les comunitats autònomes creessin el seu propi indi-
cador, cosa que s’ha fet a Catalunya a proposta de CCOO, amb
l’indicador de rendes de suficiència (IRSC). 

Continguts com els de la previsió social complementària han
avançat en alguns plans d’empresa i en la funció pública de
la Generalitat i també en les administracions locals. En canvi no
hem aconseguit que s’obrin pas els plans de pensions sectorials
en els convenis. Aquest és un dels casos més evidents en què
interessos que poden ser compartits entre treballadors/es i emp-
reses no avancen com a conseqüència de la manca de represen-
tativitat, la capacitat organitzativa i de lideratge que pateix-
en els gremis i les organitzacions patronals sectorials. CCOO
de Catalunya hem impulsat la cultura de la responsabilitat social a
les empreses, incorporant la nostra visió fortament contractual
dels compromisos de responsabilitat social. Ara toca, com en
altres àmbits, passar de les experiències d’acords puntuals a la
seva incorporació a la negociació col·lectiva formal. 

Malgrat les dificultats viscudes durant la negociació de 2008,
encara oberta, cal destacar, per la seva dimensió qualitativa i
quantitativa, la consolidació que en el reconeixement i l’articu-
lació de la negociació col·lectiva s’ha produït en l’àmbit de la
funció pública de la Generalitat de Catalunya: La institucional-
ització de la negociació col·lectiva dels funcionaris en un acord
marc en què s’articulen les diferents negociacions sectorials. La
consolidació de la revisió salarial com a garantia del poder
adquisitiu dels salaris. La incorporació de la pràctica totalitat
d’empleats públics i la creació, per fi, després de molts anys, de la
Mesa Sectorial d’Universitats, en són alguns exemples. No ha estat
possible encara l’objectiu de l’Acord marc de les administracions
locals de Catalunya, sobretot per la forta inestabilitat política vis-
cuda per la Conselleria de Governació, sotmesa a permanents can-
vis que no responen a raons d’eficiència política, sinó a equilibris
entre els partits del Govern i dins dels mateixos partits. És un dels
exemples de com la inestabilitat política dels governs catalans ha
dificultat, i molt, les expectatives de canvis. També ha quedat pen-
dent un compromís i una responsabilitat del Govern català, que és
el de la reforma de la Llei de la funció pública, en desenvolupa-
ment del recentment aprovat “Estatut Bàsic de l’Empleat Públic”. 

Durant aquest mandat hem iniciat un canvi cultural que té un
llarg recorregut sindical per davant. La sostenibilitat ha
començat a obrir-se pas en l’estratègia i el projecte de CCOO. És i
ho serà cada vegada més un objectiu molt vinculat a la qualitat de
l’ocupació, a l’eficiència de les empreses i a l’eficiència d’un
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model productiu que no pot continuar externalitzant costos i riscos
cap a la societat. Contra els que plantegen que les mesures ambi-
entals són un obstacle al funcionament de l’economia, cal oposar
dues idees: les mesures ambientals, si estan ben orientades i són
equilibrades, poden ser un factor d’eficiència empresarial de
primer ordre, com abans ho han estat les mesures de prevenció
de riscos laborals. I el sector del medi ambient pot ser en un
futur proper un gran jaciment de nous llocs de treball de mit-
jana/alta qualificació. CCOO hem estat la primera organització a
incorporar aquest plantejament al nostre treball sindical. Encara
que de manera limitada, s’ha incorporat la figura dels delegats
de medi ambient a alguns convenis col·lectius, seguint la
pauta del Conveni Estatal de Químiques, que va ser pioner en
aquesta matèria. És amb aquesta concepció que hem encarat la
nostra participació en els debats o conflictes generats al voltant de
béns bàsics per a un desenvolupament sostenible, com en el sub-
ministrament de l’aigua i en el debat energètic. Una concepció que
haurem de mantenir davant d’un altre debat i conflicte social
que està picant a les nostres portes: el del tractament dels
residus sòlids. En algun cas, com el del Manifest de Vallbona,
convertit després en el Compromís per Lleida, aquest planteja-
ment ha adquirit formes de proposta concreta cap a un territori. 

El Tribunal Laboral de Catalunya s’ha consolidat com un dels
espais més útils del marc català de relacions laborals. Durant
aquest mandat hem aconseguit amb molts esforços ampliar
l’abast territorial del TLC, i incorporar nous àmbits funcionals d’in-
tervenció. Les dificultats en el desenvolupament territorial tenen
molt a veure amb les resistències de la patronal, Foment del
Treball Nacional. Al final del mandat la configuració d’un espai TLC
(TRADE), amb capacitat per intervenir en conflictes referits a tre-
balladors autònoms econòmicament dependents, pot convertir-se
en un bon instrument per al desenvolupament organitzatiu de la
Federació de TRADE. 

L’ACCIÓ SINDICAL SOCIOECONÒMICA, CLAU EN LA DISTRIBUCIÓ
DE LA RIQUESA

Hem destacat i reiterat que el paper de la negociació col·lectiva és
clau i determinant en el projecte de CCOO, però en les societats
modernes una bona part dels ingressos dels treballadors/es,
del seu poder adquisitiu i de les seves condicions de vida són
determinades per les polítiques públiques. Des del nostre naix-
ement, CCOO hem apostat per assumir la responsabilitat d’inter-
venir amb propostes, negociació i acords sobre les orientacions i
els continguts d’aquestes polítiques públiques. A diferència d’al-
tres organitzacions, no hem delegat a l’àmbit polític aquesta
responsabilitat sindical. I en un Estat políticament descentral-
itzat com l’espanyol, especialment pel que fa a les polítiques
socials, el paper de CCOO en l’acció sindical socioeconòmica
a escala de les comunitats autònomes és determinant, si no
es vol renunciar a una part important de la nostra funció sindical
de subjecte i interlocutor social. 

Amb aquesta concepció del paper i les funcions que ha de desen-
volupar el sindicalisme, hem continuat treballant durant aquest
mandat. Començant per proposar en solitari primer i aconseguir

després que s’aprovés l’indicador de rendes de suficiència de
Catalunya, l’equivalent de l’IPREM per a les prestacions socials
que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. També hem
aconseguit indexar els complements per a les pensions mínimes
en aquest indicador, i anualment negociem el seu import amb el
Govern català, que manté un comportament absolutament restric-
tiu. En aquesta direcció de millora de les polítiques socials, l’Acord
estratègic recull la proposta de convertir la Renda Mínima
d’Inserció en Renda Garantida de Ciutadania, plantejament que
després, i a proposta de CCOO, ha estat reconegut com un dret a
desenvolupar pel nou Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Malauradament el Govern català ha anat endarrerint el procés de
negociació, sent aquesta una de les nostres assignatures pen-
dents. En el terreny de les polítiques socials, CCOO hem intervingut
activament en la nova Llei de serveis socials, que suposa un
avenç pel reconeixement com a drets de ciutadania d’aquestes
prestacions i en l’aprovació d’una cartera de serveis que ha
d’actuar com a garantia que els drets reconeguts per llei no es
quedin en paper mullat. En la mateixa direcció hem treballat acti-
vament en el desenvolupament a Catalunya de la Llei de
dependència. Avui ja és evident que la manca de recursos sufi-
cients, el baix preu abonat pels serveis concertats i les precàries
condicions salarials i de treball dels professionals d’aquest sector
i els problemes de gestió imputables al Govern català fan que no
ens puguem sentir satisfets pel que fa al desplegament a
Catalunya de la Llei de dependència.

Aquest mandat ha estat especialment actiu pel que fa a la
intervenció sindical en les polítiques de salut. Les negocia-
cions per a l’Acord marc sobre condicions de treball del conjunt de
professionals del Servei Català de la Salut no van acabar amb
acord. En canvi, i en paral·lel, l’acció de CCOO i les mobilitzacions
del sector ens van permetre avançar en l’objectiu del conveni de la
XHUP i la integració en ell de sectors com el sociosanitari o el de
salut mental. Un conveni que marca el camí que hem de seguir per
a la millora de les condicions professionals i salarials dels sectors
de la dependència, geriàtric i de serveis socials. I al mateix temps
ha estat un factor determinant per evitar el conveni sectorial
franja exigit pel Sindicat de Metges. També hem participat acti-
vament en el procés de reforma de l’Institut Català de la Salut. Les
propostes presentades per CCOO han aconseguit modificar en el
tràmit parlamentari el projecte de llei inicialment presentat pel
Govern, i així garantir les condicions de treball dels seus profes-
sionals i que el canvi de personalitat jurídica de l’ICS no comporti
cap risc de desmembració. 

