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de CCOO de Catalunya

L’atur és el principal problema social al nostre país. Les 
dades no deixen espai per al dubte: 840.000 persones a 
l’atur, el 22% de la població activa; més de la meitat dels 
i les joves catalanes que volen treballar sense oportuni-
tats de fer-ho i veient-se convidats a marxar a l’estranger 
per poder treballar; un mercat de treball incapaç de crear 
llocs de treball; el 30% de la població en situació de risc de 
pobresa i exclusió social; més de 120.000 llars a Catalunya 
sense ingressos...

Les polítiques d’austeritat, que l’hegemonia neoliberal ha 
forçat amb l’objectiu de reduir el dèficit públic per la via de 
la contenció de la despesa social i de la reducció dels cos-
tos laborals, han generat més recessió i més atur i han fet 
augmentar les desigualtats socials i de gènere, la pobresa 
i l’exclusió social, posant en clara qüestió l’actual model so-
cial de drets i llibertats.

L’atur només es combat creant ocupació, però cal donar 
respostes a les demandes de les persones que són a l’atur. 
Davant d’aquesta situació, CCOO com a sindicat que re-
presenta i defensa les persones treballadores tinguin fei-
na o no, hem de ser el referent dels treballadors i les treba-
lladores a l’atur. Cal que siguem útils per defensar els seus 
interessos i reivindicar els seus drets, i per això cal que 
siguem capaços d’organitzar-los. A més, cal que creem una 
xarxa de solidaritat amb les persones sense feina i sense 
ingressos econòmics.

Carta de drets de les persones a l’atur

Calen polítiques actives d’ocupació suficients i de qualitat. 
La formació, l’orientació, la informació, els programes que 
combinen formació i treball i les pràctiques laborals, so-
bretot per a joves, així com uns serveis públics d’ocupació 
eficients i amb una adequada dotació de recursos humans 
i materials, no generen ocupació, però poden millorar les 
oportunitats de treball de les persones que són a l’atur.

Les persones aturades tenen dret a rendes alternatives al 
salari, és a dir, a la protecció econòmica per atur. Denun-
ciem la criminalització que es pretén fer de les persones 
que perceben algun tipus de prestació per desocupació. 

Aquestes prestacions són un dret i no una concessió públi-
ca i estan sotmeses al compliment de determinats requi-
sits, tenen una durada i una quantia limitada i es vinculen a 
un compromís d’activitat.

La prolongació de la situació de crisi i atur està provocant 
un augment de la desprotecció de les persones sense fei-
na; més del 30% de les persones a l’atur ja no perceben 
prestacions. El risc de pobresa i exclusió social és creixent 
i és essencial l’actuació pública per evitar la fractura social. 
Reivindiquem que no es retallin la prestació i els subsidis 
per atur ni la renda activa d’inserció (RAI) i que es man-
tingui l’ajut econòmic temporal per a qui esgoti la resta 
de prestacions per atur i reposició de l’atur en els ERO de 
suspensió o reducció que esdevinguin extintius. Cal el fi-
nançament suficient per fer polítiques actives i passives 
d’ocupació.

És imprescindible la garantia d’ingressos mínims per a 
les persones sense feina ni recursos alternatius. Per una 
banda, la renda mínima d’inserció (RMI) ha de recuperar 
la seva finalitat inicial: ser el darrer ingrés de subsistència 
amb accions per a la inserció i reinserció laboral. Exigim la 
retirada de la restricció d’accés a la RMI de les persones 
aturades sense altres problemes socials o situació de po-
bresa extrema. Al mateix temps, per una altra banda, s’ha 
d’implementar la renda garantida de ciutadania (RGC), dret 
reconegut a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per a les 
persones o famílies en situació de pobresa perquè puguin 
accedir a una renda que els asseguri els mínims d’una vida 
digna mitjançant la cobertura de les necessitats bàsiques 
de la persona. En aquest sentit, hem participat activament 
en l’elaboració de la ILP per la RGC i ho continuarem fent 
perquè arribi al Parlament de Catalunya.

