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PLA D’ACCIÓ 
del 7è Congrés de CCOO de la Unió Intercomarcal de Tarragona

FEM CCOO
fem organització, fem participació, fem lluita, fem propostes, 

fem història, fem aliances, fem mobilització, fem drets, 
fem igualtat, fem solidaritat, fem servei, fem sindicat

Celebrem el 7è Congrés de la Unió Intercomarcal de Tarragona en 
un context molt difícil i complicat per a la classe treballadora. Com 
a conseqüència de la dura i llarga crisi econòmica, política i social, 
els treballadors i treballadores han patit retallades econòmiques, 
socials i de drets que han generat la major desigualtat social mai 
viscuda al nostre país en l’etapa democràtica.

Davant d’aquesta situació, la nostra organització ha d’implementar 
orientacions previstes en el Pla d’acció de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, adequant els continguts a la realitat del 
nostre territori.

Les dones i els homes que FEM CCOO volem un sindicat a 
l’ofensiva en contra de la injustícia quotidiana. Un sindicat que 
exerceixi com a contrapoder democràtic davant del poder econò-
mic. Un sindicat fort per conquerir i reconstruir els drets del treball 
i els drets de la ciutadania.

Volem fer-ho de forma organitzada. Som la primera força sindical 
del territori tant en representació com en representativitat. Som 
moltes les persones compromeses amb els valors i les reivindi-
cacions de CCOO, i cal que oferim una resposta adequada a totes 
les problemàtiques.

Vam fer, fem i farem història. Les CCOO hem demostrat que vam 
ser i som un referent per a la classe treballadora. Estem orgullosos 
dels nostres valors i les nostres arrels, i, alhora, hem demostrat 
que som capaços de repensar-nos i renovar-nos per adaptar-nos 
a les noves formes de treball i per ser més útils. Aquest procés de 
renovació i participació, el vam iniciar amb l’Assemblea sindical 
oberta i amb la 2a Conferència de Dones i Homes.

Potenciar les aliances amb les organitzacions que tinguin com a 
referència les nostres propostes de solidaritat, democràcia i igual-
tat és, per nosaltres, un objectiu per sumar i multiplicar la capaci-
tat de resposta per assolir els drets bàsics de la ciutadania: dret al 

treball, a l’habitatge, als serveis socials, a la sanitat, a l’educació, 
a la dependència, a la igualtat… 

La negociació col·lectiva ens ha de servir per reforçar la partici-
pació de les treballadores i treballadors en els processos negocia-
dors, i, d’aquesta manera, enfortir el vincle amb CCOO. Lluitarem 
de manera aferrissada en contra de qualsevol mesura de preca-
rització de les condicions de treball. 

Fer el sindicat del jovent des de l’educació, la formació, la partici-
pació a les empreses i l’activisme social és un objectiu que volem 
assolir apropant-nos al jovent i facilitant-li la seva incorporació a 
CCOO com a éssers actius i de relleu. 

La desvaloració del treball femení és estructural. El reconeixe-
ment de les dones en el món del treball i la seva presència de-
cisiva i visible en la nostra mateixa organització és un objectiu 
en el qual hem de treballar. Aquest objectiu és fruit del resultat 
dels processos participatius de l’Assemblea sindical oberta i la 
2a Conferència de Dones i Homes, per això fem una aposta per la 
feminització del sindicat i de la societat.

La comunicació és una eina fonamental per explicar qui som i què 
fem, perquè tot allò que no s’explica, no existeix. És per això que 
hem de marcar com a prioritat política la comunicació interna i 
externa. 

 

1. SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ

1.1. Afiliació

L’afiliació ha de ser un eix fonamental de la nostra acció sindical 
a les empreses. Hem de fer entendre als treballadors i treballado-
res que sense els recursos que ens proporciona l’afiliació difícil-
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ment podrem assumir les despeses del treball sindical. A més, és 
l’afiliació la que ens possibilita una major intervenció i enfortiment 
del sindicat en el si de l’empresa, fet que ens permet constituir sec-
cions sindicals, a partir d’un nombre determinat d’afiliats i afiliades.

ACCIONS:

Al voltant del 50% dels nostres delegats i delegades no estan 
afiliats. És, doncs, una missió nostra, sobretot de les federacions a 
través dels sindicats intercomarcals, convèncer aquests delegats 
i delegades que s’afiliïn per reforçar el sindicat que representen.

