
  

  

 

Davant la informació apareguda al diari EL PAIS en relació als comptes de CCOO a la Banca, us enviem 
aquest argumentari que respon a les qüestions plantejades a l’article. 
 

RETRIBUCIONS O “SOBRESOUS” ? 
 
El que el diari el País li diu sobresous a delegats i delegades sindicals són en realitat salaris, 
complements per dedicació i responsabilitat, dietes i quilometratge. 
 
Els complements, dietes o quilometratges que es perceben tributen en base als tipus legalment 
establerts en cada cas. 
 
En cap cas el diari ha desglossat els conceptes dels imports que titula com a sobresous que 
permetria tenir una informació acurada de les quantitats i els conceptes atribuïts. 
 
FINANÇAMENT 
 
El que el diari diu que és finançament directe és el pagament que fan les empreses, obligades 
per la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS), per a fer front a les activitats sindicals 
(comunicació, impressió de fulls, quilometratge, reunions, viatges, telefonia, locals, ...).  
 
El finançament de les empreses que parla l’article el reben tots els sindicats que obtenen 
representació a les eleccions sindicals i proporcionalment a la seva representativitat. Aquest 
finançament, en els sector financer, el reben CCOO, UGT, CGT i sindicats d’empresa o sectorials 
(FINE, SECPVE, SEC, SIB, ...). 
 
El sistema de representativitat i eleccions sindical espanyol fa que els sindicats no negociïn 
només pels seus afiliats sinó per al conjunt dels treballadors i treballadores i per tant no seria 
just que els i les afiliades tinguessin que pagar amb la seva quota totes les negociacions de 
caràcter general de les quals se’n beneficien tots els treballadors i treballadores de l’empresa o 
del sector. 
 
Ens sembla estrany que aquest mitjà només faci referència al finançament de CCOO i no dels 
altres sindicats que han rebut també el mateix tipus de finançament en proporció a la seva 
representativitat. 
 
DIETES CONSELLS ADMINISTRACIÓ 
 
Les dietes que cobren les persones de CCOO que han estat o estan en consells d’administració 
no són cap finançament especial sinó que són les dietes que corresponen com a conseller.  
 
Els representants del personal de les caixes als òrgans de governs s’escollien per les plantilles i 
en el cas de CCOO totes les dietes que cobraven s’ingressaven directament al sindicat. 
Desconeixem el que feien els altres sindicats. 
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 EQUITAT 
 
En el sector financer existeixen en algunes empreses acords, signats per tots els sindicats, que 
determinen fórmules de compensació per evitar la discriminació que pot existir entre les 
persones que dediquen una part de la seva vida professional a fer de sindicalista i el perjudici 
que té en relació al cobrament de complements variables de sou, com a la possibilitat de 
promoció professional.  
 
SOLIDARITAT INTERNA 
 
CCOO com a sindicat general practica la solidaritat interna tan en relació a les seves finances 
com a les hores sindicals. 
 
Els recursos del sindicat es distribueixen entre totes les organitzacions, territoris, ... per poder 
atendre totes les necessitats d’atenció sindical de tots i totes les treballadores.  
 
La solidaritat interna de CCOO  fa que les organitzacions que tenen més recursos ja sigui 
econòmics o d’hores sindicals ajudin a l’acció sindical d’altres sectors, empreses o territoris que 
per la seva dispersió o dimensió de les empreses, tenen menys afiliació i menys representació 
sindical.  
 
No sabem que fan els altres sindicats d’empresa o sector que reben els mateixos recursos per 
a fer la tasca sindical. 
 
TRANSPARÈNCIA 
 
Els comptes auditats tan de la federació de serveis, com de CCOO de l’Estat i de la CONC es 
poden consultar a la pàgina web. 
 
Els comptes anuals són aprovats pels respectius consejos, que són el màxim òrgan de direcció 
entre congressos. 
 
En el cas de la CONC ja fa 9 anys que es porten els comptes auditats a la Sindicatura de 
Comptes. Aquest exercici de transparència no sabem que el faci cap més sindicat ni cap patronal. 
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