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Introducció. 

Tal com hem situat a la primera part d’aquest informe Dades, quadres i gràfics 

l’enquesta des del seu origen va ser dissenyada com a eina per conèixer l’estat de la 

situació de l’ocupació i la seva diversitat a un nombre important d’empreses en les que 

tenim delegats i delegades, i també en gran mesura on el sindicat està organitzat, es 

dir tenim Secció Sindical de Comissions Obreres constituïda.  

No és una mostra extrapolable, ni aquest és el seu objectiu, pot ser això sí, una mena 

de termòmetre per als sectors que hi han participat, en temes com la qualitat de 

l’ocupació en sentit ampli, i el grau d’exercici dels drets atorgats per la Llei, entre 

d’altres. 

Hem volgut saber com ha afectat la crisi a les empreses de l’enquesta, demanant-los 

les variacions de plantilla, augments i disminucions, i els mitjans utilitzats sobre tot en 

la destrucció d’ocupació. 

I entre d’altres, també quin grau d’exercici fem dels drets que ens atorga la llei (i que 

hem aconseguit en molts casos, amb fortes lluites –vagues generals incloses-) i com 

avancem per sobre del que la Llei ens atorga en determinades matèries, mitjançant la 

negociació col·lectiva.  

Per raons òbvies hem inclòs un apartat a la salut i seguretat dels treballadors (hem 

tingut en compte la diversitat del tipus de relació laboral al marc del centre de treball). 

També el grau d’intervenció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l’origen  i el 

resultat de la seva actuació, sempre relacionats amb els temes d’ocupació i de drets 

sindicals. 

Cal ressaltar també aquí, l’esforç efectuat per algunes federacions entre les que 

destaquen Fiteqa i Indústria, pel volum d’empreses que han aportat, i Construcció i 

Ensenyament, perquè van assolir el nombre d’enquestes que se’ls va demanar, en 

funció al seu pes en delegats i delegades. 

En la immensa majoria dels casos les dades han estat respostes per la Secció sindical 

de CCOO, i en alguns casos pel Sindicat comarcal de la Federació respectiva. La 

selecció de les empreses les ha fet la federació corresponent.  

Ha estat un treball en xarxa, laboriós, però molt interessant. Sense la implicació de tots 

i totes els que han intervingut no hagués estat possible. Si es veu útil, per a properes 

edicions hi ha qüestions que es poden millorar 

El resultat d’això és que tenim una sèrie de dades que, algunes confirmen les 

percepcions que ja teníem i altres ens poden sorprendre. Hem treballat totes les dades 

que ens han reflectit la nostra gent a les empreses, sense menysprear cap, inclús 

quan l’apartat no s’ha respost totalment i pot causar alguna distorsió (quan ha estat el 

cas s’ha explicat a la primera part de l’informe). 

Però lògicament l’objectiu principal és tenir dades reals, per sectors, trams d’empresa i 

territoris, que ens ajudin a planificar i millorar l’actuació sindical respecte de la qualitat 
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de l’ocupació a l’empresa, en les diverses vessants i amb les diverses eines de que 

disposem.  

Per tant en aquest apartat, farem un petit resum de les dades dels diferents apartats, 

sense quadres ni gràfics, que estan abastament situats a la 1ª part d’aquest informe, 

per a què apareguin amb claredat l’estat real de la situació i en conseqüència les  

propostes plantejades. 

 

I. RESUM. 

1. Hi ha 271 empreses que han respost l’enquesta; en termes globals CCOO te la 
majoria absoluta dels delegats dels comitès respectius, 59,12%. CCOO és majoria 
a 202 empreses. La UGT és majoria 53 empreses. 
 
En 224 empreses tenim Secció Sindical Constituïda. 
 
Per tant, a nivell general tenim un fort espai contractual (pàgines 10 a 12 de la 1ª part de 

l’informe). 

 
2. En 145 empreses no s’ha fet curs de Contractació (pàgina 11 de la 1ª part de l’informe). 

 
 
3. El total de llocs de Treball que l’enquesta reflecteix és de 118.543 treballadors i  

treballadores, amb diferent tipus de relació laboral (indefinits, temporals, fixes 
discontinus, Empreses de Treball Temporal, Subcontractes –on estan les empreses 
de Serveis Integrals -, Autònoms i teletreballadors/res). Si es vol comparar amb els 
assalariat de l’ EPA del  4rt trimestre, representen el 4,49% dels assalariats a 
Catalunya.  

