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INTRODUCCIÓ

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya encara
el X Congrés en un context de crisi econòmica, política
i social en un moment en què s'està qüestionant el
model social i l'estat del benestar, construït amb molts
esforços durant els últims 30 anys. Aquesta situació
condiciona de manera molt important la nostra acció
sindical i la defensa dels interessos de la classe 
treballadora. 

El deteriorament dels serveis públics i la seva 
privatització suposen una pèrdua molt important dels
drets socials i civils que havien costat molt de temps i
esforços d'aconseguir per part de la classe treballadora,
fonamentalment, i amb l'impuls essencial de CCOO.

També ens trobem que disminueixen els nostres 
recursos, i haurem de replantejar-nos la manera com
ens organitzem, fet sobre el qual ja vam voler incidir en
l'anterior programa d'acció. La priorització de les 
tasques, la polivalència dels quadres i una major 
implicació dels nostres delegats i delegades ens 
permetrà, d'una banda, atendre la nostra afiliació i
incrementar el nombre de nous afiliats i afiliades i, 
d'altra banda, podrem continuar la planificació de les
eleccions sindicals per mantenir i incrementar el 
diferencial amb la resta de sindicats. 

La negociació col·lectiva que ens havia permès millorar
les condicions laborals en els centres de treball ha de
continuar sent el nucli de la nostra acció sindical amb
l'objectiu de recuperar els drets que les reformes 
laborals dels diferents governs han suprimit.

Durant aquesta etapa que ara s'inicia hem de ser
capaços de:

 Aprofundir en la cooperació entre estructures 
sindicals que coincideixen en un mateix sector o 
territori.
Optimitzar la gestió dels nostres recursos.
Adaptar l'estructura de la nostra organització per 
fer-la més àgil i participativa, aplicant criteris de 
proximitat en els centres de treball.
Continuar prioritzant l'atenció a l'afiliat.
 Continuar treballant per donar assessorament i
suport als nostres delegats. 
 Continuar millorant la qualitat de vida dels 

treballadors i de les treballadores. 
Defensar el dret a la negociació col·lectiva com a eix
central de la nostra acció sindical.
Prioritzar el manteniment dels llocs de treball.
 Potenciar la formació per a tots els col·lectius 
professionals i la demanda de formació del sector.
Desenvolupar la Llei de prevenció de riscos laborals
 Potenciar les polítiques d'igualtat.
Impulsar mesures de conciliació de la vida laboral, la
personal i la familiar, sempre des del punt de vista de
la coresponsabilitat.
Ser el referent de les professions sanitàries.
 Defensar el manteniment d'una sanitat pública,
equitativa i dotada amb els recursos necessaris per
garantir una assistència de qualitat.

1.ÀREA D’ACCIÓ SINDICAL

Des de l'any 2010 fins ara tot el mapa de relacions
laborals ha canviat i ens enfrontem a una nova situació
econòmica i social on és imprescindible, més que mai,
la unió, el debat, el consens i fer valer la nostra força,
fent sentir la veu de CCOO com una única veu en tots
els àmbits: comitès d'empresa, empreses, juntes de 
personal, meses de negociació, etc.

En aquest període, hem anat perdent moltes de les
millores en les condicions laborals que teníem i els 
treballadors i treballadores han patit una pèrdua de
poder adquisitiu i de drets molt important. Moltes 
d'aquestes pèrdues de drets i de condicions laborals
s'han donat en el marc de la negociació dels expedients
de regulació d'ocupació.

Les diverses reformes laborals xoquen frontalment amb
el que prèviament estava acordat en l'AENC 2012
2014, i estableixen un escenari pel que fa a la 
negociació col·lectiva on el poder contractual ha 
disminuït i on, de forma unilateral, els empresaris
poden modificar condicions establertes 
convencionalment, de forma que, a la pràctica, no cal
buscar causes a la desvinculació. Situar prioritàriament
l'eficàcia dels convenis d'empresa sobre els convenis
sectorials significa dotar de més poder les empreses en
l'ordenació de les condicions de treball, i segurament
generarà situacions de desprotecció jurídica on el 
sindicat tingui menys implantació, especialment a les
PIME, que suposen més del 95% d'empreses del país. 
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En aquest context, les mobilitzacions han estat 
constants, tant les de caràcter genèric com les sectorials
i d'empresa. Per fer front a totes les mesures restrictives
i a la pèrdua de drets laborals i socials, així com a la 
retellada de drets sindicals, és essencial la participació
de delegats i delegades, treballadors i treballadores de
tots els sectors per poder continuar les mobilitzacions
amb més intensitat, introduint elements d'organització
estables que ens permetin una actuació constant i 
concreta davant el conflicte.

La negociació en un sector té una influència essencial 
en els altres, i molt més en el context actual. Per 
aquesta raó és imprescindible la coordinació, la
col·laboració i treballar de forma transversal i amb una
visió global de tot el sector sanitari.

L'acció sindical es desenvolupa fonamentalment en els 
centres de treball; les seccions sindicals són l'element 
clau per desenvolupar-la. A les seccions sindicals els 
correspon aplicar i concretar la política del sindicat a 
l'empresa; de la seva actuació depenen, en gran 
mesura, els nostres resultats electorals i l'augment de la
nostra afiliació, que són els recursos fonamentals amb
els quals comptarem per poder desenvolupar la nostra 
tasca.