Durant aquest mandat un dels àmbits en què hem exercit de
manera més evident i útil la nostra acció sindical socioe-
conòmica ha estat en el terreny de les polítiques educatives. La
signatura del Pacte Nacional per a l’Educació, que té com a
principal objectiu la configuració d’un veritable Servei Públic
d’Educació que acabi amb l’actual segmentació entre la xarxa de
centres públics i la xarxa de centres privats concertats, n’és un
bon exemple. Garantir la gratuïtat real de l’educació, evitar la seg-
regació de l’alumnat per raons de caràcter econòmic, de lloc de
procedència o de capacitats de l’alumnat, implicar les famílies,
millorar la gestió educativa a partir de més descentralització i més
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implicació dels ajuntaments, incorporar al reconeixement educatiu
etapes (0-3 anys) i activitats (lleure socioeducatiu) que ara no dis-
posen plenament d’aquest reconeixement, estan entre els objec-
tius del Pacte Nacional per a l’Educació. Les dificultats
econòmiques per garantir el seu desenvolupament i un altre cop
la inestabilitat dels governs catalans han situat el Pacte —
que hauria de ser el principal actiu de qualsevol política educati-
va— primer en una situació de bloqueig i en aquests moments
en situació de precarietat. La presentació per part del
Departament d’Educació de les bases per a una Llei d’educació de
Catalunya en una direcció contrària a la pactada en el Pacte
Nacional va fer esclatar el conflicte, amb una important vaga del
conjunt del sector esdevinguda el 14 de febrer de 2008.
Malgrat els importants canvis aconseguits en les negociacions
després de la vaga, el Govern català ha aprovat un projecte de
Llei d’educació que obvia i contradiu alguns dels objectius
centrals del Pacte Nacional per a l’Educació i, el que és més
greu, dóna cobertura a un sistema educatiu dualitzat, en què els
centres concertats privats tenen un marc d’obligacions diferents i
menors en relació amb els centres públics. Si s’aprovés la llei en
els termes actuals, podria donar cobertura legal i finançament
públic a un sistema educatiu de tipus segregador per raons
socioeconòmiques o de capacitat. En els propers mesos i durant la
tramitació parlamentària CCOO haurà de mantenir la pressió sindi-
cal i pública per aconseguir millorar el projecte de llei. 

Tant pel que fa a les polítiques de salut, com a les educatives i en
general en la funció pública, hem pogut desenvolupar una tasca
activa d’acció socioeconòmica i de concertació social, pel treball
de forta implicació, complicitat i cooperació entre les respec-
tives federacions i la Confederació Sindical de CCOO de
Catalunya.

AVANÇA EL MARC CATALÀ DE RELACIONS SOCIOLABORALS

Un dels canvis en positiu d’aquest període ha estat la millora de la
interlocució amb el Govern català, a partir de més reconeixement
del paper de la concertació social. Tot i les dificultats que en
alguns moments han aparegut i els darrers indicis d’una clara vol-
untat d’instrumentalització política per part del Govern, el balanç
global és positiu. En canvi, continuem tenint dificultats perquè la
patronal assumeixi una posició activa, i sobretot compromesa,
amb el que signa. Una situació que s’ha agreujat pel conflicte per
la imatge de representació de les PIME. El que havia de ser un
procés de fusió de Foment i PIMEC en una sola patronal s’ha con-
vertit en més desagregació, amb l’aparició de FEPIME. La manca
d’acord entre patronals, la inexistència de criteris d’avaluació de la
representativitat i la manca de criteri del Govern català en aquest
aspecte, han generat en moltes ocasions problemes que han difi-
cultat l’assumpció d’acords o han endarrerit molt la seva adopció. 

CCOO hem aprofitat la reforma de l’Estatut d’Autonomia per incor-
porar el reconeixement del marc català de relacions socio-
laborals en termes d’espai català de relacions laborals. I de la
mateixa manera hem aconseguit el reconeixement legal per
primera vegada del dret de les organitzacions sindicals i empre-
sarials a participar en el terreny de la concertació social, de la

participació institucional i de la col·laboració social amb els
poders públics. Un reconeixement que s’haurà de concretar en una
futura llei que desenvolupi l’Estatut d’Autonomia.
Un element clau d’aquest canvi de tendència ha estat el procés de
diàleg i concertació social construït sobre l’eix de l’Acord
estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocu-
pació i la competitivitat. Un acord que té el gran valor d’haver
obert un espai permanent de concertació social, no sols sobre polí-
tiques laborals i ocupació sinó sobre un conjunt de mesures de
caràcter econòmic i social que incideixen en les nostres condi-
cions de treball i de vida. En el període 2005-2007, l’Acord
estratègic ha permès desenvolupar polítiques estructurals impor-
tants, però la seva aplicació ha patit les conseqüències de la
inestabilitat política i de la manca d’implicació del conjunt del
Govern català, que en ocasions no ha vist l’Acord com una
qüestió pròpia. La renovació per al període 2008-2010 situa
alguns dels reptes col·lectius de la societat catalana, com el de la
reforma de la gestió dels sistemes de formació professional, o els
compromisos per avançar en la qualitat de l’ocupació en les emp-
reses contractades per les administracions públiques. 

Durant aquest mandat hem viscut moltes dificultats per inter-
venir sindicalment en les polítiques industrials. Els canvis per-
manents en la responsabilitat de les polítiques industrials del
Govern català i les dificultats dels poders públics per intervenir en
una economia global de Catalunya han portat el Govern català a
una situació a mig camí entre la impotència i la resignació.
L’organització de la patronal en gremis molt desestructurats, els
seus conflictes de representativitat i l’escassa incidència que té la
patronal catalana en les grans empreses també han estat un fac-
tor distorsionador. Tots aquests factors han impedit que es complís
la constitució de les meses sectorials, que havien de ser un instru-
ment de diàleg i de concertació de les actuacions industrials.
També cal reconèixer de manera crítica que nosaltres no hem
sabut o no hem tingut la força necessària per vèncer aquesta
situació. En aquests moments d’ajustaments empresarials en el
sector industrial, cal vèncer aquesta situació, prenent la inicia-
tiva de la mobilització, a partir especialment de les empreses
i els sectors més afectats.

Un altre dels espais en què més expectatives de canvi social
s’havia generat és en el de les polítiques d’habitatge. Això, i la
necessitat de reforçar una intervenció més important dels poders
públics en uns moments de gran especulació urbanística, ens va
portar a implicar-nos en la signatura del Pacte Nacional per
l’Habitatge. Malauradament hem de dir que el Pacte no s’està
desenvolupant, que els espais de participació no funcionen i que
les polítiques públiques en matèria d’habitatge no avancen.

L’incompliment d’aspectes clau del Pacte Nacional per a
l’Educació i la paràlisi en el desenvolupament del d’Habitatge
estan posant de manifest la concepció instrumental del Govern
català sobre la concertació social i els dubtes sobre la seva
credibilitat com a interlocutor fiable. La proliferació
desmesurada i no justificada de propostes de nous pactes
nacionals, a més de devaluar el que és una bona idea, pot compor-
tar el risc de situar les organitzacions sindicals i socials en una
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posició de subalternitat social de l’entramat institucional. Malgrat
aquestes distorsions, l’aposta de CCOO pel diàleg social i per la
concertació social com a instrument sindical es manté intacta, tot
i que això no significa que el resultat dels processos de con-
certació hagi de ser necessàriament la signatura de nous pactes
nacionals. 

També durant aquest mandat hem aconseguit culminar el
procés de racionalització de la participació institucional, amb
la reforma del Consell de Treball Econòmic i Social i la posada en
funcionament del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Especialment significatiu ha estat el paper actiu que hem desen-
volupat en el CTESC, que, a més, ens ha permès fer escoltar la
nostra opinió amb caràcter propi sobre les lleis i normes que
afecten els àmbits socioeconòmics. 

UNITAT D’ACCIÓ SENSE REGLES CLARES

En el nostre model de relacions laborals i amb el mapa de repre-
sentativitat que es desprèn de les eleccions sindicals, l’acció sindi-
cal de CCOO està condicionada per com evoluciona la unitat d’ac-
ció amb la resta de sindicats, i especialment amb UGT, amb el qual
compartim la immensa majoria dels espais sindicals.
Malauradament no hem estat capaços de dotar-nos de regles
compartides, del codi d’autoregulació que de manera reiterada
i des de fa molts anys CCOO hem proposat a la UGT. La inexistèn-
cia d’aquest compromís compartit per CCOO i UGT ha restat força
al sindicalisme confederal a l’hora de prendre iniciatives,
promoure mobilitzacions o desenvolupar negociacions. 

En un model de relacions laborals en què la representativitat basa-
da en les eleccions sindicals incita a la competència entre
sindicats i en una societat en què les actuacions dels agents
públics, privats i socials són molt proclius al tacticisme, esdevé
imprescindible que l’aposta per la unitat d’acció sindical no
sigui conjuntural ni tàctica i disposi de regles clares. Això és
el que hem pretès, de nou durant aquest mandat, sense acon-
seguir-ho. Un codi de comportament entre CCOO i UGT —obert a la
resta de sindicats representatius en cada àmbit— que, en la nego-
ciació col·lectiva, en la concertació social, en el terreny de les ini-
ciatives socials i ciutadanes, reforci l’actuació del sindicalisme
confederal i ens permeti tenir un paper social més gran. Un
codi que necessàriament ha d’impulsar la participació dels trebal-
ladors i treballadores en la pressa de decisions del sindicalisme
confederal i permetre encarar les diferències que es puguin donar
entre sindicats. 

És evident que CCOO i UGT, que compartim objectius, tenim concep-
cions diferents en relació amb aspectes bàsics del sindicalisme.
Diferències que en ocasions es magnifiquen en funció del model
competitiu d’eleccions sindicals o de la necessitat de reforçar el
sentit de pertinença a cada organització, més enllà del que seria
aconsellable en funció estricta dels interessos dels treballadors i
treballadores que organitzem i representem. Per limitar aquestes
tendències a magnificar les diferències entre sindicats necessitem
acordar regles de joc de la unitat d’acció sindical, que garan-
teixin la centralitat dels interessos dels treballadors/es i el protag-

onisme de la seva participació en la presa de decisions. És un
objectiu que arrosseguem —sense aconseguir-lo— des de fa anys
i que continua sent tan necessari com sempre. A ben segur con-
tribuiria a fer avançar aquest objectiu davant la resta de sindicats
si aquest codi de comportament, d’autoregulació sindical, fos adop-
tat com un compromís pel conjunt d’organitzacions de CCOO. 