 
Homes a la immensa majoria. Amb contracte indefinit a la immensa majoria (els de 
plantilla pròpia, no la resta). Dels sectors industrials i de grans empreses a la 
immensa majoria, també, atès l’esforç que han fet les Federacions de fiteqa i 
Indústria ja comentat (pàgines 12 a 16  de la 1ª part de l’informe). 

. 
  
 Cal tenir en compte que aquestes dades, responen a la situació de l’ocupació en 

dates on la davallada de llocs de treball –“ajust” eufemísticament- provocat per la 
crisi, ja s’ha fet, i de fet es reflecteix a l’enquesta en apartat específic. Per tant 
aquestes dades posen de relleu que l’empresa compta – en situació de crisi, com 
l’actual- amb diverses plantilles paral·leles, (superior al 20% dels seus treballadors, 
comptant totes les empreses, incloses les que no tenen aquests tipus de 
treballadors) amb diverses condicions de treball, que aniran a més quan assolim la 
recuperació econòmica. Per tant,sembla adient, assentar les bases de l’acció 
sindical amb perspectives de futur. 

 
4. La taxa de temporalitat directa de les empreses és baixa, és dir la que correspon als 

treballadors de plantilla pròpia, 7,81%.  Ara be si li sumem els treballadors d’ ETT –
que tots tenen contracte temporal- i els treballadors subcontractats –que la 
immensa majoria també tenen contracte temporal- la taxa de temporalitat pujaria 
per sobre del 20%. No podem validar la xifra perquè desconeixem el nombre exacte 
de treballadors temporals de les subcontractes, i per tant la xifra és especulativa, 
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però la reflectim, per a que es vegi que en el conjunt de treballadors la taxa de 
temporalitat no es tan baixa, com a primera vista apareix. 

  
Ara bé, apareix amb claredat que al sí de les empreses (especialment les grans) la 
via d’accés de la precarietat és diversa, convivint en molts casos totes les variables 
que la fan possible (pàgines 16 a 18 de la 1ª part de l’informe). 

. 
  
5. Apareix amb força la subcontractació d’obres i Serveis, com una realitat instal·lada a 

la majoria de les empreses,  219 empreses, el 80,81% del total d’empreses i amb 
un pes important sobre les plantilles de les empreses respectives de l’ordre del 
32,03% dels treballadors i treballadores (d’aquestes empreses). També Homes a 
la immensa majoria. En el 50% d’aquestes empreses la subcontractació és anterior 
a 1990. En dues empreses data dels anys 70 del segle XX.  

 
Un dels elements preocupants és l’alt risc de cessió il·legal de treballadors que 
apareix (que naturalment s’ha de provar cas a cas); en més del 60% de les 
empreses és l’empresa principal qui controla el procés, i en més del 50% 
coincideixen a l’hora treballadors d’ambdues empreses. Òbviament aquí estan 
incloses les empreses de Serveis Integrals.  
 
Hi ha coordinació en prevenció de riscos laborals en el 70% de les empreses que   
tenen treballadors subcontractats (pàgines 18 a 21 de la 1ª part de l’informe). 

 
 

6. Les Empreses de Treball Temporal estan a 104 empreses, el 38,38% del total. 
Els treballadors d’ ETT, són el 6,85% de les plantilles de les empreses que els 
utilitzen. El grau de compliment de l’equiparació salarial és baix, 32% de les 
empreses que tenen treballadors d’ ETT. El grau de desconeixement de l’aplicació 
és alt, 57% (pàgines 22 a 24 de la 1ª part de l’informe). 

   
 

Vol dir que hi ha un seguiment irregular d’aquest tema, no satisfactori en termes 
generals, si tenim present les mobilitzacions i pressions que vam fer per aconseguir 
aquest dret i la indefensió en què es troben la immensa majoria de treballadors i 
treballadores d’ ETT. 

 
 7. Variació de les plantilles. La Crisi ha colpejat durament les empreses en termes 

generals.  
 

Amb tot hi ha hagut 59 empreses que han augmentat la seva plantilla (21,77% del 
total d’empreses) 2.028 treballadors i treballadores, el 10,64% dels seus 
treballadors/res, Homes el 57,59% i Dones el 42,41%. La majoria dels augments 
s’han fet al 2010.  

