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JUSTIFICACIÓ 

El 20 de novembre del 2014 iniciàvem els actes de celebració del 50è aniversari de la CONC 

(Comissió Obrera Nacional de Catalunya). Ho fèiem amb la voluntat de fer valer el paper i la 

funció del sindicalisme al llarg dels darrers 50 anys i, alhora, ressaltar el valor social del treball. 

Ho fèiem, però, també, amb la voluntat de reivindicar la utilitat del sindicalisme per construir un 

futur de drets i d’igualtat.  

El passat 18 de desembre del 2014, el Consell Nacional de la CONC, tot fent balanç, just a la 

meitat del període congressual, ens vam instar a aprofundir en els canvis que havíem anat 

realitzant els darrers temps per adequar el sindicat als canvis que s’havien anat produint en la 

societat. En el marc de l’estratègia aprovada i que, en síntesi, tenia com a prioritat organitzar 

més i millor els treballadors i treballadores, per dotar-nos d’estructures sindicals que ens 

apropessin al centre de treball, donar resposta a les noves demandes que apareixien en el món 

del treball, exercir els drets de negociació col·lectiva i de llibertat sindical, articular els conflictes 

i forjar la confluència amb altres entitats i organitzacions socials per intervenir en les polítiques 

regressives de drets i per confrontar-nos-hi.  

Tot aquests canvis parteixen d’una convicció forta: la necessitat d’adequar el sindicalisme i el 

sindicat a les profundes transformacions, econòmiques, socials, culturals i polítiques, que viu la 

nostra societat i que ens obliguen a repensar i a renovar les nostres propostes i la nostra acció 

sindical, l’organització i les formes de funcionar del sindicat. El sindicalisme confederal, nacional i 

de classe, que la CONC representem, vol articular l’organització dels treballadors i 

treballadores al centre de treball, en els sectors i en espais intersectorials, dotar-la de força en 

la seva acció per tal d’augmentar i millorar la capacitat de proposta i de resposta sindicals. 

D’aquesta manera, l’organització, la mobilització i la negociació seran els instruments que ens 

facin avançar en un canvi real de les condicions de treball i en la transformació de les bases 

socials i econòmiques del país. 

El context actual es caracteritza per una profunda crisi econòmica, social i política, en què el 

dogma neoliberal ha assolit l’hegemonia ideològica en el procés de globalització econòmica 

sense regles, límits i contrapoders, liderat pel capital financer. Ha reduït de forma clara la 

capacitat d’intervenció d’aquelles expressions polítiques i culturals vinculades als valors del 

progrés i de la transformació social. A la vegada, ha aconseguit minvar els drets socials i les 

llibertats individuals i sindicals dels treballadors i treballadores i del conjunt de la ciutadania. En 

definitiva, en el context actual es constata la pèrdua de qualitat dels nostres sistemes 

democràtics, el descrèdit de totes les institucions —governamentals, judicials, polítiques, socials, 

també sindicals— i s’accentua la necessitat d’introduir canvis profunds en un moment d’exigència 

de regeneració i de nou impuls democràtic. Transparència en les actuacions, rendiment de 

comptes, mecanismes participatius, utilitat en l’acció… són elements que cal repensar en l’actual 

marc de democràcia representativa insuficient. 

En aquestes noves realitats, el mercat de treball està suportant, des de fa temps, continuats i 

profunds canvis. Les relacions laborals han anat evolucionant imbuïdes també de la lògica de la 

ideologia hegemònica, que ha utilitzat els avenços tècnics i la internacionalització dels processos 

productius i de distribució per reforçar el poder unilateral de l’empresari, i que ha afeblit, així, 

el dels treballadors i treballadores organitzats, ha deixat en la indefensió els col·lectius més 

febles i ha esmicolat les unitats productives per introduir una major flexibilització dels processos i 

la precarització laboral. En aquestes noves condicions, el sindicat té dificultats per ser la forma 

organitzativa dels treballadors i treballadores de les petites unitats productives o de serveis, 

per unificar reivindicacions de col·lectius segmentats en condicions i expectatives vitals diferents, i 
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per dotar d’eficàcia les formes de lluita tradicionals. La classe treballadora veu diversificada la 

seva condició per fractures de gènere, generacionals, de procedència, contractuals i 

professionals. Davant d’això, per donar-hi resposta, és del tot necessari un projecte sindical de 

classe i unes formes organitzatives obertes. Davant d’això, el sindicalisme de proximitat, la 

figura del sindicalista de referència i els espais d’intervenció sindical multisectorial són elements 

centrals i imprescindibles per repensar el sindicat com a principal instrument per construir 

equilibris de poder i fer avançar drets i condicions de treball i de vida, promovent la igualtat i 

la justícia social. 

Les estructures organitzatives s’han adequat suficientment al ritme dels canvis que s’estan 

operant al mercat de treball. La generalització dels processos de descentralització productiva, 

l’augment de la precarietat en les condicions de treball, les bretxes de gènere o generacionals, 

les diversitats en el treball, la introducció de noves formes de treball, etc., no han estat 

acompanyades, en tots els àmbits, de l’acció sindical, dels canvis organitzatius i de l’oferta de 

nous serveis a l’afiliació i als treballadors i treballadores.  