L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA, UNA APOSTA PER A
L’AVENÇ NACIONAL I SOCIAL

CCOO de Catalunya hem tingut un paper determinant en el
debat social de l’Estatut d’Autonomia, especialment pel que fa
a la configuració definitiva del títol primer de drets, deures i prin-
cipis rectors. Les propostes de CCOO de Catalunya han estat
marcades per una idea força. La identitat catalana del segle XXI, si
es vol garantir la implicació de la majoria de la població, ha de ser
fruit de l’entrellat entre els factors lingüístics, culturals i històrics i
l’aposta per un aprofundiment en l’autogovern que ens permeti
construir un fort projecte de ciutadania social, que garanteixi a
les persones l’accés universal als drets socials bàsics.

Malauradament l’Estatut d’Autonomia ha estat en el centre de
dues importants batalles polítiques. A Catalunya, els resultats elec-
torals van generar una imatge de provisionalitat en la configuració
del mapa electoral, que ha incrementat la batalla partidària per fer-
se amb el màxim suport social i electoral i l’Estatut ha estat el
terreny de joc escollit per lliurar aquesta disputa electoral.
També a escala espanyola la percepció de provisionalitat dels
resultats del 14 de març de 2004 va portar el PP a una forta radi-
calització d’oposició política, que ha tingut en el conflicte territori-
al i el model d’Estat el seu terreny de joc preferit i en l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya l’epicentre d’aquest conflicte. 

El resultat és un Estatut d’Autonomia que està pendent de sen-
tència del Tribunal Constitucional, en un procés que des del
punt de vista jurídic no és discutible, però que en termes polítics
comporta riscos importants, perquè pot suscitar un greu con-
flicte de legitimitats, que s’hauria d’evitar. Que una llei, com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que té la legitimitat del
Parlament de Catalunya, de les Corts Generals espanyoles, ratifica-
da per la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada en
referèndum, estigui pendent d’una sentència del Tribunal
Constitucional és una gran anomalia democràtica. És una
situació que només s’explica per la combinació de l’absurd insti-
tucional que significa que el Tribunal Constitucional conegui el
recurs després de l’aprovació en referèndum i pel clima polític
creat durant l’anterior legislatura. Ara, cal esperar una actitud
d’autocontenció del Tribunal Constitucional en les seves fun-
cions de garant de la Constitució espanyola, de manera que la
sentència es pronunciï sobre els límits constitucionals —en gen-
eral molt oberts—, sense entrar en valoracions d’oportunitat o cri-
teris polítics que són responsabilitat de qui representa la sobirania
de la societat catalana i del conjunt de la societat espanyola i no
del Tribunal Constitucional. 

Mentrestant, s’està consolidant una dinàmica de resistències al
desenvolupament de l’Estatut. No només en el tema central del
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finançament, sinó també en la concreció de les noves transferèn-
cies. Unes resistències que en relació amb aspectes importants de
l’àmbit laboral com la transferència de la Inspecció de Treball i
d’una part de les competències en matèria d’immigració compten
amb el suport i la bel·ligerància de les organitzacions sindicals i
empresarials espanyoles. Les dificultats creades per les incom-
prensions i oposicions que vénen de fora de Catalunya no justi-
fiquen el bloqueig en el desenvolupament de l’Estatut en
àmbits que són responsabilitat en exclusiva del Govern
català, com són el desplegament del títol primer de l’Estatut.
Aquest és un terreny en el qual CCOO haurà de donar la batalla, si
es vol evitar que aquest apartat de l’Estatut quedi en paper mullat. 

CCOO DE CATALUNYA I LA CONSTRUCCIÓ DEL SINDICALISME
GLOBAL

La nostra experiència sindical ens diu que la recuperació per part
de la societat i la política de la capacitat per regular un mercat i una
economia avui desregulats només serà possible si som capaços
de trobar l’equilibri entre el que és global i el que ha de ser
local. En aquest sentit, els instruments de regulació econòmica i
social, per ser útils davant dels mercats globals, han de desenvolu-
par-se en grans espais socials i polítics. I alhora, l’aplicació d’aque-
stes normes globals quan més a prop estiguin de la realitat que
volen regular millor, també per garantir la seva utilitat. 

És aquesta concepció del conflicte social del segle XXI la que ens
porta a defensar i impulsar el marc català de relacions socio-
laborals i l’aprofundiment de l’autogovern de Catalunya de
manera simultània a la construcció del sindicalisme global. I
per això durant aquests anys hem continuat la nostra tasca sindical
per obrir nous espais d’intervenció sindical en un món global. Ho
hem fet des de la modèstia i les limitacions pròpies d’una organ-
ització que actua a un nivell territorial limitat. Ho hem fet en els
espais propis, com són el del Consell Sindical Interregional, i també
en la relació entre els sindicats de les regions europees anome-
nades “Quatre regions, motors d’Europa”. També amb l’assumpció
de la responsabilitat de coordinació dels CSIR europeus de la CES,
que ha permès que el Congrés de la CES de Sevilla aprovés per
primer cop una concepció del treball sindical interregional que va
més enllà de les limitacions pròpies del concepte interfronterer.
També durant aquest període hem dinamitzat espais de reflexió
conjunta entre diferents sindicats europeus sobre aspectes clau
en el projecte de la UE; entre els quals el de la directiva del temps
de treball (mal anomenada de 65 hores). I hem estat especialment
actius pel que fa a la cooperació amb el sindicalisme italià sobre
reptes que compartim, com les reformes en l’estructura de la nego-
ciació col·lectiva per fer-la més útil en la seva aplicació, especial-
ment a la PIME, la reforma dels sistemes de representació i avalu-
ació de la representativitat i també pel que fa al reforçament de la
confederalitat com a aposta del sindicalisme del segle XXI. 

Hem començat a treballar en la constitució d’una xarxa d’agents
socials de l’Euroregió, constituïda per Aragó, Catalunya, les Illes,
el País Valencià i les regions franceses de Llenguadoc i Midi
Pyrénées. Amb una clara voluntat de jugar un paper d’agents
socials impulsors d’infraestructures bàsiques pel desenvolupa-

ment conjunt d’una realitat econòmica que té interessos compar-
tits tot i formar part d’Estats Nacionals diferents. Aquest és un
exemple de les noves realitats que en les properes dècades es
configuraran al voltant de les estructures econòmiques de futur,
més que de les estructures polítiques de passat. 

Des de CCOO de Catalunya hem treballat per implicar les nostres
organitzacions en el procés de constitució de la Confederació
Sindical Internacional, creada a Viena al novembre de 2006. Una
implicació que ara hem posat a prova amb la Jornada d’acció
sindical mundial del 7 d’octubre, que hauria de ser la partida de
naixement del sindicalisme global. 

Tot això ho hem pogut fer aprofitant també el treball que la CS de
CCOO –a través de la Secretaria d’Acció Sindical Internacional—
desenvolupa en el terreny de la informació i propiciant la coop-
eració entre les diferents estructures sindicals de CCOO. 

La construcció del sindicalisme global passa també per reforçar
el paper dels drets laborals i sindicals arreu del món. I això és
el que hem fet, començant per un país proper geogràficament i
com a poble, Andorra. Un país que, a més d’actuar com a paradís
fiscal, continua sense reconèixer els drets bàsics de sindicació i
que no disposa de les prestacions mínimes d’un Estat del benes-
tar propi d’Europa. Aspecte aquest que pot mantenir perquè exter-
nalitza aquestes responsabilitats als estats francès i especialment
l’espanyol, d’on provenen una bona part del treballadors que han
rebut la seva formació bàsica i en molts casos les prestacions,
com la sanitària o la de les pensions. 

En el terreny de la cooperació internacional hem fet nous passos per
la sindicalització del nostre treball, convençuts que la tasca de
cooperació internacional de CCOO passa per donar suport als
processos de construcció d’organitzacions sindicals, capaços
d’organitzar els treballadors i treballadores dels seus països i actuar
dins dels seus àmbits territorials com a contrapoders socials a una
globalització que alguns volen sense regles ni drets. Els espais en
què hem concentrat els nostres esforços són els de la Plataforma
sindical centreamericana, que conjuntament amb UGT de
Catalunya hem contribuït a crear i que en el darrer període ha estat
un factor important per la trobada de sindicats de diferents sensibil-
itats, sobretot després de la implicació dels responsables de l’ORIT,
ara Central Sindical Americana. I hem continuat treballant en l’àrea
del Magrib, tot i les dificultats que comporta la inestabilitat política i
també sindical d’aquests països. Una de les tasques amb forta sig-
nificació és el suport als sindicats dels Balcans, especialment a
Bòsnia, on intentem contribuir a fer que el sindicalisme sigui un lloc
de trobada de treballadors/es de les diferents comunitats. En el ter-
reny dels drets humans i sindicals hem ratificat el compromís actiu
amb els sindicalistes colombians, que són uns dels que més pateix-
en la persecució i assassinats. I també amb el poble saharauí, amb
el qual tota la ciutadania espanyola tenim un greu deute històric. 

CCOO, EL SINDICAT QUE DEFENSA VALORS

CCOO som un sindicat que a més d’agrupar interessos i conquerir
drets, volem defensar valors. Funció que esdevé més important
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encara en un moment en què una economia i uns mercats globa-
litzats, sense regles ni responsabilitat social, generen greus prob-
lemes per la intervenció de les organitzacions socials i polítiques.
Aquesta funció sindical de defensa dels valors socials esdevé més
complexa i difícil en un context de governs de les forces polítiques
d’esquerra que solen viure les contradiccions de la gestió política, i
en què el sindicalisme ha de ser capaç de garantir la seva fun-
ció social amb plena independència dels poders.