Les persones a l’atur sense recursos han de poder gaudir 
de descomptes i tarifes reduïdes en els serveis bàsics com 
l’aigua, l’electricitat, el gas... i han d’establir-se alternatives 
a la interrupció dels subministraments per impagaments, 
així com descomptes en el transport públic i compen-
sacions per les despeses derivades de l’educació, entre 
d’altres.

ResoluCiÓ Del X CoNGRÉs De CCoo De CATAluNYA

“CoNTRA l’ATuR i PeR lA CReACiÓ 
D’oCuPACiÓ”
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Per a garantir el dret a l’habitatge de les persones sen-
se feina, cal fomentar el lloguer assequible i un parc 
d’habitatge públic. Són necessaris més recursos públics 
destinats a ajuts al pagament de la vivenda i la dació en 
pagament per  a evitar la pèrdua de l’habitatge per execu-
cions hipotecàries en cas d’impagaments.

Com organitzar les persones a l’atur

Hem de canalitzar la defensa, la denúncia i l’exigència dels 
drets de les persones a l’atur en els àmbits de represen-
tació institucional, però també des de l’acció sindical, mi-
tjançant l’assessorament, els nostres  instruments de for-
mació i orientació: Fundació Paco Puerto (antic CEPROM) 
o Escola de Formació d’Adults Manuel Sacristán, les orga-
nitzacions territorials... i amb l’impuls o la participació al 
teixit organitzatiu i reivindicatiu de les persones a l’atur.

Hem d’adaptar la nostra organització per ser més útils, pro-
pers, eficients i oferir serveis adequats per a totes les per-
sones treballadores, també per a les que són a l’atur i ja no 
són al centre de treball, el nostre espai natural d’actuació.
 
Han de reforçar-se els instruments d’assessorament i 
orientació a persones afiliades que es trobin en situació 
d’atur, però també cal atendre les reclamacions específi-
ques de les persones aturades, siguin afiliades o no. 

Han d’establir-se protocols perquè afiliats o afiliades a 
l’atur que hagin esgotat totes les prestacions públiques 
puguin seguir vinculades al sindicat encara que no puguin 
pagar la quota i mantenir l’accés a determinats serveis; cal 
establir quotes simbòliques, així com fórmules de recupe-
ració de persones afiliades que causen baixa per la pèrdua 
del treball i la reducció d’ingressos, que permetin el man-
teniment de l’antiguitat acumulada facilitant el pagament 
dels endarreriments.

Les persones aturades segueixen afiliades a les seves 
federacions com a actius i, per tant, aquestes organit-
zacions són el seu marc d’atenció i assessorament, i han 
d’esdevenir instruments i serveis útils per a l’afiliació sen-
se feina, com ho són per a l’afiliació ocupada. 

Externament, a més d’intensificar la nostra reivindicació 
respecte dels drets de les persones a l’atur en l’àmbit ins-
titucional, és necessari establir i reforçar aliances amb les 
associacions i les entitats que agrupen persones a l’atur 
i ser capaços de liderar i i treballar de forma coordinada 
amb les diverses plataformes i organitzacions de perso-
nes a l’atur als territoris per impulsar mobilitzacions i pro-
postes.

Tot i això, les unions territorials de CCOO han de ser el 
mitjà per interactuar (convocar, agrupar i mobilitzar) les 
persones sense feina per aprofitar la coneixença i la proxi-
mitat al territori i al teixit associatiu. Han de ser l’espai per 
establir vincles entre el sindicat i els treballadors i treba-
lladores a l’atur.

Creació d’una xarxa de solidaritat 

Els orígens del sindicalisme van íntimament lligats a les 
societats d’ajut mutu i de resistència, uns sistemes de 
caràcter assistencial per protegir les persones treballa-
dores davant de situacions de necessitat, mitjançant la 
solidaritat.