Les seccions sindicals han de ser un element 
fonamental en els processos de negociació col·lectiva:
són la base de la nostra estructura federativa i estan en
contacte directe amb els problemes laborals dels 
treballadors i les treballadores. És lògic, per tant, que en
surtin moltes de les propostes i les reivindicacions que
s'han de portar a la negociació col·lectiva; serà 
necessari, doncs, establir regles que garanteixin la 
participació democràtica en tot el procés negociador de
les persones afiliades.

Per fer possible una acció sindical forta, cohesionada i 
sostinguda haurem de situar uns objectius generals, 
però el més important és concretar les línies d'actuació 
i les prioritats.

1.1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA:

El manteniment de l'ocupació i la garantia de la seva
qualitat hauran de ser objectius genèrics molt 
importants en una situació de disminució de l'activitat
en la sanitat pública i reducció dels concerts, la qual

cosa afectarà les polítiques de personal, que també es
veuran influenciades per les darreres modificacions
legals. Mitjançant la negociació i la mobilització farem
el possible per evitar pràctiques unilaterals de les
empreses i de l'Administració pel que fa als canvis 
organitzatius. 

Aquest escenari ens obliga a plantejar una negociació
col·lectiva on el primer objectiu ha de ser la 
recuperació de drets laborals, econòmics i sindicals,
tenint en compte els canvis negatius que han suposat
les diverses reformes normatives, per així poder situar la
nostra acció sindical en la línia de millorar les 
condicions laborals en tots els sectors.

Els òrgans de direcció tenen estatutàriament la 
capacitat per decidir qui són els representants de
CCOO a les comissions negociadores, per aprovar les
propostes que es porten a la negociació i per aprovar la
signatura dels convenis. No obstant això, és evident que
tot aquest procés no es pot dur a terme sense la 
participació activa de l'afiliació. Els òrgans de direcció
de tota l'organització estan obligats a garantir que
aquesta participació és real i efectiva. El procediment
general d'actuació continuarà sent el següent:

 Des de l'Àrea d'Acció Sindical s'enviarà tota la 
informació disponible sobre els processos de 
negociació oberts a totes les seccions sindicals de
l'àmbit corresponent.
 Les seccions sindicals distribuiran la informació
entre els afiliats i afiliades i promouran el debat i la 
participació de l'afiliació en l'elaboració de propostes.
Des de l'Àrea d'Acció Sindical o des de les unitats
funcionals es faran convocatòries periòdiques de les
seccions sindicals per tal de debatre totes les 
qüestions relacionades amb el procés negociador.
 L'Àrea d'Acció Sindical informarà els òrgans de
direcció de l'evolució de la negociació en tots els 
sectors i de les qüestions i propostes debatudes en les
reunions amb les seccions sindicals.

1.1.1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA:
Propostes d’actuació

1. Traslladar, des de les seccions sindicals, als òrgans
unitaris i als àmbits de negociació la política del 
sindicat. Per a això, serà imprescindible el debat i el
consens previ a les decisions, que seran la base de les
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propostes que faci CCOO en tots els àmbits, amb 
l'objectiu de transmetre amb força, unitat i claredat les
nostres propostes.  
2.Amb el desenvolupament de les eines 
informàtiques, en alguns casos hem perdut el 
contacte personalitzat i constant amb els afiliats. Per
tant, haurem de reprendre aquest tipus d'acció, 
independentment de la necessària difusió de la 
informació mitjançant les noves tecnologies. És
imprescindible que els afiliats i afiliades s'involucrin i
participin, sobretot en el debat i en la presa de 
decisions en l'àmbit de la negociació col·lectiva.
3. Apropar-se als treballadors i treballadores: és bàsic
en els centres de treball la seva complicitat. Per això
és molt important actuar amb estratègies pràctiques
que ens permetin aquest apropament.
4. Haurem de situar la nostra línia de treball dins el
marc normatiu que han suposat les diferents reformes
legislatives, dotant els delegats de la formació adient
per poder fer front a totes les possibilitats de 
negociació en l'àmbit de l'empresa derivades de la
nova regulació laboral. 
5. Continuar articulant la negociació col·lectiva a
través dels convenis col·lectius sectorials de
Catalunya, treballant per aconseguir-ho en el sector de
farmàcia, de la dependència, clíniques veterinàries,
protèsics dentals i instituts de recerca, entre d'altres.
6. Fer evidents les nostres propostes als òrgans de
representació unitària.
7. Donar suport a l'acció sindical en els sectors que
disposen de menys recursos.
8 Incrementar l'afiliació, incidint especialment en els
col·lectius en què tenim menys presència, fent un
esforç per aconseguir que el màxim nombre de 
delegats siguin afiliats a CCOO.
9. Continuar treballant per aconseguir que la formació
contínua sigui un dret dels treballadors i les 
treballadores.
10. Promoure mesures i plans d'igualtat. Tothom que
formi part d'una comissió d'igualtat haurà de tenir la
formació necessària per poder desenvolupar la seva
responsabilitat amb un mínim de garanties.
11. Desenvolupar la Llei de prevenció de riscos 
laborals i intervenir en les avaluacions de riscos,
incloent també les avaluacions dels riscos 
psicosocials.
12. Aconseguir la creació de l'òrgan de conciliació,
mediació i arbitratge per a les administracions 
públiques de Catalunya, que ha estat negociat en