Aquesta concepció sindical ens ha portat durant aquest mandat a
defensar, en ocasions en solitari, valors i polítiques com la fis-
calitat progressiva, suficient i justa, davant dels intents de fer
desaparèixer l’impost de successions i donacions o la desaparició
de l’impost del patrimoni. També en les polítiques d’habitatge,
defensant que la propietat privada, com qualsevol altre dret, també
té límits i que els poders públics poden, i de fet tenen l’obligació
constitucional, d’adoptar polítiques que garanteixin que la propi-
etat privada dels habitatges o del sòl que els fa possibles no
es pot imposar sobre el dret de les persones a accedir a un
habitatge digne. El mateix pel que fa a les polítiques d’educació,
en defensa del seu caràcter de dret i no de mercaderia, exigint
actuacions que garanteixin que cap centre educatiu pot fer en nom
de la llibertat d’ensenyament una selecció de l’alumnat per raons
econòmiques, socials o d’origen o oposant-nos als intents de pri-
vatitzar la gestió de centres públics o el finançament amb recur-
sos públics de centres que escolaritzen els alumnes de manera
separada entre nois i noies. 

Durant aquest període que ara avaluem, el debat nacional ha
estat molt present i en ocasions s’ha presentat al marge o
fins i tot confrontat al debat social. Alguns pretenen imposar
una idea de Catalunya com a societat en la qual tots tenim els
mateixos interessos i on no existeix el conflicte social o l’únic con-
flicte rellevant és el conflicte amb Espanya. En aquest escenari
CCOO hem continuat defensant un projecte social i nacional
per a Catalunya, construït sobre unes idees que estan en els nos-
tres orígens com a sindicat de classe i nacional. Catalunya només
avança nacionalment si ho fa la majoria de la població en termes
socials i es garanteix l’accés universal als drets socials bàsics.
Catalunya només avança socialment si adopta una posició
incloent, que en aquests moments comporta també la nova immi-
gració. I, alhora, Catalunya només pot avançar socialment si
milloren els mecanismes i els instruments nacionals i d’auto-
govern. Un plantejament que ens ha portat a defensar el català i
el seu ús social, a partir de la seva concepció de dret de les per-
sones, l’accés al qual facilita una incorporació més gran a la soci-
etat catalana i evita fenòmens de segmentació social. Conscients
com som del caràcter multilingüístic de Catalunya, com de la
majoria de societats modernes, hem defensat que la llengua
catalana, factor important de la nostra identitat, no pot ser
utilitzada com a frontera per configurar aquesta identitat de
manera excloent. El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha
continuat treballant en aquesta direcció per millorar l’ús social del
català en el sindicat i en el conjunt de les relacions laborals. Per
actualitzar i dotar de més influència social aquest projecte hem
donat un fort impuls al Seminari Salvador Seguí, que en aque-
sta segona etapa pretenem que sigui un bon instrument de

reflexió i de participació també de persones externes a l’estruc-
tura del sindicat, però que comparteixen amb CCOO l’interès en la
construcció nacional de Catalunya en clau social. La Fundació
Cipriano García – Arxiu històric de CCOO ha continuat desenvolu-
pant la seva tasca en el terreny de la memòria històrica, per garan-
tir que la realitat sindical i social no queda al marge de la lectura
que es fa de la nostra història més propera. 

En el terreny de l’ètica dels fins i l’ètica dels mitjans, CCOO de
Catalunya hem insistit de manera reiterada, dins i fora de CCOO, en
la necessitat d’avançar en mecanismes que garanteixin la
transparència en les relacions entre els poders públics i les organ-
itzacions socials, convençuts com estem que en una societat
amb tanta concentració de poder la força de les organitza-
cions socials esdevé clau per construir contrapoders que
garanteixin el funcionament democràtic de la societat, i que
les organitzacions socials només podran tenir aquest paper si són
de veritat independents de tots els poders, aspecte aquest que
requereix de transparència en les relacions econòmiques. 

En la tasca de donar la batalla dels valors ha desenvolupat un paper
clau la nova etapa del Departament d’Estudis i el treball desen-
volupat des del CERES, que és un dels més potents instruments de
consulta sobre temes laborals, jurídics, econòmics, sindicals i
socials que hi ha avui a Catalunya. L’interès perquè pugui ser util-
itzar pel conjunt de les estructures i quadres sindicals ens ha portat
a l’elaboració de diferents eines informatives i de comunicació, en
forma de butlletins d’estadístiques o informes periòdics, com el de
la condició laboral i social de la immigració, i també monogràfics. El
treball del CERES i del Departament d’Estudis permet a les organ-
itzacions que formen la CONC i als quadres sindicals de disposar de
la informació necessària i dels elements per construir les seves
estratègies sindicals en clau de projecte.

Aquest mandat ha comportat un important pas endavant pel que fa
a les tasques de cultura. Hem aconseguit posar de manifest que
CCOO pot ser també un important agent cultural en el terreny
de la sensibilització, de la defensa del drets humans. Que
alguns dels nostres treballs hagin tingut el reconeixement d’organ-
ismes internacionals, com l’OIT i la UNICEF, de diferents governs i
que també siguin utilitzats per projectes vinculats a l’educació
secundària obligatòria posa de manifest la potencialitat que tenim
en l’àmbit cultural. Una potencialitat que en el futur requerirà
més implicació del conjunt del sindicat i més reconeixement
de les polítiques culturals que desenvolupem agents com
CCOO per part dels responsables públics de cultura.

La defensa i la promoció dels valors socials són una tasca que CCOO
hem fet també en relació amb els moviments socials, amb els
quals ens relacionem des de la nostra autonomia com a organ-
ització. Durant el mandat hem assistit a un reflux dels moviments
socials vinculats a la lluita per la pau, molt actius en altres moments,
i a un fort protagonisme dels moviments que canalitzen reivindica-
cions de caire nacional. En aquest context, de forta incidència i en
ocasions instrumentalització política partidària, es fa complex per a
una organització sindical molt diversa i plural com CCOO, que tenim
l’obligació d’actuar amb autonomia i amb independència, la impli-
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cació en alguns d’aquests espais. En els darrers anys hem assistit a
un increment de les dificultats perquè les organitzacions socials i els
moviments puguin tenir un paper propi que no sigui subaltern del
dels partits polítics. En aquest sentit patim les conseqüències de les
dificultats d’establir complicitats i projectes compartits en el
món del sindicalisme, que ha demostrat no ser aliè al fenomen del
tacticisme com a pauta de comportament. 

SER, FER I COMUNICAR, LA NOSTRA MANERA DE SER SINDICAT

Durant aquest mandat la millora en les polítiques comunica-
tives ha estat important. Això ha permès garantir la coherència i
la coordinació en les senyes d’identitat i en la política comunicati-
va de CCOO de Catalunya, mantenint l’autonomia i les iniciatives de
cada organització. La cultura de la comunicació ha arribat a
moltes més organitzacions de les que la tenien a l’inici del man-
dat. Per fer-ho ha estat clau el paper formatiu que s’ha desenvolu-
pat de manera cooperadora entre les secretaries de comunicació i
formació. És especialment important destacar l’esforç perquè
l’Oficina de Premsa sigui alhora un instrument al servei de les
organitzacions i un mecanisme per garantir la coherència i la qual-
itat de la comunicació que fem CCOO, com així ho reconeixen els
professionals dels mitjans.

S’ha fet evident la necessitat de trencar amb els conceptes
rígids entre comunicació interna i externa i així s’ha
començat a treballar. Les orientacions que estan agafant les
estratègies dels mitjans de comunicació, la concentració en grans
grups empresarials, la precarietat laboral d’una bona part dels pro-
fessionals, dificulten en moltes ocasions el nostre treball comuni-
catiu cap al conjunt de treballadors i treballadores. I en aquest
sentit és cada vegada més important disposar de mecanismes,
canals i productes de comunicació propis, que, sense
menysprear el paper que fan els mitjans, no ens situïn a nosaltres
en una posició de dependència total dels mitjans a l’hora d’ex-
plicar què som i què fem. Per això ha estat tan important la creació
de mecanismes propis, com el Lluita Obrera digital, que arriba
quinzenalment a 45.000 afiliats i afiliades i la millora dels exis-
tents, com el Lluita Obrera, de publicació bimestral i que arriba a
185.000 persones afiliades, o la creació d’un veritable portal de
CCOO a quatre llengües i amb una capacitat de comunicar direc-
tament el que fem, especialment després de la posada en fun-
cionament del “Canal visió”. Però per ser capaços de treure el
màxim rendiment a aquestes polítiques de comunicació neces-
sitem millorar molt tot el que fa referència a les bases de
dades, treballant perquè no hi hagi zones fosques —organitza-
cions sense dades— perquè cada vegada siguin de més qualitat i
per una tasca de permanent actualització. 

La nostra imatge ha fet un salt qualitatiu impressionant.
L’exemple més evident ha estat la campanya de les eleccions
sindicals i d’afiliació. El Congrés ha d’encarar el repte de l’actual-
ització del nostre logotip a partir dels criteris de modernització,
identificació del sindicat de classe i nacional que és la CONC, iden-
tificació de la personalitat comuna que és CCOO i capacitat
d’adaptació a les organitzacions que formen part de la CONC i els
nostres instruments. 

30 ANYS COM A PRIMER SINDICAT DE CATALUNYA 

L’evolució de l’afiliació i els resultats de les eleccions sindicals cel-
ebrades als centres de treball privats i públics de Catalunya han
ratificat la condició de CCOO com a primer sindicat de Catalunya.
Ja són trenta anys consecutius que els treballadors/es catalans,
amb la seva voluntat d’afiliar-se a CCOO, amb el seu vot a les emp-
reses, ens atorguen una important legitimitat i representativitat
sindical i social. 