Hem de millorar i mantenir els nostres serveis d’Assessorament 
Primari, del Gabinet Tècnic Jurídic i de Salut Laboral, perquè de 
la seva qualitat en dependrà, en part, la fidelització de l’afiliació. 

Hem de continuar mantenint la formació sindical, el servei d’ajuda 
per fer la declaració de la renda, la formació ocupacional i contí-
nua, el CITE i Atlantis, que són serveis importants i ben valorats 
per l’afiliació.

Hem de potenciar la UAT de la nostra UI perquè ens permet recu-
perar una part de l’afiliació per impagaments.

Des de les recepcions dels nostres locals hem d’afinar en el dis-
seny d’estratègies comunicatives que facilitin l’afiliació de les 
persones que s’apropen a CCOO per utilitzar algun dels nostres 
serveis.

Hem d’articular espais de consulta i decisió de l’afiliació, presen-
cials o a través d’Internet. I hem de potenciar l’ús del Síndic de 
l’Afiliació per canalitzar les queixes dels afiliats i afiliades, amb la 
finalitat de millorar els serveis cap a ells. 

1.2. Eleccions sindicals

Les eleccions sindicals són els processos que permeten la repre-
sentació del sindicat a l’empresa a través dels delegats i dele-
gades així com establir la representativitat de cada organització 
sindical, en funció de la qual pot defensar els interessos dels tre-
balladors i treballadores participant en diversos organismes de les 
administracions públiques. Així, per continuar guanyant legitimi-
tat, és necessari mantenir-nos com a primer sindicat a les nostres 
comarques.

ACCIONS:

Per al proper període cal intensificar el treball que hem dut a ter-
me els darrers quatre anys per tal de continuar sent el primer 
sindicat. Per fer-ho possible cal una major cooperació entre el 
territori i els sindicats intercomarcals.

No és possible només sustentar l’estructura sindical de les terres 
de l’Ebre a través dels recursos de la unió intercomarcal, sinó que 
també cal reforçar l’estructura sindical de les terres de l’Ebre a 
través dels sindicats intercomarcals. Si s’assoleix aquesta impli-
cació, aportant recursos humans, segur que contribuirà a millorar 
els nostres resultats electorals, sobretot a la comarca del Baix 
Ebre.

Hem d’intensificar el nostre treball en la promoció de les elec-
cions sindicals perquè, tot i la caiguda de l’activitat econòmica, 
encara hi ha moltes empreses sense representació sindical. Solen 
ser empreses petites i, tot sovint, difícils d’enquadrar en el siste-
ma de distribució per rams que el sindicat té establert. Encara 
que siguin llocs on és difícil desenvolupar-hi l’acció sindical, les 
persones que hi treballen han de tenir els drets laborals garantits 
com qualsevol altre treballador o treballadora.

Els sindicats corporatius estan fent forat en la representació sin-
dical a les grans empreses en detriment dels dos sindicats de 
classe. Hem d’establir estratègies per recuperar la nostra repre-
sentació en aquests centres de treball.

Seguirem treballant per garantir la presència de la diversitat 
(d’origen, gènere, edat…) a les llistes de CCOO a les eleccions 
sindicals d’acord amb la realitat social de l’empresa o el sector.

1.3. Formació sindical

La formació sindical per als delegats i delegades i l’actiu sindi-
cal, a més de transmetre coneixements per desenvolupar amb 
eficàcia la tasca de representació sindical, ha de garantir la trans-
missió dels valors ètics, sindicals, polítics i socials que ens identi-
fiquen com a organització.

ACCIONS:

Atendrem les necessitats formatives generals adreçades als de-
legats i delegades. 

Realitzarem formació específica a petició de les diferents secreta-
ries: Salut Laboral, Mobilitat i Medi Ambient, Comunicació…

Establirem vincles amb els instituts de secundària i la universitat 
per realitzar xerrades per explicar la utilitat i la funció social del 
sindicalisme confederal i de classe.

Impulsarem accions formatives i de reflexió de caràcter socio-
polític. 

Inclourem en la formació sindical continguts relacionats amb 
l’economia social i solidària.
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1.4. Locals

Els locals sindicals són els espais físics on es realitza una part 
de la tasca sindical i de gestió i on es proporcionen serveis a 
l’afiliació i al conjunt de treballadors i treballadores. Per tant hem 
de tenir cura de mantenir-los en bon estat. 

ACCIONS:

Elaborarem un pla de millora dels locals per facilitar l’accessibilitat, 
millorar-ne la confortabilitat i la imatge, i reduir-ne el cost de 
manteniment.