Avui, CCOO de Catalunya, com a sindicat general i de clas-
se, reivindicatiu, divers i sociopolític, i davant la situació 
de crisi social, d’atur i de vulnerabilitat social de molts tre-
balladors i treballadores, ha de fer una aposta ferma per 
crear i participar en una xarxa de solidaritat amb les per-
sones en risc d’exclusió social.

Des de CCOO defensem la protecció social i econòmica de 
les persones en situació de risc de pobresa i exclusió so-
cial, situació en la qual poden trobar-se un creixent nombre 
de persones sense feina, és un dret de ciutadania i de res-
ponsabilitat pública.
 
Cal que CCOO impulsi o s’impliqui en iniciatives socials lo-
calment i/o sectorialment que proposin mesures actives 
de solidaritat. S’han de prioritzar les accions continuades 
en el temps i no les de caràcter puntual.

El treball en xarxa ha de permetre que cada una de les 
parts implicades hi pugui contribuir de la forma més útil 
en funció de la seva naturalesa, de les seves finalitats i de 
la seva composició. En aquest sentit, CCOO fomentarà el 
voluntariat actiu entre l’afiliació, cedir els seus espais per 
a iniciatives socials, rebre peticions que pugui canalitzar 
adequadament, oferir determinats serveis propis...

Han d’establir-se o reforçar-se aliances amb altres enti-
tats, plataformes, associacions, fundacions per dissenyar 
accions de solidaritat. En aquest sentit, és important la re-
lació amb les associacions veïnals de cada territori.

Barcelona, desembre 2012
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Des de la seva fundació, la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya sempre ha estat al capdavant de la lluita per fer 
convergir les aspiracions socials de la classe treballadora i 
les reivindicacions nacionals del poble català, des del nostre 
convenciment que els drets socials i els drets nacionals són 
indestriables.

Aquest compromís es va posar de manifest en la lluita contra 
la dictadura i per la recuperació de la democràcia i les lliber-
tats nacionals de Catalunya i en la convicció d’esdevenir una 
societat cohesionada amb independència del lloc d’origen 
de les persones que la integren. La voluntat de ser un sol po-
ble i unir els treballadors i treballadores sempre ha presidit 
l’actuació del sindicat. 

Que el sindicalisme de classe i nacional sigui avui hegemònic 
al nostre país i que propostes com la necessitat de desenvo-
lupar un marc català de relacions laborals i socials hagin es-
tat reconegudes pel conjunt de la societat catalana, són una 
aportació fonamental de les CCOO de Catalunya al procés de 
construcció nacional.

L’aposta per la normalització de la llengua catalana, entesa 
com un dret de ciutadania, i la promoció del seu ús social en 
tots els àmbits de la societat, especialment en el món labo-
ral; la implicació en la configuració d’un model educatiu català 
com a eina d’igualtat d’oportunitats i cohesió social; el com-
promís amb la millora dels estatuts de Catalunya del 1979 i del 
2006; la defensa del concert econòmic solidari per garantir 
un finançament més just per a Catalunya, o el posicionament 
històric a favor del dret a l’autodeterminació, entre altres 
aspectes, expressen la voluntat del sindicat de fer avançar 
l’autogovern.

CCOO de Catalunya som conscients de les dificultats amb 
què s’ha trobat històricament Catalunya en el seu procés de 
construcció nacional. Unes dificultats que es van posar de 
manifest en la sistemàtica campanya contra l’Estatut –que, 
posteriorment, va ser aprovat pel Parlament de Catalunya i 
referendat pel poble català- i la posterior sentència del Tribu-
nal Constitucional, del juny del 2010, que va comportar una im-
portant retallada dels avenços socials i nacionals recollits en 
el text, i que es confirmen en el procés de recentralització en-
degat per diferents governs de l’Estat. També en la negativa a 
voler acordar un pacte fiscal que superi el dèficit històric de 

Catalunya o en els atacs contra la llengua i el model d’escola 
catalana, que busquen trencar la convivència i la cohesió de la 
nostra societat.