Per a CCOO, aquesta legitimitat esdevé clau per poder desenvolu-
par la nostra activitat sindical, en defensa dels treballadors/es a
qui organitzem i representem. Alhora és un motiu de satisfacció i
reforça el sentit de pertinença a CCOO, que durant aquest mandat
s’ha posat de manifest en els actes confederals de reconeixement
de 25 anys d’afiliació que celebrem al voltant del 20 de novembre,
en els diferents actes territorials i federatius celebrats i molt espe-
cialment en les assemblees de delegats i delegades a l’inici del
procés d’eleccions sindicals —6 d’octubre de 2006— i al final —
2 d’abril de 2008—. Unes assemblees que han demostrat la
capacitat organitzativa, el vincle dels delegats i delegades amb
CCOO, la seva diversitat, la capacitat del sindicat per vincular sec-
tors nous i alhora l’existència d’un projecte sindical propi, el de
CCOO de Catalunya.

ES MANTÉ EL CREIXEMENT AFILIATIU

El creixement sostingut en afiliació durant aquests anys i la con-
solidació de la condició de primera força sindical de Catalunya han
estat clau perquè CCOO de Catalunya continuï tenint el paper de
primer ordre en els centres de treball i en la societat. 

Durant aquest mandat s’ha mantingut el creixement de l’afiliació
dels darrers 15 anys, tot i que en els dos darrers el ritme ha estat
menor. Cal destacar els elements qualitatius d’aquest creix-
ement, que porten CCOO de Catalunya a ser cada cop un sindi-
cat més divers i més representatiu. Continua la feminització
de l’afiliació, que arriba al 37% del total, amb l’afegit que les
afiliacions de dones joves superen el 42% del total d’afiliacions
de menys de 30 anys. Unes proporcions que ens situen molt a
prop dels nivells de presència de la dona en el món del treball.
Els joves continuen tenint una presència significativa, tot i que en
els darrers anys s’ha notat el menor nivell d’incorporació dels
joves al treball assalariat. La dada més significativa ens l’aporta
l’important col·lectiu de persones immigrants que tenen
CCOO com a referència en la defensa dels seus drets i han fet
el pas de vincular-se a CCOO a partir de l’afiliació. Durant aque-
st mandat ha continuat el canvi de la composició sectorial i ter-
ritorial de l’afiliació, amb més presència en les empreses de
serveis, en les empreses mitjanes i petites i més equilibri territo-
rial en l’afiliació a CCOO. En aquest sentit hem aconseguit, no
sense dificultats, estabilitzar el nostre projecte en relació
amb un col·lectiu important d’empleats públics, com és la
policia autonòmica. Podem concloure que, malgrat la intensitat
dels canvis econòmics i laborals en aquests quatre anys, i mal-
grat les dificultats generades pels molts tipus de precarietat,
CCOO ha sabut respondre a les noves realitats emergents en
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el món del treball, com ho posa de manifest periòdicament el
nostre Observatori de l’Afiliació. 

En canvi, no hem aconseguit millorar de manera significativa
els nivells d’estabilitat de l’afiliació, i això malgrat el bon tre-
ball de gestió desenvolupat en aquest sentit. Durant aquest man-
dat hem avançat en la sindicalització dels instruments vinculats a
l’assessorament o a la formació professional, incorporant en tots
ells l’objectiu de l’afiliació estable. Un paper clau en la batalla per
l’estabilitat en l’afiliació l’han tingut els nous instruments com la
Unitat d’Atenció Telefònica (UAT), que en el període que va del 2005
fins el primer semestre del 2008 ha resseguit 26.000 persones de
baixa en l’afiliació i n’ha recuperat més de 7.000. No hi ha, però,
en aquest sentit, una implicació homogènia de les organitza-
cions, i encara algunes federacions no han iniciat el seu treball de
seguiment de les baixes des de la proximitat, que és la millor
garantia d’èxit sindical. 

L’estabilitat de l’afiliació requereix de millores en la gestió i
d’un treball més planificat, però té raons molt profundes i
estructurals que cal encarar. A més dels problemes derivats de la
precarietat, que és la principal causa de la manca d’estabilitat en
alguns sectors, topem amb altres dos factors: el model de rela-
cions laborals del nostre país i les dificultats organitzatives de
CCOO. El nostre model de relacions laborals està construït sobre
dues potes com són la negociació col·lectiva d’eficàcia general i un
sistema de representativitat basat en el pes electoral i no pas en
l’afiliació. A més, són dos factors interrelacionats que es justifiquen
un a l’altre i que estan molt arrelats en el nostre model de relacions
laborals, però que dificulten la visualització de la utilitat del
sindicalisme. D’altra banda, la nostra estructura organitzativa té
dificultats per arribar a la PIME, on hi ha la majoria de trebal-
ladors i treballadores, per la seva dispersió, per les dificultats
d’aprofitar la força sindical de les grans empreses en benefici del
conjunt i les dificultats per consolidar estratègies de cooperació
entre afiliats/ades que formen part del mateix procés productiu, però
pertanyen a diferents empreses. El nostre gran repte, si volem
estabilitzar l’afiliació, no només per millorar els índexs de
cotització, sinó per garantir una organització més útil, continua sent
la configuració i la consolidació organitzativa de tots els sindi-
cats territorials, que haurien de tenir la funció fonamental del tre-
ball afiliatiu, organitzatiu i de representació permanent en les PIME. 

Aquesta manca d’estabilitat en l’afiliació ha incidit també en
l’evolució de les cotitzacions, que també ha estat positiva,
però en un ritme menor que l’esperat, especialment en els dos
darrers anys del període, 2007 i 2008. Han incidit els factors propis
de la desacceleració econòmica i de la destrucció de llocs de tre-
ball. Cal, però, analitzar més profundament les raons que ens
porten a fer que el ritme de creixement de la majoria de federa-
cions de Catalunya sigui inferior en termes proporcionals als del
conjunt de les federacions a tot Espanya. Hi ha algunes excepcions
de caràcter sectorial, que posen de manifest que hi ha bones pràc-
tiques que permeten avançar en aquest sentit. El mateix podem dir
a escala territorial, on l’experiència de l’Alt Penedès – Garraf ha
possibilitat increments de cotitzacions per sobre de la mitjana de
Catalunya durant tot el mandat. 

LA CENTRALITAT DE LA PERSONA AFILIADA

Per aconseguir més estabilitat en l’afiliació es requereix, a més de
lluitar contra la precarietat, consolidar l’organització propera als
centres de treball i millorar la gestió de l’afiliació, encarant defini-
tivament un important canvi cultural, el de la centralitat de la per-
sona afiliada a CCOO. El sindicalisme és un instrument d’acció
col·lectiva però que requereix tenir la persona afiliada en el
centre de l’activitat sindical, aspecte que no sempre sabem fer. 

Durant aquest mandat hem iniciat modestament projectes que
tenen com a objectiu situar la persona afiliada en el centre de
la nostra activitat sindical. Començant per la celebració dels
actes d’acollida a la nova afiliació, que no hem aconseguit gener-
alitzar però que ja disposen d’experiències interessants en
algunes comarques i també en algunes empreses amb presència i
tradició sindical. Això ha anat acompanyat de millores significa-
tives en el lliurament dels carnets als nous afiliats i afiliades i una
nova experiència de renovació cada cinc anys. També hem fet un
pas important en la formació de les persones que atenen presen-
cialment l’afiliació. La posada en funcionament del servei en línia,
a més d’atendre 3.000 consultes durant el primer any, 2007, ha
permès tramitar 761 noves altes d’afiliació a través de la xarxa.
Especialment important han estat els esforços i els avenços fets
en l’àmbit de l’assessorament sindical, en què s’ha aconseguit
generar un espai de treball coordinat, que engloba 197 persones
que fan assessorament de manera estable, que comencen a
disposar d’una formació específica i de mecanismes d’actual-
ització dels seus coneixements a través de les jornades que cele-
brem des del 2006 en un treball de cooperació entre el CERES i la
responsabilitat d’assessorament sindical. 

Malgrat aquestes millores en les formes de treball, no hem estat
capaços de generalitzar a CCOO el canvi cultural que necessitem i
que ens ha de portar a diferenciar positivament el tractament a
les persones afiliades. Aquesta indiferenciació en l’atenció als
treballadors i treballadores en general, juntament amb una nego-
ciació col·lectiva d’eficàcia general, i la tutela universal que ofereix-
en els representants unitaris —comitès d’empresa i
delegats/ades— situa un escenari que ens dificulta visualitzar
davant dels treballadors/es la importància en termes d’utilitat
per a les persones del vincle estable que significa l’afiliació.

Especialment significatiu és en aquest sentit l’assessorament
tècnic i jurídic que desenvolupem a través del Gabinet de
CCOO de Catalunya. Per això, durant aquest mandat hem contin-
uat la millora en les bonificacions a les persones afiliades, que
arriba a la gratuïtat total dels temes laborals a partir d’una franja
que va dels 10 als 12 anys d’antiguitat en l’afiliació. Les millores
han estat possibles perquè la constitució com a personalitat jurídi-
ca pròpia del Gabinet Tècnic Jurídic ens ha permès avançar en
coneixement i transparència econòmica, especialment dels costos
reals i de les característiques dels ingressos. Avui coneixem la
transferència de recursos que per la via de la bonificació de
les minutes reben els afiliats/ades que són usuaris del
Gabinet Tècnic Jurídic, i com incideix això de manera agregada
en cada organització federativa o territorial. Tota aquesta informa-
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ció ens ha permès millorar la gestió professional i la direcció sindi-
cal i alhora apuntar el nostre principal repte, la viabilitat econòmi-
ca del primer instrument d’atenció sindical —per la importància
que li donen els afiliats/ades—. Els usuaris del Gabinet Tècnic
Jurídic són en un 65% no afiliats/ades i només en un 35%
afiliats/ades, mentre que l’estructura de facturació a tercers gira
fonamentalment sobre les persones no afiliades. Les dades posen
de manifest que, malgrat els avenços en la millora de la gestió que
es puguin continuar produint, la possibilitat de millorar la bonifi-
cació de tarifes als afiliats/ades per aquesta via és molt limitada i
potser ha arribat el moment de plantejar al conjunt de la CS
de CCOO el debat sobre mecanismes que permetin confed-
eralment finançar aquesta bonificació en les tarifes del Gabinet a
les persones afiliades. 