Recuperar un local de patrimoni sindical per a Valls.

Adaptar un espai per fer videoconferències.

1.5. Recursos

El nostre sindicat vol consolidar la seva independència i autono-
mia en la presa de decisions, a partir de la seva suficiència i viabi-
litat econòmiques, construint i reforçant els sistemes d’informació 
econòmica i financera propis que, des de la transparència, ens 
aportin informació rellevant i significativa de la nostra situació. 
Així mateix, cal impulsar criteris d’eficiència, d’optimització de re-
cursos i de cooperació interna. La quota de l’afiliació ha de ser la 
principal font d’ingressos del sindicat. 

ACCIONS:

Elaborarem pressupostos equilibrats i sostenibles que prioritzin la 
despesa en activitat sindical.

2. SECRETARIA DE COMUNICACIÓ

Fomentarem noves formes de participació i organització. Per po-
sar en pràctica noves formes de relacionar-nos i d’organitzar-nos 
cal impulsar mecanismes de comunicació interna, consulta i pre-
sa de decisió compartits, amb la finalitat d’augmentar la partici-
pació de l’afiliació i reforçar el vincle de les nostres estructures 
amb els treballadors i treballadores a les empreses. Per crear 
coneixement i compartir projecte cal que totes les persones de 
l’organització s’hi sentin implicades. Cal impulsar el treball coo-
peratiu i transversal entre les organitzacions de CCOO. És per això 
que, des de la UI de Tarragona, ens proposem col·laborar amb 
els sindicats intercomarcals amb la finalitat de polir i actualitzar 
els mecanismes actuals de comunicació amb l’afiliació i la forma 
com ho fem per fer-la més útil i eficaç, i ens proposem també 
mecanismes per escoltar, recollir l’opinió i proposar. 

En l’actualitat els canals comunicatius es multipliquen, però no 
produeixen una comunicació més eficient. Per avançar en una 
política de comunicació integral cal revisar i avaluar també l’ús de 
les xarxes socials perquè evolucionen molt de pressa, el llenguat-
ge escrit i el verbal de les nostres propostes i la força de la imatge 
de CCOO. És tan important allò que fem i explicar-ho, com el que 
no fem o no expliquem. La política de comunicació involucra tota 
l’organització i ha de multiplicar el bon i molt treball fet per milers 
de sindicalistes. El suport, la formació i l’apoderament de l’actiu 
sindical serà una prioritat Ens caldrà formar un equip d’activistes 
a les xarxes socials que mitjançant els seus perfils personals di-
fonguin els missatges enviats des del perfil institucional de la UI 
de Tarragona i implicar-hi el gruix de l’organització per FER CCOO 
tant a l’intern com a l’extern. 

Durant l’últim mandat hem canviat el format i la imatge de la web 
de la unió intercomarcal i l’hem fet visualment més còmoda. Hau-
rem de continuar publicant a la web tots els esdeveniments i els 
serveis de caràcter més estàtic, i enfocar la publicació de notícies 
a les xarxes socials.

La comunicació és transversal i cal integrar-la en totes les àrees 
de CCOO i en tots els sectors. És tant important fer saber tot allò 
que fem, perquè el que no expliquem no existeix, com fer-ho de 
la forma adequada. Per tant caldrà potenciar la formació en co-
municació de tots els nous quadres sindicals i establir formes 
d’actuació homogènies en el conjunt de l’organització donant 
molta importància a l’ús del llenguatge.

Caldrà també valorar si estem en condicions d’elaborar articles 
d’opinió amb una periodicitat quinzenal per tal de reprendre’n la 
publicació a la premsa escrita provincial.

Proposem que la informació a la premsa passi fonamentalment 
pel comunicat de premsa, ja que hem constatat que les rodes 
de premsa donen més bon resultat quan les dosifiquem i convo-
quem la premsa per a coses més extraordinàries que les notícies 
habituals.

Els actes del 50è aniversari, l’ASO i la 2a Conferència de Dones i 
Homes ens van ajudar a crear complicitat amb altres organitza-
cions socials. De cara al futur, caldria aprofitar aquests esdeve-
niments per continuar establint sinergies i esforçar-nos a fer-los 
partícips de la nostra tasca i dels actes que organitzem per poder 
treballar, si escau, de forma conjunta.