La realitat social està evolucionant a un ritme vertiginós, s’estan produint fractures socials cada 

vegada més punyents i presagia un futur complicat des d’un punt de vista econòmic, social i 

polític. El sindicat, com a projecte democràtic, d’agrupació d’interessos i d’expressió 

d’aspiracions, necessita continuar abordant canvis que modifiquin i transformin algunes de les 

nostres pràctiques i mètodes, algunes de les quals expressen altes dosis d’inèrcies rutinàries. Hem 

de ser capaços de reforçar la legitimitat social i política del sindicalisme de classe davant la 

societat; de fer veure i demostrar la nostra capacitat d’exercir el conflicte social, i de reforçar la 

nostra capacitat organitzativa a través de l’afiliació i la representació dels treballadors i les 

treballadores. 

El sindicalisme és necessari i vigent en tant que al voltant del treball s’estructuren les societats, els 

temps vitals, les relacions i les formes de vida. Les desigualtats socials tenen molt a veure en 

quines condicions s’aborda el conflicte permanent entre capital i treball, en la estructura salarial, 

en les condicions laborals, entre altres qüestions. L’organització del treball és un factor que 

afavoreix una determinada configuració de la societat, del seu territori, d’uns valors i d’una 

cultura social comuna. El sindicalisme confederal que representen les CCOO atorga valor a la 

dimensió social que tenen les reivindicacions a partir de models d’organització del treball que 

afavoreixen una societat amb menys desigualtats. 

La diversitat de la classe treballadora també és un dels elements centrals d’un projecte de 

sindicat de les diversitats com és el de CCOO, que ha de saber integrar i representar la realitat 

de totes i cadascuna de les persones que el componen i que, per sobre de tot, treballa a favor 

de la cohesió social. 

Però si volem ser fidels als principis i a les finalitats del sindicalisme és imprescindible que 

adaptem la nostra organització al marc actual del conflicte social que estem vivint. És 

imprescindible que donem respostes a les demandes i a les aspiracions que el conjunt de 

treballadors i treballadores i la societat ens fan en relació amb la nostra funció social. Ens cal 

repensar a fons, de manera oberta, participativa i transparent, com som i què fem per millorar 

la capacitat d’organitzar-se i d’actuar dels treballadors i treballadores. Ens cal conèixer, 

estudiar i proposar en la pràctica escenaris organitzatius fins ara inèdits amb la voluntat de ser 

més forts en la conquesta dels drets que necessita la classe treballadora. Ens és necessari 

imaginar i explorar nous repertoris en les formes d’organització del conflicte social que connectin 

amb les noves realitats socials, en particular les realitats noves que emergeixen en el món del 

treball. Hem d’assolir aquesta força organitzativa i d’acció social per instar els poders públics i 
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la representació política de cara a la defensa i l’impuls d’un model de societat democràtica i 

amb els drets socials que la garanteixin. 

Els canvis cal afrontar-los amb grans dosis de debat col·lectiu i consens intern. Però alhora també 

amb una exigència i un compromís de tothom per revertir i transformar una part de la nostra 

realitat actual, des del compromís ferm, lleial i honest, amb una actitud inequívoca de 

compliment de les solucions que s’apuntin i s’acordin. 

Per això, hem convocat l’Assemblea sindical oberta, hem obert el debat a tots els nivells on ens 

puguem preguntar i respondre sobre allò relacionat amb la funció i el paper del sindicat avui. 

Plantejaments relacionats amb els canvis interns que cal abordar i les estratègies d’acció que 

s’han de desenvolupar, on aconseguim qüestionar-nos pràctiques i construir noves propostes. Un 

debat obert a l’afiliació, però també al conjunt dels treballadors i treballadores i a la societat 

en general amb els objectius següents: 

1. Actualitzar el paper i la funció social del sindicalisme en la nova realitat social. 

2. Teixir complicitats amb el conjunt de la societat, dels moviments, de les organitzacions de 

l’esquerra social. 

3. Contribuir a la mobilització social per a la regeneració democràtica. 

4. Difondre la nostra actuació en un context de crisi: estratègia i acció sindical, canvis en 

l’estructuració interna, nous instruments i procediments, codi de comportament en l’intern i 

l’extern, utilitat de l’organització, força organitzada als centres de treball i agent 

sociopolític de transformació social. 

5. Establir les noves prioritats que cal incorporar a l’acció sindical i actualitzar les formes i 

les pràctiques de funcionament i organització del sindicat per abordar els profunds 

canvis generats en les relacions laborals i en el mercat de treball. 