En aquest apartat cal destacar el que ha suposat la posada en
funcionament de la figura del síndic de l’afiliació. Els riscos
que hi havia en relació amb la possible confusió de funcions no
s’han produït. I en canvi ha permès encarar de manera satisfac-
tòria alguns dels problemes d’atenció a les persones afiliades que
no tenen un correcte tractament en els àmbits sindicals o de
serveis propis. Els informes anuals presentats pel síndic han
impulsat algunes millores organitzatives i d’atenció en alguns dels
àmbits del sindicat. 

CCOO, EL SINDICAT AMB MÉS REPRESENTACIÓ ALS CENTRES
DE TREBALL

El còmput dinàmic a 31 de desembre de 2007 ha tornat a confir-
mar CCOO de Catalunya com a primera organització sindical,
i ja són trenta anys consecutius. També està bé recordar que,
encara que el sistema de còmput dinàmic fa que el procés es vagi
desenvolupant durant 4 anys consecutius, i per tant que els resul-
tats de les eleccions siguin menys visibles, les eleccions sindi-
cals, ni a les empreses en concret, ni en l’àmbit general, no estan
mai guanyades per endavant i en aquest sentit la reiteració i la
normalitat en què es repeteix la majoria sindical de CCOO de
Catalunya durant tres dècades no ens pot portar a minimitzar
aquests resultats satisfactoris. 

Assolir més de 25.500 delegats/ades en les llistes de CCOO, que rep-
resenten més del 44,10% del total de les persones elegides perquè
representin els seus companys/es, ens dóna molta força i legitimitat
davant dels nostres interlocutors i davant la societat catalana. Cal
destacar que CCOO continua sent —amb alguna excepció—
majoritària en la immensa majoria de sectors estratègics de
l’economia —privats i públics—, i que CCOO és l’única organ-
ització que manté una presència significativa en la totalitat de sec-
tors productius, sense que es produeixi cap buit de representació,
com sí que succeeix en el cas d’altres organitzacions.

Com sempre, els resultats són desiguals, tant en termes secto-
rials com territorials. L’experiència d’aquests quatre anys torna a
posar de manifest que les organitzacions no tenen ni un terra ni un
sostre de resultats que no es pugui superar en termes positius o
negatius. I s’ha tornat a posar de manifest que, tot i les dificultats
objectives d’alguns sectors, el factor determinant pels resultats

té a veure amb el nostre treball, que, si és planificat, amb les
persones adequades i en cooperació de totes les estructures sindi-
cals, acaba donant resultats fins i tot en els sectors més difícils.
Els resultats són un bon mirall del nostre estat organitzatiu i
de les dificultats que tenim en relació amb els treballadors/es de
les PIME i també en aquells sectors on els centres de treball estan
molt dispersos i costa arribar-hi. 

En el balanç que hem realitzat en la Comissió Executiva ha tornat
a sortir amb força la reflexió sobre el model d’eleccions sindi-
cals a les empreses de menys de 50 treballadors, les dificul-
tats que tenim per convertir l’esforç que hi dediquem en millores
afiliatives, organitzatives i de representació a les empreses. I
també ha aparegut amb força la necessitat de tornar a reflexionar
amb UGT sobre les possibilitats de promoure alguns canvis nor-
matius que, sense modificar el fonamental, que és la votació de
treballadors/es, permeti racionalitzar els processos d’eleccions
sindicals a aquestes empreses, reduir els costos econòmics que hi
dediquem i alhora rendibilitzar millor en termes sindicals el treball
desenvolupat. 

UN PAS MÉS EN LA CONSOLIDACIÓ ORGANITZATIVA

Moltes de les limitacions del nostre treball sindical tenen a veure
—no és res de nou— amb les dificultats que té CCOO i el sindical-
isme en general per adaptar-se i respondre als canvis en l’organ-
ització del treball i la producció de béns i serveis, i també als can-
vis en l’organització social. I en aquests aspectes organitzatius hi
ha les claus de futur del sindicalisme. 

Amb més dificultats i lentitud del que voldríem, però, durant aque-
st mandat s’han produït avenços en les formes de treball cooper-
atiu entre estructures i àmbits del sindicat. Aquesta és una apos-
ta cultural que neix de l’anàlisi de les conseqüències que té per al
sindicalisme la consolidació d’un model d’organització de la pro-
ducció de béns i serveis basat en l’externalització productiva
com a factor clau de competitivitat i en un model social en què
l’externalització de costos i riscos als altres s’ha convertit en
el paradigma dominant. Aquest model econòmic i social afecta
de manera negativa la funció del sindicalisme, que no pot limitar-
se a defensar els interessos de cada col·lectiu, sinó que hem de
ser capaços d’agregar aquests interessos dispersos i en oca-
sions contraposats per intentar representar-los des d’una
visió general, de classe. Desenvolupar l’activitat sindical en
aquest context requereix que apostem clarament per la coop-
eració com a cultura i estratègia sindical. Això és el que estem
intentant a CCOO de Catalunya en els darrers anys. 

Els avenços han començat per la normalitat amb què en el con-
junt del sindicat es parla de la cultura de la cooperació sindi-
cal. Han continuat amb algunes experiències de negociació
col·lectiva de convenis que tenen treballadors/es afectats, organ-
itzats en diferents federacions, realitat que serà cada vegada més
freqüent. Algunes federacions han posat en funcionament mecan-
ismes organitzatius funcionals en empreses que comparteix-
en un mateix procés productiu. Hem avançat en el terreny de la
cooperació del treball planificat de les eleccions sindicals. I
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hem posat en funcionament l’assessorament sindical manco-
munat com un mecanisme per garantir la universalitat en l’accés
de les persones afiliades, la qualitat i la utilització dels recursos
humans i econòmics de manera més eficient. 

En paral·lel hem continuat amb la culminació del mapa organitza-
tiu de CCOO de Catalunya. El balanç positiu que han representat
a escala territorial les fusions del Vallès Oriental - Maresme, de
l’Alt Penedès - Garraf i del Bages - Berguedà ens permet apuntar
que hem de continuar la construcció del mapa organitzatiu de
les unions de sindicats de la província de Barcelona amb cri-
teris de racionalitat, atenent sobretot a la realitat econòmica i pro-
ductiva del territori, sense perdre de vista el que pot ser la futura
ordenació territorial de Catalunya. També podem considerar un bon
balanç la creació de la Unió de les Terres de l’Ebre en el marc
organitzatiu de la Unió Intercomarcal de Sindicats de Tarragona,
que caldrà continuar reforçant. Cal constatar que continuem
tenint alguns forats importants en el mapa dels sindicats ter-
ritorials, el pal de paller organitzatiu del conjunt del sindicat. 

Durant aquest mandat s’ha fet encara més evident la necessitat
de fer ajustos organitzatius en el terreny federatiu, per la via
de les fusions i també de una readscripció de sectors. Aquest és
un procés que en termes d’utilitat cal que es faci a escala de tota
la CS de CCOO i malauradament no ha estat possible durant aque-
st mandat fer-ho de manera ordenada i amb una visió del conjunt
de la Confederació. Malgrat les propostes presentades a la CS de
CCOO per la Comissió Executiva de la CONC, el procés ha seguit
uns altres camins. Ara, immersos com estem en dues fusions fed-
eratives importants, que han de donar lloc a la creació de la
Federació d’Indústria i a la Federació de Serveis a la Ciutadania, la
nostra prioritat és contribuir des de les nostres responsabili-
tats a fer que els dos processos tinguin èxit i que contribueix-
in al reforçament organitzatiu de l’afiliació en aquests sectors i del
conjunt de CCOO. 

Tot això amb la vista posada en el futur, per constatar que les nos-
tres debilitats organitzatives tenen a veure amb l’escassa
densitat afiliativa i amb la feble estabilitat organitzativa que
tenim com a sindicat en alguns sectors. Millorar aquesta realitat
no passa per sumar en l’intern, mentre es mantenen baixos nivells
d’afiliació i d’organització en relació amb l’extern. I no podem per-
dre de vista que el fet sindical té un fort component d’identifi-
cació de les persones treballadores amb l’organització, i que
aquest procés d’identificació requereix que el sindicat garanteixi
espais d’autoorganització dels diferents col·lectius que avui com-
ponen la diversitat del món del treball. Aquest concepte de l’au-
toorganització dels treballadors i treballadores és el que ens va
portar en l’anterior mandat a posar en funcionament un projecte
sindical per als TRADE, els treballadors autònoms econòmica-
ment dependents. Un projecte que en aquest mandat ha obtingut
el reconeixement legal en la llei que regula el marc jurídic dels
autònoms i específicament dels autònoms dependents. Tot i les
moltes limitacions legals, avui els TRADE han obtingut el reconeix-
ement d’una realitat econòmica i laboral que, malgrat existir en la
pràctica, no estava reconeguda legalment. Malauradament, la
incomprensió i el conservadorisme de la direcció de la CS de CCOO

ens ha impedit tenir un paper clau i ha minvat les possibilitats d’in-
cidir en la regulació legal. Malgrat les insuficiències legals, ara
disposem d’algunes escletxes a partir de les quals poder constru-
ir un espai reivindicatiu i contractual propi per als TRADE, que hem
d’intentar aprofitar. 