  
 En 191 empreses hi ha hagut disminució de plantilles (70,48% del total); la pèrdua 

d’ocupació ha estat de 9.672 llocs de treball, 16,28% plantilles afectades per la 
disminució, Homes 71,62%  i Dones 28,38%. En relació al pes respectiu a 
l’ocupació els Homes han perdut el 18,04% i les Dones el 13,08% de les seus 
respectius llocs de treball. La immensa majoria ha estat als sectors industrials, i en 
el 60,21% de les empreses les pèrdues s’han donat entre el 2008 i el 2010. 

 
 Els mitjans utilitzats  per disminuir les plantilles han estat: el comiat 
improcedent en el 59,16% de les empreses, la mesura més utilitzada, la jubilació 



 
                                                                                                                                                                                      

5 
 

 
ENQUESTA SOBRE OCUPACIÓ A LES SSE 

Resum, conclusions i Propostes per a l’Acció 

Sindical a l’empresa. 

 
anticipada, en el 52,36% (amb molts casos comiats pactats); els ERO el 31,94%; la 
no renovació de contractes (26,18%) i les jubilacions ordinàries (18,85%) (pàgines 26 

a 29 de la 1ª part de l’informe). 

. 
 

8. El compliment de la Llei d’Integració dels Minusvàlids, és molt baixa, el 31,73% 
de les empreses. Coincideix amb la percepció global de l’alt incompliment d’aquesta 
important Llei (pàgines 29 de la 1ª part de l’informe). 

. 
 
9. Salut  i Seguretat.  El 87,88% del total de les empreses tenen Pla de prevenció.  
 

El 74,91% de les empreses han patit accidents. Lleus en la seva immensa majoria. 
Un % molt alt. Cal dir que no sabem si els accidents “en itinere” estan comptats, 
cosa que no fa la Generalitat de Catalunya. 

  
Però en contraposició amb això, les dades ens diuen que on tenim representació es 
comuniquen els accidents, tots els accidents, evidenciant que potser a les dades 
oficials, no hi són tots els accidents que realment es produeixen perquè hi ha 
empreses on no es fa.  
 
Els índexs d’accidents els hem comptat de dues maneres: % incloent tots els 
treballadors (hagin tingut o no accidents a la seva empresa) i % sols dels 
treballadors de les empreses on hi ha hagut accidents per grup de treballadors en 
funció del tipus de relació laboral. Les dades són molt diferents d’ una manera i 
d’altra. Els treballadors temporals, i els d’ ETT, tenen índexs d’accidents superiors – 
i molt superior depenen de com es compti- a la resta de treballadors/res, (pàgines 30 

a 35 de la 1ª part de l’informe). 

 
 
10. Drets d’informació.  En termes globals, l’exercici del dret atorgat per la Llei no és 

satisfactori, tot i que no és homogeni per matèries. (pàgines 33 a 35 de la 1a part). 
  

El dret que més s’exerceix és la informació sobre les ETT, el 100% de les empreses 
que tenen ETT reben la informació; segueix rebre la còpia bàsica dels contractes 
als terminis marcats per la Llei, el 79,34% de les empreses. Aquesta dada baixa, al 
voltant del 55% en la informació de les previsions de contractació i subcontractació.  
 

11. Millores de l’ocupació a la Negociació Col·lectiva. Al 67,52% de les empreses hi ha 
hagut  algun tipus de millora via negociació col·lectiva. Una dada positiva.  

 
La conversió de contractes temporals a indefinits és l’aspecte que més s’ha tractat a 
la N.C. (59,02% de les empreses).  S’ha delimitat la utilització de la subcontractació 
al 37,70% de les empreses, de forma molt majoritària a la gran empresa, que són 
qui més volum de subcontractació concentren. Les dades globals d’aquest apartat 
es poden veure a la pàgina 36 i 37 de 1ra part de l’informe. 

  
12. Actuació de la ITSS. El nivell d’actuació de la Inspecció és alt a les empreses de 

l’enquesta (52,03%). En les empreses actuades, el 78,01% ha estat instada per la 
Representació Legal dels Treballadors; en el 21,28% ha estat d’ofici.  

 
La matèria més actuada (de les situades a l’enquesta) són els drets sindicals, amb 
el 55,32% de les empreses actuades; al 22,70% de les empreses s’ha actuat en 
contractació i en l’11,35% en subcontractació. Vol dir que la nostra representació 
utilitza la Inspecció de manera important (pàgines 37 a 39 de la 1ª part de l’informe). 
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II. CONCLUSSIONS I PROPOSTES. 
 