Haurem de valorar la possibilitat de crear un Lluita Obrera digi-
tal amb la periodicitat que considerem convenient, per a la qual 
cosa caldria el compromís de tots els sindicats intercomarcals. 
Una forma de crear nexes i vinculació estreta amb les federacions 
podria ser la d’editar entrevistes, notícies o articles referents a 
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seccions sindicals i/o delegats i delegades, una mena d’“En pri-
mera persona”.

Hem de mantenir la continuïtat d’escriure articles al Lluita Obrera 
d’edició impresa que edita la CONC.

Durant l’últim mandat vam posar en marxa el calendari de la UI 
de Tarragona, que és de consulta pública, i el qual una persona 
de cada sindicat intercomarcal té dret per editar i modificar. La 
funció d’aquest calendari és la de publicar els actes institucionals 
i també els interns, i això té una utilitat doble: per una banda, la 
d’informar a l’intern i a l’extern de totes les activitats del conjunt 
del sindicat a Tarragona, i, per l’altra, la de no duplicar actes, cur-
sos o esdeveniments ni en contingut ni en espai ni en temps. 

Una forma de comunicar-nos amb les noves generacions és la 
d’anar a buscar-los als seus espais. La població en general, i la 
gent jove en particular, té una opinió de falta d’utilitat respecte 
als sindicats que caldria poder contrarestar en primera persona, 
oferint respostes a les seves preguntes i fent el contrapès a les 
polítiques antisindicals fomentades pels governs i la premsa els 
últims anys. Hauríem d’estudiar el fet de reprendre la nostra par-
ticipació a la universitat i/o als instituts amb xerrades informatives 
i d’intercanvi d’opinió, ja que ens cal explicar la nostra feina, però 
també saber de primera mà què pensen de nosaltres i per què ho 
pensen per posar-hi solució.

Cal establir contacte amb els departaments de la CONC que ela-
boren estudis (atur, ocupació, sinistralitat laboral, etc.) perquè 
treballin per oferir-nos dades d’aquests estudis desglossats per 
gènere i per àmbit territorial, ja que són imprescindibles per ofe-
rir-les a la premsa de la nostra demarcació territorial.

De l’últim mandat, n’ha quedat pendent contactar amb Tac 12 per 
oferir-los el programa de CCOO que fem per TV3. 

3. SECRETARIA DE LA DONA 

Hem d’aprofitar la negociació col·lectiva per incloure plans 
d’igualtat i mesures d’igualtat en els convenis.

Pel que fa a la formació, farem diversos tallers (violència masclis-
ta, plans d’igualtat). 

Seguirem col·laborant amb les plataformes Onada violeta, 5-N, i 
totes aquelles que sorgeixin del moviment feminista a Tarragona.

El 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora: tal com 
estem fent, consolidem l’assemblea d’aquest dia, la lectura del 

manifest unitari i la participació en els actes institucionals. Conti-
nuem mantenint l’acte cultural a Reus, amb el suport logístic del 
sindicat.

El 25 de Novembre, Dia Internacional per Eradicar la Violència 
Masclista: igual que el 8 de Març, consolidem la lectura del mani-
fest unitari i la participació en tots els actes institucionals amb el 
suport logístic del sindicat.

Escola de Dones: farem una crida a la participació de totes les 
companyes.

Assessorament/acompanyament, SIAD de CCOO (Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones): cal continuar amb la labor 
d’assessorar i acompanyar les dones quan venen al sindicat a 
buscar ajuda per cassos d’assetjament, violència, desigualtat… I 
en cas que calgui, derivar-les a l’ICD o al SIAD de la seva localitat.

Consell Municipal de Dones dels territoris i executives munici-
pals: a Tarragona, hi seguirem col·laborant, hi farem les nostres 
propostes per als punts de llibre i la reivindicació de carrers amb 
nom de dona.

Crearem el Comitè de Dones a Tarragona com a espai estable de 
participació de les dones del sindicat, per reflexionar, compar-
tir experiències, avaluar i fer propostes sobre les polítiques i les 
actuacions del sindicat en relació amb la perspectiva de gènere. 
Aquest comitè al territori es complementarà amb el Comitè de 
Dones de la CONC. Es faran com a mínim 3 reunions l’any: una a 
Tarragona, l’altra a Reus i una altra a les terres de l’Ebre.

Els plens de la Secretaria de la Dona se seguiran fent com fins 
ara: com a mínim 3 vegades l’any i amb la participació oberta de 
les responsables de cada sindicat intercomarcal, de les seccions 
sindicals i dels territoris.