diversos acords de mesa general.
13. Introduir en la negociació col·lectiva clàusules de
millora dels drets sindicals. 
14. Potenciar les comissions paritàries per aconseguir
garanties de compliment dels convenis col·lectius i
treballar perquè les competències que estableix la
normativa es desenvolupin i s'apliquin a la pràctica.
15. Continuar en la línia de fer de la Inspecció de
Treball i de la Seguretat Social una eina per a la 
nostra acció sindical.
16. Donar continuïtat i incrementar les sol·licituds de
conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya.
17. Treballar perquè existeixi una veritable 
transversalitat de gènere en la millora de les 
condicions de treball del sector. 
18. Continuar treballant per eliminar les 
discriminacions i fomentar la millora de la igualtat
d'oportunitats de les treballadores.
19. Continuar amb un treball coordinat del conjunt de
sectors i empreses, en la línia actual de fer reunions
periòdiques, en l'àmbit de les unitats funcionals i de
les seccions sindicals per debatre i elaborar les 
propostes comunes que es portaran a la negociació
col·lectiva. 

L'Àrea d'Acció Sindical farà el seguiment de la 
negociació col·lectiva en tots els àmbits coordinant el
conjunt de l'organització i afavorint la màxima 
participació en els debats, per a la qual cosa es 
convocaran periòdicament assemblees de les seccions
sindicals i dels nostres representants en els òrgans 
unitaris.

1.2. SALUT LABORAL

La salut laboral, juntament amb la negociació 
col·lectiva, és una de les eines més potents en la nostra
acció sindical. La Llei de prevenció de riscos laborals ha
permès fer de l'avaluació de riscos i del comunicat de
risc eines imprescindibles abans d'iniciar qualsevol
acció a l'empresa.

L'assoliment en un grau molt alt dels objectius marcats
en el programa del IX Congrés ens indica que anem en
la bona línia i, per tant, continuarem amb el projecte
endegat el mandat anterior.
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1.2.1. SALUT LABORAL:
Propostes d’actuació

1. Continuar desenvolupant la Llei de prevenció de 
riscos laborals.
2. Consolidar el treball del nucli de salut laboral com
a canalitzador de les necessitats i demandes dels 
nostres delegats.
3. Continuar amb el calendari de visites i reunions
amb les diferents seccions sindicals per tal de 
coordinar les mesures preventives que s'han d'adoptar
en cada centre. 
4. Continuar amb les reunions especifiques amb els
delegats de prevenció.
5. Continuar donant suport als comitès de seguretat i
salut.
6. Continuar amb l'atenció i assessorament als dele-
gats i delegades de prevenció.
7. Continuar amb l'atenció i assessorament als 
treballadors i treballadores amb problemes de salut
laboral.
8. Continuar amb el disseny d'un pla formatiu 
específic per als nostres delegats i delegades.
9. Continuar implantant i donant a conèixer les 
diferents mesures de prevenció, tant de seguretat com
d'higiene, que s'han d'adoptar en totes les empreses
del sector.
10. Continuar introduint en els diferents convenis i
pactes propostes uniformes de millores en matèries de
seguretat i salut.
11. Continuar amb l'estudi i el seguiment de normes,
lleis, decrets i millores en matèries de seguretat i salut.
12. Continuar donant formació específica als delegats
de prevenció en relació amb les matèries i els riscos
del nostre sector.
13. Establir mecanismes de seguiment dels diferents
comitès de seguretat i salut amb la finalitat de 
garantir la presència activa del sindicat i el seu 
funcionament periòdic, almenys trimestralment.
14. Establir mecanismes de seguiment i assessorament
de les denúncies a la ITSS.
15. Establir mecanismes d'intervenció sindical per
incorporar les avaluacions de riscos com a 
documentació de referència que permeti vincular les
patologies d'origen laboral als llocs de treball.
16. Establir mecanismes d'intervenció sindical per
garantir que la nova llista de malalties professionals
s'apliqui al conjunt de la sanitat catalana, 
especialment pel que fa a les patologies ocasionades

per deficiències ergonòmiques i les causades per
agents físics, químics i biològics.

1.3. COL·LECTIUS ESTRATÈGICS

CCOO, sindicat de classe que defensa els interessos de
tots els treballadors i treballadores independentment de
la seva categoria professional, ha de tenir en compte les
especificitats que es donen en el sector sanitari, on una
part important dels seus treballadors tenen unes 
característiques que els diferencien de la resta de 
professionals; aquestes especificitats han estat 
reconegudes en la Llei d'ordenació de les professions
sanitàries. El personal mèdic i d'infermeria conforma un
grup ben nombrós dins l'actiu de professionals als 
centres. Com a treballadors, tenen els mateixos 
problemes que qualsevol altre treballador i necessiten
un sindicat de classe que sigui capaç de representar-los
i defensar-los, respectant les seves especificitats. CCOO
hem d'aconseguir ser també el sindicat de referència
dels col·lectius estratègics.