Com hem vist als diferents apartats la diversitat de l’ocupació a les empreses on tenim 
força sindical, és una realitat palpable, inclús després d’haver patit la retallada 
d’ocupació que la crisi ha provocat. Aquesta diversitat, de formes de relació laboral, 
està basada en la flexibilitat no pactada, i en l’abaratiment de costos (de tot tipus) i 
comporta empitjorament de les condicions laborals, en termes generals, i un baix 
exercici del dret per als treballadors i treballadores immersos en la precarietat, que s’ 
accentua en períodes de crisi, com sabem molt bé. 
 
L’empresa, en termes de diversitat de les plantilles i per tant de tipus de  relació laboral 
està segmentada: hi ha diverses empreses que operen al mateix recinte, amb diversos 
convenis d’aplicació, amb diverses condicions de treball i diversa força sindical.  
 
Però el centre de decisió continua essent un: l’empresa principal, que és qui ostenta la 
propietat i la responsabilitat (de diversos tipus i graus) del conjunt de llocs de treball 
que operen en el recinte de l’empresa i qui decideix com i per a quin mitjà s’utilitza la 
ma d’obra necessària pel seu funcionament. 
 
El Sindicat ha d’ ésser també un, coordinant la diversa representació sindical que 
podem tenir, i assumint (en cas de no tenir-ne les empreses auxiliars) la defensa dels 
drets del conjunt dels treballadors i treballadores que presten serveis per a la empresa 
principal.  
 
El Sindicat a l’empresa ha de protagonitzar la direcció d’aquest procés  de confluència 
d’ interessos, que ha d’ ésser a mig termini però que no podem aplaçar, perquè 
aquesta és una realitat emergent al conjunt de les empreses del nostre país, que te un 
fort impacte en la (mala) qualitat de l’ocupació i que comporta seriosos riscos de 
fragmentació de la classe treballadora.  
 
És una tasca de fort component federatiu, que necessitarà d’una forta complicitat 
interfederativa, no sols per harmonitzar condicions de treball, també d’impulsar la 
representació i l’organització sindical allà on no n’hi hagi. Ja hi ha algunes experiències 
molt positives, cal estendre-les per que formin part de l’acció sindical quotidiana, 
almenys allà on tenim força sindical per a fer-ho. És un pas endavant, necessari del 
sindicalisme confederal a l’empresa. 
 
Soc conscient que en temps de crisi el manteniment de l’ocupació ocupa gaire be totes 
les energies sindicals, principalment a l’empresa, però no sols, com és lògic.  Tenim 
una forta presència sindical, tant en delegats com en seccions sindicals constituïdes, i 
allà on sigui possible hem d’implantar mesures que garanteixin la qualitat de l’ocupació 
en el futur immediat, per assentar les bases d’un nou model productiu, que no es 
produirà d’avui per demà, però que l’hem de traçar des d’ara per abordar el  període 
de creixement econòmic, que arribarà d’ aquí a un temps, en millors condicions. 
 
 
Propostes concretes per l’ Acció Sindical quotidiana al si de les empreses. 
 
 
1. Acostar el sindicat al centre de treball i veure com podem abordar amb els 
nostres delegats i delegades situacions concretes per a la seva millora, posant al seu 
servei tots el mecanismes de que disposem per a fer-ho, de forma coordinada. Podem 
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començar per algunes de les empreses que han omplert l’ enquesta (aquelles que 
reflecteixen situacions més precàries).  
 
 
2. incrementar la formació (en sentit ampli) en temes d’ ocupació a l’empresa 
(modalitats de contractació, ETT, Subcontractació -empreses de serveis incloses -, 
LISMI, etc) dels nostres delegats i delegades. El nombre d’empreses que han fet curs 
de contractació és molt baix (35,42%). 
 
 
3. Programar sessions de treball, federatives fonamentalment, que incrementin els 
coneixements necessaris per a detectar el frau a la contractació i la cessió il·legal de 
treballadors, en primer terme, i pel coneixement i traspàs de les experiències que hi 
puguin haver; també per a coordinar les posteriors actuacions adients a cada cas i a 
cada moment.  
 