Malauradament, aquestes dificultats també es posen de ma-
nifest en la renúncia del Govern de CiU a defensar les compe-
tències sociolaborals anteposant els seus interessos de clas-
se als interessos nacionals, que s’evidencia en la política de 
retallades socials i el consegüent desballestament de l’estat 
del benestar que se’n deriva. 

Davant d’aquesta situació, el poble de Catalunya s’ha expres-
sat de manera diversa, àmpliament majoritària, a favor del 
dret a decidir democràticament el seu futur i avançar com a 
país. També en contra de les retallades socials i el desmante-
llament de les estructures públiques de salut, educació, ser-
veis socials i dependència, entre d’altres.

Conscients del moment transcendent que viu el poble de 
Catalunya, CCOO defensem el dret a l’autodeterminació i 
considerem que qualsevol de les diferents opcions que legí-
timament puguin plantejar-se, com ara l’estat federal i pluri-
nacional, un estat independent o el manteniment de l’estat 
de les autonomies, entre d’altres, passa necessàriament per 
consultar la voluntat del poble de Catalunya expressada en 
termes democràtics. Tanmateix qualsevol consulta ha de 
reunir l’indispensable requisit de rigor, plena transparència i 
claredat en el procés.

En aquest exercici del dret a decidir, la Comissió Obrera Na-
cional de Catalunya respectarà la pluralitat d’opcions dels 
seus afiliats i afiliades i en qualsevol dels escenaris de futur, 
com a sindicat de classe i nacional, seguirà realitzant la seva 
funció social, que és organitzar els treballadors i treballado-
res per defensar els seus interessos i gestionar el conflicte 
social. 

CCOO de Catalunya s’autoemplaça per ampliar complicitats i 
en aquest sentit fa una crida a les diferents forces polítiques 
i socials i al conjunt de la societat civil a construir un model de 
país amb valors de justícia social i ètica del fet públic, on es 
posi davant de tot la democràcia social, la defensa de l’estat 
del benestar, la igualtat d’oportunitats i el dret al treball. Això 
és absolutament incompatible amb l’aplicació de les políti-
ques neoliberals i els privilegis d’una minoria.

Barcelona, desembre de 2012

ResoluCiÓ Del X CoNGRÉs De CCoo De CATAluNYA

“el siNDiCAT De ClAsse i NACioNAl, 
Pel DReT A DeCiDiR”
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CCOO de Catalunya, des de la seva fundació, ha incorporat 
el valor de la unitat sindical com a element estratègic de 
la seva pràctica i concepció de l’acció sindical. La nostra 
organització constata una llarga i fructífera trajectòria 
d’unitat d’acció sindical i de participació comuna amb la 
UGT de Catalunya en la defensa dels treballadors i treba-
lladores de Catalunya. 

Al IX Congrés de CCOO de Catalunya, vam aprovar: “Pro-
posar al conjunt del sindicalisme confederal català i de 
classe un «pacte sindical per al marc català de relacions 
sociolaborals» que aportés a la construcció nacional i de 
país una clara orientació social i de progrés. També dèiem 
que, des d’una proposta pel sindicalisme confederal de 
Catalunya, calia posar en marxa el codi de comportament 
de la negociació col·lectiva, que ha de ser un gran acord. Un 
instrument per respondre a l’evolució de l’organització del 
treball i la realitat econòmica: un instrument per organit-
zar la cooperació de les federacions en convenis col·lectius 
comuns, per garantir regles de participació democràtica 
de les persones afiliades en els processos de negociació, i 
per prevenir conflictes de concurrència de convenis”. 

En aquests últims anys, hem profunditzat en diferents àm-
bits de treball sindical que s’han concretat en la signatura 
d’acords interconfederals de Catalunya; hem avançat sig-
nificativament en la construcció del marc català de rela-
cions laborals, enfortint el Consell de Relacions Laborals, 
el Tribunal Laboral de Catalunya, en la transferència de 
les competències de la Inspecció de Treball a Catalunya, i 
d’altres.