Un dels elements més emblemàtics d’aquest mandat en el terreny
organitzatiu ha estat la posada en funcionament del Projecte
Quadres. Un projecte que ens ha permès fer emergir de manera
organitzada un conjunt de persones que actualment ja tenen
experiència sindical i que en un futur proper poden desenvolupar
responsabilitats en les estructures sindicals. El projecte s’ha evi-
denciat com un espai de coneixement mutu de persones de difer-
ents organitzacions, d’intercanvi de les experiències molt diverses
de cada sector i de formació conjunta a partir d’un projecte de val-
ors sindicals compartits. Estem davant d’un dels pilars del projecte
de CCOO de Catalunya que necessita impulsar la cultura de la ren-
ovació, la mobilitat dels quadres, la cooperació entre estructures i
el reforçament confederal de tota l’organització. 

Un projecte, el de Quadres, que, tot i tenir un escenari més ampli i
més global, té molt a veure amb l’aposta per la renovació i la pro-
moció sindical de persones joves. Com ho té Acció Jove, que
durant aquests anys ha fet un altre pas en la consolidació d’un tre-
ball començat ara fa vuit anys, però que topa amb la dificultat afegi-
da d’una rotació encara més important en la mitjana dels seus
components, per la mateixa definició temporal de la condició de
jove. Malgrat aquestes dificultats objectives en l’estabilització
organitzativa, Acció Jove ha continuat sent durant aquest mandat
l’espai que ha permès una comunicació transversal de l’afiliació
jove de diferents estructures sindicals, la canalització d’alguns dels
objectius sindicals compartits entre els afiliats i afiliades joves,
l’impuls d’iniciatives de negociació en alguns sectors amb molta
presència de joves o l’entrada de CCOO en alguns espais de repre-
sentació. A poc a poc, la majoria d’organitzacions —encara no
totes— han elegit els seus responsables d’Acció Jove i els objec-
tius compartits s’han concretat en el Pla estratègic de joventut
aprovat pel Consell Nacional de la CONC i que serà un referent per
a la 2a Assemblea Nacional d’Acció Jove, a celebrar aquesta tardor. 

El reforçament organitzatiu requereix de projectes que siguin
capaços d’activar canvis en les formes de treball i d’organització
del sindicat. En aquest sentit, la Direcció de Projectes ens ha
permès donar una bona empenta a aquesta necessitat.
Especialment significatiu ha estat que, en compliment del mandat
del 8è Congrés, s’hagi acordat per unanimitat un nou model de
congressos que, amb independència de la seva concreció en l’ac-
tual procés, té una gran potencialitat de futur pel que fa tant a la
millora de la participació, com a la racionalització dels processos
congressuals. La reforma de l’Acord Marc per a les condicions pro-
fessionals dels sindicalistes amb dedicació permanent (AMAS) és
un altre exemple del que diem, i ens ha de permetre impulsar més
la mobilitat de quadres i dotar el sindicat de més flexibilitat i alho-
ra confederalitat en la gestió d’una bona part dels recursos
humans de què disposem. Els treballs desenvolupats des de la
Direcció de Projectes estan darrera d’alguns dels elements de
canvi impulsats durant aquest mandat, com la creació de la figura
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del síndic de l’afiliat o la proposta de reforma de la Fundació Pau i
Solidaritat, entre d’altres. 

LA FORMACIÓ SINDICAL, UNA DE LES NOSTRES SENYES 
D’IDENTITAT

L’aposta per la formació sindical ha estat sempre una de les
senyes que millor identifiquen CCOO de Catalunya, fins i tot
com a factor diferencial dins de la CS de CCOO. En el transcurs dels
anys, aquesta aposta s’ha posat de manifest amb el manteniment
d’una estructura permanent de formadors —en el marc de l’Escola
de Formació Sindical—, amb la dedicació d’una bona part dels
nostres pressupostos a formació, fins i tot en els moments en què
no estaven garantides les fonts externes de finançament. Durant
aquest mandat ha millorat de manera important la implicació
de les organitzacions confederades a la CS de la CONC, federa-
cions i unions territorials. I també ha estat molt important el tre-
ball cooperatiu entre la Secretaria de Formació i altres secre-
taries, com Immigració, Comunicació, Salut Laboral, entre
d’altres, que ha permès ampliar el ventall i la utilitat de la forma-
ció impartida i alhora reforçar el caràcter integral del projecte for-
matiu de CCOO de Catalunya. Ha estat especialment significatiu el
treball de formació dels equips d’eleccions sindicals i extensió a
les empreses. En termes qualitatius s’ha avançat en la incorpo-
ració en tots els àmbits formatius dels mòduls referits a valors
de CCOO i sentit de pertinença al sindicat.

Aquest esforç és encara més meritori perquè s’ha hagut de fer
front a un increment significatiu dels delegats i delegades
que fan formació bàsica. Cada any reben formació bàsica el 10%
del total de delegats/ades elegits, cosa que permet acabar el man-
dat amb una incidència formativa molt important, de manera que
la majoria dels nostres representants actius tenen garantit aquest
nivell formatiu. Aquest és un esforç que hem de mantenir, perquè
forma part del compromís que assumim amb les persones que
decideixen incorporar-se a les nostres llistes com a representants
dels seus companys i companyes. En termes qualitatius, el treball
s’ha reflectit en la promoció de més reciclatge formatiu de les per-
sones que formen part de l’estructura sindical, especialment a
partir dels convenis de col·laboració que tenim subscrits amb
diferents entitats i universitats. La formació de quadres que desen-
volupava l’Escola de Formació Sindical ha donat com a fruit indi-
recte el contingut formatiu que forma part d’un projecte més glob-
al en el seu vessant organitzatiu, com ha estat el Projecte Quadres.

La formació sindical continua sent clau per garantir alguns
dels aspectes centrals del projecte de CCOO de Catalunya.
Començant per la independència sindical, que exigeix del
sindicat una capacitat pròpia per construir un projecte social
autònom i que necessita de la formació per socialitzar-lo al conjunt
de l’organització. L’aposta per un model de sindicat que defensa
l’autoorganització dels treballadors i treballadores en el
sindicat requereix que els representants sindicals de CCOO a les
empreses disposin dels coneixements, les habilitats i els valors
necessaris per construir sindicalisme des del centre de treball. La
voluntat de fer del sindicat un instrument de transformació social
necessita una formació també en valors que garanteixi un

sindicat amb ànima. L’aposta per un model sindical que fa de la
confederalitat un mecanisme per garantir la cooperació entre les
estructures sindicals troba un gran aliat en un projecte de for-
mació sindical que esdevé també un espai de trobada, de
coneixement mutu i de cooperació. Per totes aquestes raons
esdevé imprescindible el compromís de totes les organitzacions
per mantenir el projecte formatiu de la CS de la CONC, que a par-
tir d’un tronc comú permeti i impulsi que cada organització li
afegeixi els elements propis per completar la formació dels dele-
gats/ades o els quadres sindicals. 

L’AUTONOMIA EN ELS RECURSOS I LA TRANSPARÈNCIA, CLAUS
PER A LA INDEPENDÈNCIA SINDICAL 

Per a CCOO, l’autonomia en els recursos econòmics propis és
un dels eixos sobre els quals se sustenta el nostre projecte
d’independència sindical. Sense independència en l’origen dels
recursos econòmics no hi ha veritable independència sindical. 

Aquest mandat ha estat clau en la consolidació de la millora en la
gestió de recursos. S’ha culminat el procés de professional-
ització de totes les estructures i instruments de gestió, espe-
cialment pel que fa referència al Gabinet Tècnic Jurídic i a la Unitat
de Serveis Compartits (USC), que ha passat a englobar els difer-
ents departaments confederals vinculats a la gestió dels recursos.
Durant el mandat s’ha consolidat l’evolució cap a la bona salut
financera de tots els àmbits, inclosa la Fundació “Paco Puerto”,
i hem aconseguit la creació i la dotació del Fons de Reserva de les
organitzacions i els instruments de gestió. En aquest sentit s’ha
produït una implicació més gran de les organitzacions en els
òrgans de direcció de les diferents empreses i instruments de
gestió. I la USC s’ha consolidat com a instrument clau per garan-
tir alhora l’autonomia de les organitzacions en el govern polític
dels recursos de cadascuna d’elles i, alhora, el coneixement con-
federal i la transparència i l’eficiència en el seu ús. 

Aquest més i millor coneixement dels nostres recursos i de la
seva composició ens ha permès detectar de manera objectiva el
volum de recursos que gestionem pel que fa a programes o projectes
finalistes o en els que desenvolupem alguna col·laboració social amb
els poders públics. La millora de la gestió s’ha vist reflectida en la
consolidació de les pràctiques d’auditoria externa i interna. En
l’àmbit extern, anant més enllà del que està previst legalment i s’ha
acordat en la CS de CCOO i, en l’àmbit intern, possibilitant que les
auditories siguin instruments de millora de la gestió.

Tots aquests avanços en la transparència en la gestió dels recur-
sos ens han permès continuar batallant davant del Govern català
perquè s’aprovin normes que garanteixin la transparència i el bon
ús dels recursos públics que són adreçats a desenvolupar funcions
de col·laboració social o participació institucional per part de les
organitzacions sindicals i empresarials. Malauradament, l’actual
Govern català no ha estat capaç de concretar les conclusions
de la Comissió de Bon Govern i transparència que va crear el
Govern de Pasqual Maragall. I no sembla que ni el Govern en el
seu conjunt ni les forces polítiques que li donen suport tinguin cap
voluntat política de fer-ho. 
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Malgrat això, nosaltres continuarem insistint, i una manera de fer-
ho és amb la presentació que anualment fem davant de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya dels nostres comptes
auditats —els del sindicat i els de les empreses, associacions o
fundacions vinculades—. De moment la nostra actuació no ha
tingut rèplica per part de cap altre sindicat i tampoc per part del
Govern català, que continua sense ni tan sols donar publicitat a les
subvencions que reben les organitzacions sindicals i empresarials
per desenvolupar les funcions de representació, participació insti-
tucional i col·laboració social amb funcions de caràcter públic. 