Tenir un espai-local per a la Secretaria de la Dona on es puguin 
desar les pancartes (renovar les que hi ha) i la documentació i on 
es puguin atendre les dones que vinguin a consultar.

Treballarem perquè cada sindicat intercomarcal nomeni una res-
ponsable de la Secretaria de la Dona.

4. SECRETARIA D’ACCIÓ SINDICAL

És evident la repercussió que té l’afiliació i la representació sindi-
cal en l’acció sindical que realitzem i, per tant, caldrà potenciar-la 
coordinadament entre els sindicats intercomarcals i la unió inter-
comarcal.
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Actualment ens trobem en un context on, malgrat un moderat 
creixement de l’economia, aquest no ha repercutit en benefici 
de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, i això 
suposa pobresa, precarietat i desigualtat. Les nostres comarques 
no són alienes a aquesta situació, i hi tenim una taxa molt alta 
d’atur, amb un important gruix de la població aturada que no rep 
cap tipus d’ajut.

Amb tot aquest escenari, moltes empreses aposten per la pre-
carietat i altres sectors, com el de l’hostaleria, molt present a les 
nostres comarques, externalitzen i precaritzen els seus serveis 
amb l’únic objectiu de reduir els salaris i les condicions laborals. 
Un altre exemple és el de les campanyes agrícoles dels temporers 
de les terres de l’Ebre, especialment durant la recollida dels cítrics 
al llarg de la qual no es respecta el conveni col·lectiu i els treballa-
dors i treballadores són contractats a les places i als carrers dels 
pobles, on els ofereixen treball als preus de misèria que imposa 
el mateix patró.

Davant d’escenaris com aquests necessitem un pla d’acció 
sindical amb mecanismes que estimulin la participació. Hem 
d’aprofitar la negociació col·lectiva per donar protagonisme als 
treballadors i treballadores per poder debatre temes que vagin 
més enllà dels convenis, com pot ser la precarietat a l’empresa 
(hores extraordinàries, ETT, subcontractes, jornades parcials, etc.) 
i altres temes d’àmbit social i de drets universals com l’educació, 
la sanitat, el transport públic, els serveis d’atenció a les persones, 
etc. En definitiva, portar el nostre caràcter sociopolític als centres 
de treball.

També hem de seguir utilitzant eines com el TLC que ens ajuden 
a desbloquejar conflictes col·lectius.

Les tasques que caldrà desenvolupar els propers quatre anys són 
les següents:

Els sindicats intercomarcals i el territori estaran coordinats amb 
l’objectiu de desenvolupar una acció sindical en les millors con-
dicions possibles.

El responsable de la coordinació serà la Secretaria d’Acció Sindi-
cal i es convocaran un mínim de dos plens l’any. Aquests plens 
estaran formats pel secretari o secretària d’Acció Sindical i pels 
responsables d’Acció Sindical dels sindicats intercomarcals o les 
persones que cada un d’ells designin.

Aprofitant la tradicional assemblea de salut laboral que es fa a 
l’abril, hi inclourem la intervenció en negociació col·lectiva per 
explicar les orientacions i els acords de la CONC i la Confederació 
Sindical de CCOO d’Espanya.

Crear un mapa de coordinació amb les federacions i els territoris 
per conèixer la realitat de la precarietat que hi ha a les empreses 
de les nostres comarques i decidir quin tipus d’acció cal fer.

Donar suport a tots els sindicats intercomarcals i comitès 
d’empresa que convoquin accions de protesta, denúncies i mo-
bilitzacions.

Promoure campanyes de denúncia a l’autoritat laboral i a l’opinió 
pública sobre les campanyes agrícoles dels temporers i tempore-
res de les terres de l’Ebre.

Com a sindicat sociopolític, hem d’apostar clarament i decidida 
per participar activament en aquelles reivindicacions de caràcter 
social. La nostra participació i la nostra implicació les haurem de 
debatre col·lectivament sense perdre, en cap cas, la nostra iden-
titat com a CCOO.

Caldrà buscar fórmules per conscienciar de la participació, la im-
plicació i la batalla de les idees que s’ha de traslladar als centres 
de treball mitjançant la representació sindical dels delegats i de-
legades de personal, dels membres de comitès d’empresa i dels 
delegats i delegades sindicals. Per això caldrà fer una jornada 
específica sobre aquest tema.