CCOO de Catalunya, en el Pla d’acció del seu X Congrés, 
proposem avançar en la unitat d’acció sindical amb la UGT, 
impulsant espais d’avaluació i coordinació que ens per-
metin superar situacions puntuals de conflicte que s’han 
produït en empreses i sectors amb presència d’ambdues 
organitzacions.

Per tot això, proposem, al X Congrés de la CONC, l’aprovació 
d’una resolució de mandat sobre el desenvolupament de 
la unitat d’acció sindical de CCOO de Catalunya i la UGT 
de Catalunya, que haurà de ser acordada en el marc dels 

congressos de les dues grans organitzacions sindicals del 
país, que tindran lloc el proper mes de desembre del 2012 i 
abril del 2013, respectivament, i que ha d’aprofundir en els 
següents elements:

• Marc català de relacions socials i laborals.
• Representació i participació institucional.
• Negociació col·lectiva sectorial i conflictes a l’empresa.
• Organització i posada en marxa de serveis d’assessora- 
ment tècnic, jurídic i econòmic per a l’afiliació.
• Eleccions sindicals i representació a l’empresa.

Un cop finalitzats ambdós congressos, les direccions na-
cionals escollides de CCOO de Catalunya i la UGT de Cata-
lunya desenvoluparan els continguts del protocol i el faran 
públic conjuntament.

S’annexa, a aquesta resolució, un document annex. 
Barcelona, desembre 2012

ResoluCiÓ Del X CoNGRÉs De CCoo De CATAluNYA

soBRe lA uNiTAT D’ACCiÓ siNDiCAl 
eNTRe CCoo i lA uGT
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CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya manifestem la 
nostra voluntat de continuar avançant i profunditzant en 
la unitat d’acció sindical, especialment en un moment de 
crisi econòmica, social i política com el que estem patint. 

Amb el reforçament de la unitat d’acció, enviem un mis-
satge molt clar al conjunt de treballadors i treballadores: 
la unitat ens fa més forts en la defensa dels drets laborals, 
socials i nacionals, en un moment que d’altres accentuen 
més allò que ens separa, que allò ens uneix. El sindicalis-
me de classe i nacional, fidel a la seva tradició històrica, 
aposta per prioritzar els elements comuns i compartits 
que ens uneixen com a classe treballadora.

La unitat d’acció sindical és la millor eina per fer front 
als poders econòmics, empresarials i polítics que per-
manentment volen retallar drets laborals, de ciutadania 
i socials. És en aquest sentit que volem posar en valor el 
bagatge d’unes pràctiques sindicals unitàries consolida-
des a casa nostra:

• La concertació dels diferents acords interconfederals 
de Catalunya. 
• El marc del Consell de Relacions Laborals de Catalun-
ya, per acordar criteris per a la negociació col·lectiva.
• Les pràctiques unitàries consolidades als diferents 
processos de negociació col·lectiva.

Pensem i considerem que, segons aquesta experièn-
cia comuna i consolidada i fruit d’una profunda reflexió 
conjunta, cal aprofundir encara més en la unitat d’acció, 
obrint nous espais estables de coordinació dels dos sin-
dicats, especialment en els àmbits de la participació ins-
titucional, la negociació col·lectiva i dels conflictes a les 
empreses, l’organització i els serveis als treballadors i 
treballadores i d’altres. 

En la proposta concreta d’anar desenvolupant mecanis-
mes i protocols necessaris per a la seva implementació, 
ACORDEM:

1. Marc català de relacions sociolaborals i representació 
i participació institucional

Reiterar el nostre compromís en el desenvolupament del 
marc català de relacions sociolaborals, del qual la nego-
ciació col·lectiva és l’eix central i vertebrador.
Aprofundir en la coordinació en tots aquells àmbits amb 
representació institucional i diàleg social, com l’Acord 
Estratègic, l’Acord Interprofessional de Catalunya, el 
Consell de Relacions Laborals, el Tribunal Laboral de Ca-
talunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya, entre d’altres. 
Refermar l’acord de representació i participació institu-
cional de CCOO i la UGT apostant per una representació 
paritària tant en la representació com en els mitjans ne-
cessaris per dur-la a terme.