Per tant, hem de continuar fent esforços per atraure'ls
cap a CCOO, per incrementar la seva presència i per
aconseguir que tinguin una participació molt més 
activa en el nostre sindicat. Hem de mantenir la línia
específica iniciada amb aquests col·lectius, elaborant
projectes atractius vinculats al vessant professional i
fent del grup de professionals un canalitzador de les
seves necessitats i demandes.

1.3.1. COL·LECTIUS ESTRATÈGICS:
Propostes d’actuació

1. Continuar treballant per aconseguir que CCOO
sigui el sindicat de referència dels col·lectius 
estratègics.
2. Consolidar el "grup de professionals" com a 
canalitzador de les necessitats i demandes dels 
professionals sanitaris.
3. Continuar fent accions específiques dirigides a 
metges i infermeres: jornades formatives, debats...
4. Fer un protocol d'atenció als estudiants i programar
visites a centres formatius.
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2.   DONA

La Llei d'igualtat de 2007 ha estat una impulsora impor-
tant de polítiques i programes per avançar en la igualtat
de drets i oportunitats d'homes i dones, però el context
de profunda crisi econòmica i social ha fet recular 
clarament tot aquest impuls. Així mateix, ens governen
partits que representen els sectors més conservadors
d'aquest país, que estan treballant per tirar enrere no
solament els drets socials i laborals, sinó també moltes
llibertats civils, especialment les que afecten les dones.
És per tot això que la federació, amb el suport de 
tothom, ha de treballar més que mai per no perdre drets
i llibertats conquerits i, a la vegada, avançar en la 
igualtat de dones i homes. 

2.1. DONA:
Objectius

1. Aconseguir que el grup de treball de la Secretaria
funcioni de manera estable i fluida.
2. Potenciar polítiques d'igualtat, tant dintre de la 
nostra organització com a les empreses.
3. Lluitar contra la violència de gènere i 
específicament contra l'assetjament sexual i per raó
de sexe.
4. Impulsar polítiques de conciliació de la vida 
personal, la familiar i la laboral, sempre amb un 
enfocament que afavoreixi l'objectiu de la 
coresponsabilitat dels homes en les tasques 
reproductives.
5. Continuar el treball unitari amb el moviment de
dones i especialment amb la Xarxa de Dones per la
Salut. 
6. Continuar la política de sensibilització dirigida al
conjunt dels delegats i delegades i al conjunt del 
sector.
7. Potenciar, tant a les empreses com a dintre de la
nostra organització, la utilització d'un llenguatge
inclusiu i no sexista. 
8. Avançar en la presència de les dones a la federació
en tots els càrrecs i responsabilitats.
9. Aplicar del Pla d'igualtat de la CONC a la nostra
federació, millorant la presència de dones.

2.2. DONA:
Propostes d’actuació

1. Impulsar la negociació de plans d'igualtat i de

mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe
a les empreses (especialment protocols d'actuació).
Així mateix, impulsar la denúncia d'aquelles 
empreses que no compleixin la Llei d'igualtat.
2. Fomentar el coneixement dels drets laborals de la
dona víctima de violència de gènere.
3. Participar en l'elaboració del Pla d'igualtat de la
CONC i vetllar per la seva aplicació a la federació. 
4. Fer difusió d'informació fluida sobre els temes 
propis. Organitzar xerrades, jornades, exposicions,
tallers, cursets de formació sindical i formació 
contínua. 

3.  COM ENS ORGANITZEM?

3.1. Àrea Interna

El nostre model organitzatiu ha d'afavorir l'adaptació de
l'estructura de la nostra organització per fer-la més àgil
i participativa i per dur a terme una gestió adient dels
recursos disponibles.

Hem d'orientar la nostra organització cap a la 
priorització de l'atenció als nostres afiliats i afiliades,
afavorint la màxima participació en totes les activitats
pròpies del sindicat. A més, hem de fer esforços per
incorporar gent jove al sindicat i tenir en compte que en
el nostre sector cada vegada hi ha més persones 
immigrants.

En un entorn canviant hem de flexibilitzar la nostra
organització per adaptar-nos a les noves necessitats dels
treballadors i treballadores, descentralitzant les 
estructures i apropant-les als centres de treball.

3.2. A l’empresa: seccions sindicals.

Les seccions sindicals funcionen d'acord amb el que
està establert en els Estatuts confederals. Les seccions
sindicals són el sindicat a l'empresa i la seva actuació
ha de ser totalment coherent amb aquest fet: han de
traslladar a l'empresa els criteris de negociació, acció
sindical, organització, etc. de la Confederació. En 
definitiva, han de portar les polítiques del sindicat a
l'empresa. L'element bàsic del funcionament de les 
seccions sindicals és la informació i l'atenció prioritària
a l'afiliació; aquests dos elements són imprescindibles
perquè l'afiliació pugui participar activament en 
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l'activitat de les seccions sindicals i en la presa de 
decisions. Per a això és necessari que les seccions 
sindicals siguin organitzacions obertes a la participació,
la qual cosa afavorirà l'increment afiliatiu, la implicació
dels afiliats i la renovació. 