ELS SERVEIS A L’AFILIACIÓ COM A INSTRUMENTS SINDICALS 

Durant aquest mandat hem incrementat els esforços i els recursos
per convertir els serveis a l’afiliació en alguna cosa més que
actes d’assistència personalitzada. Aquest objectiu de sindical-
itzar l’activitat dels serveis s’ha plasmat especialment en el terre-
ny de l’assessorament sindical, que s’ha començat a estructurar
amb l’objectiu de garantir la universalitat en el seu accés, sigui
quin sigui el sector o el territori on s’estigui afiliat i també garantir
la qualitat i l’accessibilitat dels afiliats/ades a l’assessorament
sindical. En aquest sentit aquest mandat ha estat també el del
Gabinet Tècnic Jurídic. En el terreny dels serveis, la política d’habi-
tatge impulsada a través d’Habitatge Entorn, SCC, ha assolit nous
nivells, com ho va posar de manifest l’acte de celebració pels més
de 5.000 habitatges lliurats. S’han lliurat aquest mandat 1.345
nous habitatges, cosa que ja fan un total de 5.960 i s’han iniciat
obres en altres 1.051. Les previsions per al període 2009-2012 són
de lliurar-ne uns 1.179 i iniciar-ne, segur, un mínim de 868. Tot això
ha estat possible en un entorn difícil, d’especulació immobiliària i
escassetat de sòl públic, gràcies a l’aposta iniciada fa uns quants
anys de capitalització de la Cooperativa Habitatge Entorn i de l’em-
presa gestora Habitatge Social, SA. Una aposta que ha permès tre-
ballar en la compra de sòls privats, però mantenint la filosofia de
l’habitatge social. El nostre treball ha permès també enfortir el
paper de la Federació de Cooperatives d’Habitatge i impulsar la
creació d’un grup de cooperatives de matriu —el Grup Valuaris—
amb voluntat de potenciar el model cooperatiu i participar en
situació de col·laboració amb les polítiques dels poders públics per
facilitar l’accés a habitatges en règim de propietat, lloguer o altres
formes alternatives. Les dificultats aparegudes en la nova Llei
d’habitatge de Catalunya i les que plantegen alguns ajuntaments
amb els seus localismes absurds i contraris a la mobilitat del teix-
it social, ens poden obligar en el futur a fer un replantejament del
nostre paper.

EL REPTE PERMANENT DE MILLORAR LES FORMES DE DIRECCIÓ
I GOVERN CONFEDERAL

El projecte de CCOO de Catalunya ha tingut sempre molt present la
importància de millorar les formes de direcció i govern confeder-
al, i en aquest sentit hem mantingut la tensió. Aquest mandat ha
viscut avenços significatius, que tenen a veure, i molt, amb la
creació de la responsabilitat específica de coordinació del
Secretariat. La millora de les bases de dades institucionals i
internes i l’establiment de formes de treball més estables han
facilitat el funcionament dels organismes de direcció, la tramesa

de la documentació i de manera indirecta la participació de les
persones en el diferents organismes de direcció dels quals formen
part. Per avançar en aquesta direcció ha estat important la
posada en funcionament del Projecte Integra, que si en els
propers anys avança en la direcció de millorar les bases de dades
de les seccions sindicals i les organitzacions, ens permetrà posar
en funcionament una vella aspiració del treball en xarxa del con-
junt de la CS de la CONC. 

En canvi, no hem acabat de trobar els mecanismes per propiciar
més la participació de les organitzacions, tant en els organismes
de direcció com en la translació dels debats i els acords al conjunt
de les organitzacions. En aquest sentit ha madurat la percepció
que cal trobar més equilibri en els organismes de direcció entre la
presència dels secretaris generals de les diferents organitzacions
i les diversitats de gènere o professional i les pluralitats sindicals. 

UNA ETAPA COMPLEXA I CONTRADICTÒRIA EN LA RELACIÓ
AMB LA CS DE CCOO

Aquest mandat s’ha caracteritzat en relació amb la CS de CCOO
per la seva complexitat i alhora contradiccions. D’una banda, s’ha
produït una implicació important de persones concretes i també
del conjunt de la direcció de la CONC en el desenvolupament de
l’aspecte central de l’estratègia organitzativa de la CS de CCOO.
L’anomenat Full de Ruta Confederal ha comptat amb el suport nítid
de la direcció de la CONC, entre d’altres coses perquè una bona
part de les seves orientacions, objectius i instruments bevien,
entre d’altres fonts, de l’experiència acumulada pel conjunt d’or-
ganitzacions de CCOO de Catalunya. És un projecte que s’ha man-
ifestat com una gran oportunitat per avançar en un model sindical
que faci viable alhora el reforçament de l’autonomia de les
organitzacions amb un reforçament de la confederalitat, a
partir dels instruments i dels mecanismes d’informació i de
transparència compartits. Però alhora també s’ha posat de man-
ifest la manca d’una idea compartida del que és la Confederació
Sindical de CCOO d’Espanya. Unes dificultats que tenen molt a
veure amb el deteriorament dels espais compartits de reflexió i
debat que facilitin la complicitat, amb un deficient funcionament
dels organismes de direcció de la CS de CCOO i amb la pèrdua de
costum de construir les decisions col·lectives a partir del debat i el
consens bàsic, que lluny de ser empobridor és una garantia,
perquè les decisions adoptades comptin amb la implicació i el
compromís del conjunt del sindicat. 

El balanç provisional del Full de Ruta Confederal és positiu, amb
més coneixement de la realitat i més transparència, que per a ser
útils requereixen d’un lideratge més important i de compromís
confederal. I sobretot tenir ben clar que aquests instruments tenen
com a objectiu garantir, a partir de la transparència, més
autonomia de les organitzacions i la seva capacitat d’autoor-
ganització, de manera simultània al reforçament d’un projecte
confederal. I que en cap cas poden ser utilitzats per fer
avançar una concepció uniformista i dirigista del sindicat,
que negui els espais d’autoorganització consubstancials al sindi-
calisme, especialment quan es tracta d’una confederació sindical. 
En paral·lel a aquest espai de treball amb forta complicitat, hem

23comissió obrera nacional de catalunya



assistit a un dels períodes de més dificultats i conflictes en la
relació entre la CS de CCOO i la CS de la CONC. Uns conflictes que
es reflecteixen en les fortes diferències en relació amb com CCOO
s’ha de situar davant d’un Estat de les autonomies, quin és el
paper del sindicat en aquest escenari i com afecta això les formes
d’organitzar l’acció sindical i socioeconòmica del sindicat. Les
diferències en relació amb el paper dels organismes de direcció i
a la mateixa estructuració de la CS de CCOO, que no són noves,
s’han fet molt evidents durant aquests anys. I per primera vegada
s’ha impugnat de manera explícita les formes de vinculació i artic-
ulació de la confederalitat entre CCOO d’Espanya i CCOO de
Catalunya. La situació s’ha fet evident a partir del conflicte en
relació amb les dates i l’ordenació sindical en el temps dels con-
gressos de la CONC i el de la CS de CCOO. Fins al punt de trobar-
nos amb la insòlita situació que les dates de celebració del 9è
Congrés de la CONC han estat impugnades davant la Comissió
de Garanties de la CS de CCOO per part del secretari general de la
CS de CCOO, a títol individual, i per la Comissió Executiva de la Unió
Regional de Cantàbria, malgrat l’acord previ i en sentit contrari de
la Comissió Executiva de la CS de CCOO. 

Aquest conflicte ha posat de manifest l’esgotament d’una etapa en
les formes de relació amb la CS de CCOO i d’assumpció dels con-
flictes. I que el 9è Congrés de CCOO de Catalunya té com a repte
cohesionar el conjunt de l’organització per encarar una nova etapa
que requerirà d’acords explícits que garanteixin el caràcter de sindi-
cat de classe i nacional de la CONC en el marc de la CS de CCOO,
com així ha estat al llarg de tota la nostra història compartida. 

LA COHESIÓ INTERNA, UNA APOSTA ÚTIL, UNA CONDICIÓ
NECESSÀRIA

Aquest balanç de treball, que té clars i ombres, és fruit d’un tre-
ball col·lectiu, no sols en l’elaboració de l’informe, sinó sobretot
en el treball sindical que han desenvolupat les persones i les
organitzacions que componen la CONC. Un treball col·lectiu, el
sindical, que requereix com a condició necessària assolir un bon
nivell de cohesió interna. El consens no pot ser mai la coartada
per no prendre decisions o perquè els projectes no siguin
clars en els seus objectius i continguts. Però alhora el treball
col·lectiu, la capacitat de construir els consensos des del
debat, el compromís, la complicitat, la unitat no uniformado-
ra, el valor de la discrepància, atorguen a les organitzacions
que cultiven aquestes senyes d’identitat una solidesa més
gran. Per a una organització com CCOO, que som cada vegada
més diversa sociològicament, plural en les seves idees, la cohesió
interna al voltant del projecte sindical que entre tots i totes con-
struïm des de la nostra independència, esdevé una condició
necessària. El nostre nivell de cohesió interna és, sens dubte, mil-
lorable. Però tot allò que CCOO de Catalunya ha estat capaç de
ser i fer durant aquests anys ha necessitat de la cohesió
interna, com a condició no suficient, però sí necessària per
fer-se realitat.

Barcelona, setembre de 2008
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