2. Negociació col·lectiva i conflictes d’empresa

Les federacions nacionals d’ambdues organitzacions, 
de forma adaptada als esquemes organitzatius propis i 
en aquells àmbits que siguin excepcionalment diferents, 
constituiran comissions sindicals estables de treball fe-
deratiu per profunditzar unitàriament en les problemàti-
ques econòmiques, socials i professionals que els són 
pròpies. 

Considerem útil, entre d’altres, que aquestes comissions 
sindicals federatives adoptin iniciatives respecte de la: 

a) Construcció de plataformes sindicals unitàries per 
als convenis col·lectius sectorials del seu àmbit i con-
tribuir a aquest objectiu quan sigui necessari, en els 
convenis col·lectius d’empresa.

ANNeX 

PRoPosTA De PRoToCol D’ACoRD 
soBRe lA uNiTAT D’ACCiÓ siNDiCAl 
eNTRe CCoo i lA uGT
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b) Definició dels projectes de racionalització de 
l’estructura de la negociació col·lectiva als diferents 
sectors d’activitat, segons els criteris bàsics que com-
partim: defensa de la negociació col·lectiva sectorial, 
defensa dels convenis col·lectius de Catalunya, supera-
ció dels àmbits territorials provincials i dels febles àm-
bits sectorials de caràcter “gremial”, articulació amb els 
convenis col·lectius d’empresa i eradicació dels conve-
nis col·lectius d’empresa a les pimes, que normalment 
suposen un frau al conveni sectorial.

c) Garantia d’una gestió unitària en tot el procés de ne-
gociació del conveni col·lectiu, inclosa la presa de deci-
sió parcial durant la negociació, així com l’adopció de la 
decisió final.

d) Articulació de la participació democràtica de les per-
sones en el procés de presa de decisions, especialment 
de les persones que ostenten la representació dels tre-
balladores i treballadors dels nostres sindicats als cen-
tres de treball, i de les persones afiliades a ambdues 
organitzacions en general. 

Per als casos de desacord, es crearà un òrgan especí-
fic per a la gestió de les discrepàncies en els convenis 
col·lectius i les negociacions a les empreses, format per 
les direccions nacionals de CCOO i la UGT. Cada discre-
pància eventual serà participada per les federacions na-
cionals o seccions sindicals afectades.

3. Organització i serveis

Proposem la creació d’una comissió de treball 
d’organització i serveis perquè analitzi les millores en 
l’oferta de serveis orientats a l’acció sindical adreça-
da als treballadors i treballadores, persones afiliades i 
comitès d’empresa en general. Es farà un estudi acurat 
dels serveis d’assessorament tècnic, jurídic i econòmic i 
s’estudiaran fórmules per poder-lo oferir en condicions  
de qualitat i optimització de recursos de forma conjunta 
i/o única.

4. Eleccions sindicals

Creació d’una comissió específica d’eleccions sindicals 
que tindria com a objectiu l’elaboració d’un document 
de propostes que ens hauria de permetre assolir els se-
güents objectius: 

• Ampliar la representació sindical d’ambdues organit-
zacions a les pimes.

• Proposar un nou marc normatiu per fer eleccions sin-
dicals a la petita i mitjana empresa i, en especial, en 
aquelles amb menys de 30 treballadors i treballadores.

5. Comitè d’enllaç per a la unitat d’acció sindical

Per assolir el màxim d’estabilitat en aquest espai unita-
ri i dotar-nos de més coordinació, es crearà un comitè 
d’enllaç estable i permanent, que periòdicament farà el 
seguiment i l’anàlisi d’aquests acords. També serà l’àmbit 
per situar noves línies d’actuació en la unitat d’acció i per 
plantejar d’altres acords i accions puntuals de treball. 

Un cop finalitzats ambdós congressos, les direccions 
nacionals escollides de CCOO de Catalunya i la UGT de 
Catalunya desenvoluparan els continguts del protocol i el 
faran públic conjuntament.

Barcelona, desembre de 2012