L'àmbit de la secció sindical és el de l'empresa, encara
que, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la
CONC, es poden constituir seccions sindicals de centre
de treball. Així mateix, es poden constituir seccions 
sindicals per àmbit territorial en virtut de les 
característiques especials d'organització de l'empresa;
en aquests casos, les seccions sindicals s'adaptaran a
l'estructura territorial de la CONC o de l'empresa que
correspongui. Es constituiran seccions sindicals a totes
les empreses que tinguin més de 20 afiliats.

3.2.1. Seccions sindicals:
Propostes d’actuació.

1. Les seccions sindicals elaboraran plans de treball
amb objectius definits: reunions, assemblees, 
informació als afiliats, increment afiliatiu, eleccions
sindicals. 
2. Periòdicament presentaran un balanç del grau del
compliment del pla de treball. 
3. Els alliberaments a les seccions sindicals i el 
repartiment d'hores entre tots els membres de la 
secció sindical hauran de vincular-se als objectius
establerts en el pla de treball. 
4. El repartiment del crèdit horari sindical ha de 
facilitar la incorporació de més persones a l'activitat
quotidiana de la secció sindical. 
5. Les persones responsables de la Secretària de la
Dona estaran dotades del crèdit sindical que els 
permeti fer les tasques pròpies d'aquesta d'activitat
6. Les seccions sindicals han de col·laborar en l'àmbit
de la seva unitat funcional per tal de donar suport als
treballadors de les altres empreses del sector i a les
tasques de la federació en el territori. 
7. Les seccions sindicals hauran de col·laborar i, si és
necessari, donar suport a les seccions sindicals i, si no
n'hi ha, als treballadors de les altres empreses que
convisquin en un mateix centre de treball.

3.3. Al territori: 
unitats funcionals.

En l'àmbit territorial, les unitats funcionals han estat un

element molt útil per estendre l'acció de la federació al
territori. Els àmbits geogràfics de les unitats funcionals
coincidiran amb els que estableixi la CONC. Les unitats
funcionals continuaran aglutinant les persones que al
territori col·laborin en les tasques sindicals.

L'objectiu principal és donar atenció de proximitat, a
tot el territori, tant a delegats i delegades com a afiliats
i afiliades, la qual cosa és una de les prioritats del 
sindicat. Desenvoluparan les seves tasques mitjançant
plans de treball, d'acord amb les línies estratègiques
que marquin els òrgans de direcció i les propostes 
d'acció. En tot cas, les tasques prioritàries seran: establir
línies de suport a les seccions sindicals, atenció integral
a les PIME, eleccions sindicals, assessorament i atenció
a l'afiliació.

El creixement d'aquestes unitats i l'assumpció de cada
vegada més funcions farà necessari que hi hagi una 
persona que s'encarregui de coordinar totes les tasques
que s'hagin assumit; també serà la persona de 
referència davant les unions comarcals amb les quals és
imprescindible coordinar-se. Els coordinadors es 
nomenaran entre les persones que treballen a les unitats
funcionals. 

Les unitats funcionals, en funció dels mitjans humans
de què disposin, podran assumir el treball sindical de
qualsevol àmbit: eleccions, formació, assessorament,
suport a empreses sense representació, suport a 
empreses d'altres sectors...

Mentrestant, la federació, de forma directa o amb
col·laboració de la unió corresponent, garantirà el
desenvolupament d'aquestes tasques per arribar als
centres de treball i al conjunt d'afiliats i afiliades.

En el moment que les unitats funcionals es consolidin i
tinguin els recursos humans suficients, la direcció 
federativa analitzarà les realitats de cada territori per
aprovar, si escau, la constitució de sindicats comarcals
o intercomarcals que haurien de ser l'instrument per tal
d'agrupar totes les seccions sindicals i afiliats i afiliades
del territori, aplicant i concretant la política de la 
federació en el seu àmbit territorial.

La direcció federativa analitzarà les realitats de cada
territori per aprovar, si escau, la constitució de sindicats
comarcals o intercomarcals d'acord amb allò que 
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preveu l'article 15 dels Estatuts. 

Al Barcelonès, atenent a les seves peculiaritats, seran les
àrees Interna i d'Acció Sindical les que assumiran les
tasques pròpies de les unitats funcionals. 

3.3.1. Unitats funcionals:
Propostes d’actuació

1. Fer plans de treball a totes les unitats funcionals; en
els plans de treball es marcaran objectius sobre els
àmbits en els quals hagin assumit funcions.
2. Presentar periòdicament un balanç del grau del
compliment del pla de treball. 
3. Contribuir a millorar la coordinació entre la 
federació i les unions comarcals.
4. Aconseguir que abans de la finalització del 2013
aquestes unitats estiguin en funcionament a totes les
comarques.

3.4. La direcció federativa.

L'experiència dels últims anys ha posat de manifest que
els nostres òrgans de direcció no han estat prou 
operatius. Hem tingut una Comissió Executiva massa
gran i que dificultava la presa de decisions. Per tant, és
necessari fer un canvi que, garantint la participació i el
debat intens de les decisions més importants, agiliti la
presa de decisions.

La direcció de la federació estarà constituïda pels
següents òrgans: el Consell Federal, la Comissió
Executiva i la Secretaria General.

Els òrgans de direcció s'adaptaran a l'estructura de
direcció que estableixin els congressos d'àmbit 
superior.