Hi ha un bon potencial per a fer-ho, en el 31% de les empreses hi ha joves menors de 
30 anys amb algun tipus de responsabilitat sindical. Se n’ han fet algunes sessions de 
treball, en aquest període, i els delegats i les delegades les segueixen amb molt 
d’interès. Cal preparar-les i planificar-les per federacions i Unions Inter comarcals, 
especialment. Algunes Federacions ja tenen programades sessions de treball sobre 
aquests temes. 
 
 
4. L’exercici dels drets. Hem de posar en  valor  l’exercici del dret que la Llei ens 
atorga -molts d’ells conquerits a la lluita, vagues generals incloses-  perquè ens podem 
trobar en la paradoxa (actualment) de lluitar per tenir nous drets d’ informació i 
participació, i a la pràctica no exercir-los, o no exercir-los prou.  
 
Per a poder complir amb el nostre paper de garants del compliment de la llei a 
l’empresa, és imprescindible demanar tota la informació a que tenim dret com a 
representants dels treballadors i treballadores i fer el seguiment de cada tema, 
distribuint les responsabilitats entre els diversos delegats i delegades on sigui possible 
(pel nombre), molt especialment en aquells aspectes que afectin la qualitat de 
l’ocupació i la salut i seguretat dels treballadors i treballadores. 
 
 
5.   La diversitat de l’ocupació a l’ empresa.  La contractació temporal s’ha d’ajustar 
als límits marcats per la legislació laboral, i tot i que ha empitjorat amb la reforma, el 
frau, és dir l’ incompliment de la llei, és enorme, aquest es produeix a l’empresa, per 
tant és a l’empresa on hem de fer el seguiment en primera instància. La contractació 
temporal s’ha d’ajustar a necessitats conjunturals de l’empresa; les necessitats 
estructurals s’han de cobrir amb contractació indefinida.  
 
Així mateix pel que respecta a les ETT, que estan autoritzades des de l’ inici (l’any 
1994) per a treballs temporals (com indica el seu nom). Quan s’utilitzen per a tasques 
estructurals, s’ incorre en cessió il·legal de treballadors, i hem d’actuar contra les dues 
empreses (la usuària i la ETT).  El % d’empreses on s’ efectua l’equiparació salarial és 
molt baix (32% de les empreses) i aquesta és una dada que l’empresa principal està 
obligada a exigir a les ETT, i els nostres delegats i delegades són l’eina idònia per a 
fer-la complir al marc de la seva empresa. L’any 2010 les ETT van copar 1 de cada 
quatre contractes temporals enregistrats a Catalunya. 
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Tot augura que  la subcontractació d’obres i serveis, siguin o no empreses de Serveis 
integrals, quan sortim de la crisi vagi en augment. No és un tema nou. Tal i com 
apareix en l’enquesta a quasi la meitat de les empreses data de fa més de 20 anys. 
Però és d’un temps cap aquí que detectem que s’ insereix al nucli de la producció de 
l’empresa, amb un alt risc de cessió il·legal de treballadors –ja comentat -.  
 
La subcontractació es  pot fer servir quan la segregació de l’activitat és real, i 
l’organització i la direcció del procés corre a càrrec de l’empresa subcontractista. Si es 
dóna el cas contrari s’incorre en cessió il·legal de treballadors (que s’ha de provar cas 
per cas). En cas que això passi cal que els nostres delegats contactin amb l’estructura 
federativa per analitzar la situació concreta i dissenyar l’itinerari adient. 
 
Però no hi ha prou amb això, per poder dur a terme l’ exposat més amunt. Per a ser el 
sindicat confederal a l’empresa cal un seguiment integral de l’ocupació a l’empresa, de 
les diferents vies, com ja s’ha dit. Però cal sobre tot incorporar la problemàtica 
d’aquests treballadors i treballadores a l’acció sindical quotidiana, impulsant la 
participació conjunta del total de treballadors i treballadores, quan sigui necessari fer 
assemblees o reunions. 
 
En el cas que hi hagi representació sindical a les diverses empreses, la participació i la 
coordinació de tots ells, als comitès de salut i seguretat i en la vida de la Secció 
Sindical d’ empresa, com ja s’ha fet a algunes empreses de Catalunya. I quan no hi 
hagi representació sindical és el sindicat a l’empresa qui ha de defensar els seus drets. 
 