El Ple d’acció sindical, juntament amb la Secretaria de la Dona, 
es reunirà abans que comenci la negociació col·lectiva amb 
l’objectiu d’orientar en els convenis col·lectius els punts especí-
fics de la dona treballadora.

5. SECRETARIA DE SALUT LABORAL, MEDI 
AMBIENT I MOBILITAT

Hem de posar en la primera línia de la nostra feina la seguretat i 
la salut de les persones dels nostres centres de treball. Hem de 
garantir el fet de tenir una base de dades actualitzada per conèi-
xer els nostres recursos als centres de treball. Hem de coordinar i 
potenciar la participació de les delegades i delegats de prevenció 
en la formació especifica i les jornades de divulgació. Hem d’estar 
en disposició de reportar informes de situació de precarietat en 
aspectes de seguretat i de salut en els diferents sectors. Hem de 
ser proactius en la defensa del medi ambient i elaborar propostes 
concretes en temes de mobilitat.

Per implementar el Pla d’acció és imprescindible tenir actualit-
zades les bases de dades, tant de les empreses com dels seus 
responsables sindicals, les dels delegats i delegades de prevenció 
i les dels delegats i delegades de medi ambient.
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És necessari mantenir la tensió del nostre actiu sindical també en 
matèria de prevenció i salut laboral, perquè és de vital importàn-
cia la implicació dels sindicats intercomarcals i el treball coordinat 
amb la unió mitjançant la celebració de plens i jornades especí-
fiques, sense oblidar el medi ambient i la mobilitat. Analitzarem 
la situació de la salut laboral i del medi ambient en cada sector i 
federació, en farem un diagnòstic i determinarem les accions que 
cal seguir.

Hem de potenciar com a eina primordial l’assessorament tèc-
nic d’Higia, i estar amb la capacitat d’emetre informes periòdics 
d’activitat i realitzar una memòria anual.

És bàsic mantenir ben formats els delegats i delegades de 
prevenció, cercant les necessitats formatives que requereix 
l’organització i posant a la seva disposició tots els mitjans que 
estiguin al nostre abast.

6. SECRETARIA DE SOCIOECONOMIA

6.1. Formació i ocupació

Fundació Paco Puerto: el seu pressupost ha sofert una davallada 
molt important, a causa de la crisi econòmica i a la nova llei es-
tatal de formació per a l’ocupació. Aquesta situació ha comportat 
un ajustament de la plantilla i, fins i tot, ha fet perillar la seva 
continuïtat. Mentre duri la seva activitat, s’ha d’intentar reactivar 
el SINDFORM, és a dir, sindicar la seva activitat.

Consell Municipal de Formació Professional i Ocupació de Tarra-
gona (CMFPOT): cal seguir participant-hi de forma activa, amb 
coordinació amb les federacions. A hores d’ara és l’únic espai de 
participació-concertació en matèria de formació professional en 
el nostre àmbit.

Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (Llei 13/2015): a causa de motius pres-

supostaris i, sobretot, dels diversos canvis de govern i de conse-
llers, el seu desplegament està sent molt lent. Cal fer-ne el se-
guiment, sobretot pel que fa a les estratègies territorials —antics 
pactes i/o consorcis per la ocupació—, impulsant-les i participant 
activament en la seva creació.

Subvenció de la Diputació de Tarragona: malgrat la minva experi-
mentada en aquests darrers anys, s’hauria d’intentar mantenir-la 
per a les tasques territorials i mirar de recuperar la part eliminada 
que subvencionava l’activitat del CITE.

Infoatur: servei que ha tingut pocs usuaris i usuàries, malgrat la 
difusió que se’n va fer. S’hauria de mantenir el compromís de 
seguir oferint-lo, incrementant-ne la difusió i aconseguint la in-
corporació de nous assessors i assessores.

6.2. Immigració

L’objectiu ha de ser la continuïtat del servei d’assessorament, tot 
i sabent que només podrà continuar mantenint i/o incrementant 
les seves fonts de finançament, que són les subvencions de les 
administracions públiques.

6.3. Política social

Seguir participant activament, en coordinació amb les federacions 
afectades en cada cas, en els diversos organismes on tinguem 
representació.

Dur a terme una tasca de comunicació envers l’estructura del sin-
dicat, pel que fa a les informacions rellevants a les quals tinguem 
accés.

Hem de fer almenys tot això, amb un compromís ferm amb l’ètica 
i els valors. Ens han de reconèixer amb exemplaritat i hem de 
reforçar la transparència en les nostres actuacions quotidianes.

Tarragona, febrer 2017