3.4.1. Consell Federal

El Consell Federal serà el màxim òrgan de direcció entre
congressos. S'escollirà d'acord amb l'establert a les 
normes estatutàries d'aplicació; així mateix, assumirà
les funcions que preveuen els Estatuts.

La creació d'aquest òrgan permetrà la participació del
conjunt de la federació.

3.4.2. Comissió Executiva

La constitució d'un Consell Federal permetrà que la
Comissió Executiva sigui més reduïda, la qual cosa la
farà més operativa, eficaç i eficient en la gestió del 
treball diari de la federació.

La Comissió Executiva assumirà les funcions que 
preveuen els Estatuts i s'organitzarà en àrees de treball.
Cadascuna d'aquestes àrees tindrà un responsable que
coordinarà tot l'equip de treball del seu àmbit 
d'actuació.

Les àrees treballaran de forma coordinada tenint en
compte la transversalitat de molts dels seus àmbits 
d'actuació.

3.4.3. Secretaria General

La persona titular de la Secretaria General assumirà les
funcions que preveuen els Estatuts.

4. ORGANITZACIÓ

4.1. Eleccions sindicals

La disminució dels recursos del sindicat també afecta
directament el nombre de persones que podem dedicar
a fer extensió sindical. A més, cal tenir en compte la
importància de les eleccions sindicals i els resultats que
aconseguim, ja que aquests són els que determinen la
nostra capacitat de negociació i la nostra representació
institucional en tots els àmbits.

S'imposa, per tant, la necessitat d'optimitzar els nostres
recursos i de cercar la col·laboració entre totes les
estructures del sindicat. Si volem arribar al major 
nombre possible de petites empreses, no podem fer-ho
només amb les persones que formen l'equip d'eleccions
sindicals. Per això és necessari que tot el sindicat 
s'impliqui, en la mesura del possible, en la feina de les
eleccions sindicals, especialment en els moments de
major concentració d'eleccions. Treballarem perquè les
seccions sindicals amb més recursos col·laborin amb
els equips d'extensió i les unions territorials amb els
processos electorals. 

1
-
-
-
5
-
-
-
-

10
-
-
-
-

15
-
-
-
-

20
-
-
-
-

25
-
-
-
-

30
-
-
-
-

35
-
-
-
-

40
-
-
-
-

45
-
-
-
-

Ponència 10è Congrés Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya.      Pág. 9



4.1.2. Eleccions:
Propostes d’actuació

1.Planificar anticipadament els calendaris electorals. 
2.Coordinar el treball dels equips d'extensió de les
diferents unitats funcionals per adequar la distribució
dels recursos a les necessitats del moment.
3.Consolidar el protocol perquè, un cop fetes les 
eleccions, els nous delegats siguin assessorats per 
l'Àrea d'Acció Sindical i deixin de tenir com a 
persona de referència l'equip d'eleccions sindicals.
4.Continuar amb el projecte d'acollida a nous 
delegats.
5.Treballar coordinadament amb les unions 
territorials.
6.Augmentar el nombre de delegats, especialment en
els sectors amb escassa representació.

4.2. Afiliació

En un moment com l'actual, en què estem patint una
reducció important dels nostres recursos, és més 
important que mai aconseguir incrementar l'afiliació,
fidelitzar la que ja tenim i mantenir el percentatge de
quota general. Per això és necessari millorar la gestió
dels impagats, lluitar contra la rotació i establir 
objectius per a les seccions sindicals i els sectors.
Aquests objectius caldrà avaluar-los periòdicament.

Amb l'objectiu de garantir l'increment afiliatiu en el
futur, seria convenient posar en pràctica estratègies de
contacte amb els estudiants que fan pràctiques als 
centres sanitaris; també caldria fer visites als centres
d'ensenyament, instituts de FP i universitats per 
presentar als futurs treballadors del nostre sector el
sindicalisme que representa CCOO.

4.2.1. Afiliació:
Propostes d’actuació

1. Utilitzar les eines confederals per a la gestió i 
recuperació d'impagats.
2. Les seccions sindicals amb capacitat suficient 
dedicaran recursos a la gestió de les quotes impagades
per recuperar afiliació i disminuir la rotació.
3. Elaborar un protocol d'acollida als estudiants en
pràctiques.
4. Elaborar un protocol d'acollida als treballadors que
s'incorporen per primera vegada a un centre de 

treball, amb especial atenció al personal resident.
5. Fer un díptic de presentació de les seccions 
sindicals.
6. Elaborar estratègies per incorporar gent jove.
7. Adequar les quotes a la realitat laboral de cada 
afiliat o afiliada.

4.3. Recursos

La situació econòmica general ha afectat molt 
negativament el sindicat: han disminuït les 
subvencions, tant les finalistes com les d'activitat sindi-
cal, el seu pagament s'endarrereix, hi ha hagut 
disminució de l'afiliació i també dels afiliats que
paguen la quota general. Tot això està suposant una
reducció molt acusada dels nostres ingressos, la qual
cosa ens obliga a ajustar els pressupostos estrictament a
la previsió d'ingressos. Aquesta situació ens obliga a
racionalitzar i reduir les despeses: viatges, reunions,
telèfons...