 
6. Salut i Seguretat  l’ocupació. L’índex d’accidents és alt. Ja s’ha dit que s’evidencia 
la comunicació de tots els accidents on tenim representació. Cal treballar les causes 
que l’originen, diverses no hi  cap dubte, però algunes molt relacionades, com hem 
vist, amb el tipus de relació laboral dels treballadors i treballadores.  
 
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals en dóna eines importants en el cas de la 
subcontractació d’activitats i obliga les empreses a tenir  coordinació empresarial en 
temes de Prevenció. Cal crear espais conjunts de reunions entre els diferents 
representants de treballadors i de les empreses a l’àmbit de la concurrència d’activitats 
en el marc de la prevenció de riscos laborals tal com possibilita el Reial Decret 
171/2004, de coordinació empresarial. 
 
Hem d’incrementar l’exercici d’aquest dret, exigint-lo i augmentar la participació 
sindical com ja s’ha dit a la part de subcontractació. 
 
És necessari connectar la tasca de seguiment de l’ocupació amb la de la salut i 
seguretat al marc de l’empresa, i en àmbits superiors, en el marc del sindicat. 
 
 
7.   Ocupació i N.C. Recordi’s que el paper que la Reforma de la NC adjudica al 
conveni d’empresa, és un handicap per a la delimitació de la causalitat dels contractes 
(matèria que entre d’altres estan facultats per a tractar) entre d’altres, i per tant és 
necessari continuar amb la tasca d’anar incorporant als convenis mesures que millorin 
els drets que ja tenim – i exercir-los- en la idea de millorar la qualitat de l’ ocupació a 
l’empresa.  
 
Hem de renovar l’ impuls al compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a 
treballadors i treballadores amb algun grau de discapacitat, per incorporar aquests 
treballadors i treballadores a l’empresa normal, y reservar el Centres Especials 



 
                                                                                                                                                                                      

9 
 

 
ENQUESTA SOBRE OCUPACIÓ A LES SSE 

Resum, conclusions i Propostes per a l’Acció 

Sindical a l’empresa. 

 
d’Ocupació exclusivament per a aquells col·lectius que per les seves característiques 
no sigui adient la seva incorporació a l’empresa. 
 
És el moment d’avançar en determinar les causes per a la utilització del contracte 
d’Obra o Servei, per a que aquestes siguin exclusivament temporals;  delimitar les 
activitats de la subcontractació; assolir algun grau de participació prèvia a l’establiment 
de la subcontractació; assolir la incorporació a la plantilla pròpia en cas de declaració  
de cessió il·legal de treballadors; establir mecanismes de coordinació i participació de 
les diferents representacions sindicals, amb les diferents empreses, quan sigui el cas i 
augmentar el nombre de convenis que incloguin la subrogació de les plantilles quan hi 
hagi canvi d’empresa de la subcontracta, incloent la incorporació a la plantilla pròpia 
quan l’empresa decideix retornar l’activitat subcontractada al seu marc d’execució, 
entre d’altres. 
 
En definitiva l’empresa i la seva organització del treball, en sentit ampli, ha canviat –ha 
sigut un procés llarg- ara és fa més visible que mai, i l’acció sindical a l’empresa s’ha 
de fer tenint en compte aquests canvis i la diversitat de les plantilles i de les seves 
problemàtiques, per poder trobar solucions globals. No serà una tasca fàcil. 
 
Òbviament, aquest també ha d’ésser un treball en xarxa: els nostres delegats i 
delegades, les nostres Seccions Sindicals d’empresa, els nostres Sindicats 
comarcals,... necessitaran informació, formació, suport i recolzament, per a dur a 
terme les tasques que els demanem, que formen part del nucli dur de la política 
d’ocupació a l’empresa.  
 
El conjunt de les organitzacions del nostre sindicat  haurà  d’assumir  aquesta visió 
global de l’ocupació a l’empresa, com  a imprescindible, dins del conjunt de les 
tasques quotidianes, si volem millorar la qualitat de l’ocupació, una peça 
imprescindible, encara que no la única per al canvi de model productiu que 
preconitzem i que necessita el nostre país. És per tant obligat posar-nos  a la seva 
disposició, fent el sindicalisme de proximitat que caracteritza a Comissions Obreres. 
 
Barcelona, Maig del 2011. 
 
 
María Marín Franconetti. 
Secretària de Contractació i  
Subcontractació de la CONC. 
 