També ha disminuït de forma considerable el nostre
crèdit horari sindical i el nombre d'alliberaments 
institucionals, la qual cosa ens obliga a ser molt més
curosos en la selecció de les activitats a què dediquem
el crèdit horari, prescindint o disminuint aquelles que
aporten poc valor a l'activitat sindical i prioritzant 
l'atenció als afiliats i a la negociació.

La reducció del nombre d'alliberats institucionals farà
necessari repensar la manera de funcionar de la 
federació. El recursos de l'estructura disminueixen i
cada vegada serà més necessària la participació de les
seccions sindicals en les tasques pròpiament 
federatives. Serà necessari un canvi en les nostres 
pràctiques en relació amb el crèdit sindical i caldrà fer
efectiu el que fa anys que diuen els nostres Estatuts i
documents congressuals. És hora d'un canvi de 
mentalitat perquè tothom assumeixi que els recursos no
són patrimoni de ningú i han d'estar destinats a 
aconseguir els objectius estratègics del sindicat. Serà
necessari, doncs, racionalitzar l'assignació dels 
recursos, optimitzar-ne l'ús i vincular-los a objectius
concrets: afiliació, eleccions, negociació... La 
distribució dels recursos entre les diferents estructures
del sindicat, doncs, haurà de ser coherent amb els 
criteris d'acció i els plans de treball.
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4.3.1. Recursos:
Propostes d’actuació

1. Realitzar un mapa de recursos federatiu.
2. Vincular els recursos a les tasques i als plans de 
treball.
3. Vincular els recursos als objectius estratègics del 
sindicat.
4. Adaptar-nos al nou codi d'utilització del crèdit 
horari sindical.
5. Continuar amb la racionalització de la despesa que
ens ha permès tenir un pressupost sense dèficit.
6. Continuar amb la presentació anual del balanç
econòmic, auditories, pressupostos i compte de 
resultats de la federació.
7. Treballar en la línia del Pla d'optimització de 
recursos aprovat per la Confederació.

4.4. Formació contínua.

En aquesta nova etapa haurem d'adaptar-nos a la 
dràstica reducció de les subvencions finalistes 
dedicades a la formació contínua. Caldrà, per tant,
replantejar el tipus de formació que fem i revisar el
catàleg de cursos, perquè la formació, malgrat la 
disminució dels nostres recursos, continuï sent útil per
als treballadors i per millorar les seves capacitats 
professionals. 

4.4.1. Formació contínua.:
Propostes d’actuació

1. Col·laborar amb FYSA i utilitzar el seu catàleg de
cursos.
2. Revisar el catàleg de cursos del Pla sectorial.
3. Continuar acreditant totes les accions formatives.
4. Continuar fent jornades per a col·lectius específics.
5. Fer altres accions formatives per a col·lectius 
estratègics.

4.4. Formació sindical.

Els pressupostos de la Fundació Tripartida també es
reduiran considerablement i patirem una important 
disminució dels recursos que podrem dedicar a la 
formació sindical. Per adaptar-nos a aquesta nova 
situació haurem d'incrementar les activitats formatives
que no depenen de l'Escola de Formació Sindical;
també seria convenient descentralitzar per territoris i

sectors per fer accions que s'adaptin millor a les 
persones a les quals van dirigides.

4.5.1. Formació sindical:
Propostes d’actuació

1.Continuar fent el curs bàsic i el curs de quadres.
2.Millorar les habilitats negociadores dels delegats.
3.Incrementar el nombre de tallers sindicals i 
continuar descentralitzant-los. 
4.Adaptar els tallers a les demandes dels afiliats, 
delegats, seccions sindicals i unitats funcionals.
5.Continuar amb el projecte d'acollida a nous 
delegats.
6.Fer una jornada d'acollida descentralitzada per any.
7.Continuar amb el nostre projecte de formació de
quadres.
8.Continuar fent jornades formatives.
9.Assegurar que tant a la formació sindical bàsica com
a la de quadres hi hagi formació de gènere. 
10. Fer formació transversal sobre gènere per a totes
les persones amb responsabilitats, fonamentalment
per a aquelles que formen part de comissions o meses
negociadores.

4.6. Assessorament primari

L'assessorament, tant sindical com laboral, és l'instrument
cada vegada més important de la nostra activitat sindical i
de la nostra organització. La precarització que ha 
provocat la reforma laboral ha creat una demanda creixent
d'assessorament tant individual com col·lectiu. A causa de
l'amplitud i la complexitat dels temes que se'ns plantegen,
és necessària una coordinació i transversalitat amb altres
àrees de la nostra organització: acció sindical, salut 
laboral, organització, GTJ, etc., perquè el nostre treball
sigui més efectiu, posant al servei de les persones tot el
ventall de possibilitats amb què compta la nostra 
federació.

Moltes vegades el primer contacte dels treballadors i 
treballadores amb el sindicat és a través de 
l'assessorament, i de la relació que es pugui establir amb
la persona, en dependrà la imatge que obtingui de la 
nostra organització. Per això haurem d'oferir un servei
d'assessoria que sigui resolutiu i immediat respecte de les
necessitats que se'ns plantegin.

1
-
-
-
5
-
-
-
-

10
-
-
-
-

15
-
-
-
-

20
-
-
-
-

25
-
-
-
-

30
-
-
-
-

35
-
-
-
-

40
-
-
-
-

45
-
-
-
-

Ponència 10è Congrés Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya.      Pág. 11



4.6.1. Assessorament primari:
Propostes d’actuació

1 Coordinar tot l'equip d'assessors de Catalunya i 
creació d'un protocol d'actuació formal i genèric. 
2 Establir mecanismes de formació i informació dels
assessors.
3 Crear, a les seccions sindicals d'empresa que 
disposin de recursos suficients, la figura de l'assessor,
amb les eines necessàries per desenvolupar aquesta
activitat.
4 Mantenir i millorar l'accés a l'assessorament a la seu
de la federació, potenciant i augmentant, si és 
possible, el nombre de dies dedicats a l'assessorament
amb els delegats i les delegades de les seccions 
sindicals potents i que disposin del nombre d'hores
suficients per dedicar a la federació.
5 Fer difusió i utilitzar el programa d'assessorament
com una eina fonamental en el seguiment dels casos i
en el desenvolupament de la nostra organització.
6 Oferir un assessorament de qualitat en les qüestions
que se'ns plantegen i en la resolució de conflictes en
col·laboració estreta amb el Gabinet Jurídic.
7 Aportar propostes a la negociació col·lectiva, 
sobretot en aquelles matèries la incidència de les
quals en la conflictivitat de les relacions laborals són
més freqüents i les que provoquen interpretacions
contràries als interessos dels treballadors. 
8 Establir criteris d'actuació i coordinació amb salut
laboral, davant la proliferació de malalties 
professionals de caràcter psicosocial.
9 Afegir les eines que ens permetin atendre amb 
eficàcia l'assessorament en matèria de seguretat social
i pensions.
10 Detectar les necessitats formatives del col·lectiu
d'assessors.

4.7. Comunicació.

Actualment la comunicació és un element essencial de
qualsevol activitat que pretengui tenir impacte en la
societat. Tots els que formem part del sindicat hem de
ser conscients d'aquest fet i actuar en conseqüència.
Hem de ser capaços d'aconseguir que la nostra activitat
sindical inclogui sistemàticament una estratègia de
comunicació, tant per a la nostra afiliació com per al
conjunt dels treballadors i treballadores i per a la 
societat quan sigui necessari. Per tant, hem de treballar
perquè qualsevol acció sindical vagi acompanyada d'un

pla de comunicació intern i extern.

Fa quatre anys dèiem que la nostra societat estava
immersa en un procés important de canvis i en una 
producció constant i renovada d'informació, la qual
cosa ens obligava a adequar-nos constantment a les
noves situacions i a ser capaços de processar i 
canalitzar tota la informació d'una manera eficaç i àgil
per oferir-la a les seccions sindicals, als equips 
d'extensió, així com a totes les persones que s'interessin
per la nostra organització. Avui els canvis s'han accele-
rat i han aparegut noves formes de comunicació (xarxes
socials) que ja són una eina imprescindible per a 
qualsevol forma d'activisme social i, per tant, també per
a l'acció sindical.

Element essencial de la comunicació és la imatge del
sindicat, la qual es transmet a través d'infinitat de 
mitjans i persones. El manual d'imatge gràfica estableix
els estàndards i la tipologia dels documents que fa el
sindicat; totes les estructures han de fer ús d'aquests
models per transmetre una imatge unificada que ens
identifiqui. Així mateix, totes les persones que van a
qualsevol lloc en nom del sindicat han de ser conscients
que són CCOO i que la imatge que estan transmetent és
la del sindicat.

En resum, la prioritat ha de continuar sent l'elaboració i
la difusió d'informació relacionada amb el nostre sector
i la comunicació amb els delegats i delegades sindicals,
treballadors i treballadores i amb la societat, amb la
finalitat de posar la informació i el coneixement al 
servei de l'estratègia sindical, reforçar la nostra imatge i
garantir la sintonia de la comunicació amb els valors
propis de CCOO. 

4.7.1. Comunicació interna:
Propostes d’actuació

1. Generalitzar l'ús dels espais de treball de la 
plataforma Integra.
2. Centralitzar els enviaments d'informació en l'equip
de comunicació per evitar duplicitats.
3. Establir línies de distribució perquè la informació
arribi a tota l'estructura i des de les seccions sindicals
a l'afiliació.
4. Fer resums informatius de totes les negociacions,
accions... per fer-los arribar als sectors implicats al
més aviat possible.
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5. Realitzar un protocol d'actuació i bona praxi en
matèria de comunicació.

4.7.2. Comunicació externa:
Propostes d’actuació

1. Fer de les xarxes socials, especialment Twitter, una
eina d'acció sindical.
2. Millorar la pàgina web i mantenir-la actualitzada.
Per a això calen persones que s'hi dediquin, però
també és imprescindible que tothom elabori 
documents de les accions que realitza i aporti 
elements gràfics (fotos, cartells...) que es puguin 
incorporar al web.
3. Generalitzar la utilització de la imatge corporativa
de CCOO.
4. Incrementar el contacte amb els mitjans de 
comunicació per continuar millorant el nostre 
impacte mediàtic.
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