6. Promoure nous marcs participatius dels treballadors i treballadores en general i 

l’afiliació en particular en relació amb les decisions internes i externes 

7. Enfortir el paper dels delegats i delegades, de les seccions sindicals i del conjunt de 

l’afiliació.
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ORGANITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA 

L’Assemblea sindical oberta (ASO) ha estat un procés participatiu que no ha partit d’un 

document previ que en el decurs del debat s’hi expressen les diferents opinions sobre el text 

proposat per després seleccionar-les segons el grau de suport obtingut en les diferents 

assemblees. L’ASO no ha estat un procés de selecció, sinó un procés de construcció col·lectiva 

d’opinions i propostes. 

En el debat han participat principalment persones afiliades, però també aquelles persones amb 

qui el sindicat es relaciona perquè compartim complicitats i lluites o coincidim en espais de debat 

i treball. 

L’assemblea ha estat oberta perquè no ha restringit la participació en cap espai de participació 

creat en el procés ni en cap de les seves fases. 

Eixos de debat 

El debat de l’ASO s’ha organitzat al voltant de 5 eixos: 

Eix 1: Participació a l’empresa, al sindicat i a la societat 

Analitzar el model de representació dels treballadors i treballadores, i com aquest condiciona o 

afavoreix la seva participació a l’empresa i a la societat i el vincle de l’afiliat o afiliada amb el 

sindicat.  

Eix 2: Com millorar l’organització i l’afiliació 

La transformació del mercat de treball deixa molts treballadors i treballadores sense 

representació sindical i, per tant, redueix la capacitat del sindicat per organitzar-los i 

representar-los. Els espais de concertació i la negociació col·lectiva han quedat força reduïts i en 

molts casos no són suficients per concretar propostes, i la vigilància dels drets laborals de molts 

treballadors i treballadores és difícil. 

Eix 3: Les prioritats laborals i socials 

Hem de reivindicar les conquestes obtingudes en la lluita de classes organitzada, i concretar les 

prioritats laborals i socials del nou context per elaborar una nova plataforma reivindicativa que 

incorpori la lluita contra la discriminació i sigui la base per a la negociació col·lectiva i la 

concertació social. 

Eix 4: Com millorar l’acció sindical i desenvolupar noves formes de lluita 

El dret de vaga és un dret fonamental i irrenunciable dels treballadors i treballadores que ens 

ha permès la conquesta de drets laborals i socials. Ara bé, davant dels canvis socials i 

econòmics, amb la pèrdua de pes de la economia productiva a favor dels poders financers i 

especulatius, hem de trobar noves formes de fer visible el conflicte laboral i social. 

Eix 5: Els valors i l’ètica sindical  

Hem de situar l’ètica com a valor central de l’activitat sindical, més enllà de la transparència i de 

les bones pràctiques. L’ètica és un valor que identifica els treballadors i treballadores i 

l’organització sindical. L’ètica també implica el compromís de transmetre els valors de solidaritat, 

igualtat, suport i ajuda mútua. 
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Organització de la participació 

Un cop aprovada la convocatòria de l’ASO pel Consell Nacional de la CONC el dia 25 de 

febrer del 2015, el Comitè Confederal ha estat l’encarregat d’impulsar la participació en el 

projecte. Amb aquest objectiu s’ha creat el grup dinamitzador, format per persones 

responsables de secretaries generals de federacions i territoris i membres de l’executiva de la 

CONC, que han estat les encarregades de vetllar pel funcionament del procés i de la 

presentació, en els diferents espais de 

debat, dels eixos de l’ASO. 

El grup dinamitzador ha comptat amb el 

suport d’un espai coordinador, 

responsable que l’assemblea es 

desenvolupés segons el pla de treball 

establert i de crear els instruments 

dissenyats per promoure la participació 

del màxim de persones interessades a 

debatre i exposar les seves opinions. 

Aquests instruments s’han organitzat en 

tres espais diferents: l’espai d’opinió, l’espai de comunicació i l’espai de debat. 

Instruments de l’espai d’opinió 

L’enquesta: per saber el grau d’acord o de desacord sobre la política sindical de CCOO i 

l’opinió sobre les prioritats, que segons les persones enquestades, hauria de tenir el sindicat.  

Articles d’opinió: recollits durant l’ASO sobre temes sorgits durant el debat dels 5 eixos. 

Entrevistes: realitzades a aquelles persones de moviments socials amb què CCOO coincidim en 

els diferents espais de mobilització i negociació per saber quina opinió tenen de nosaltres i en 

quins àmbits més podríem col·laborar.  

Instruments de l’espai de comunicació 

Per poder informar sobre tot el que s’estava fent durant l’ASO, la convocatòria dels diferents 

actes i assemblees, el recull de propostes fetes, l’accés a l’enquesta i, posteriorment, el seu 

resultat, es va crear la web de l’ASO: 

http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/aspnet/introduccio.aspx. S’ha volgut també que la web 

fos un instrument que garantís la transparència del procés i des d’on s’han pogut seguir el debat 

i les conclusions de les diferents fases de l’ASO.  

Instruments de l’espai de debat 

L’assemblea ha estat possiblement l’espai de debat més estès. En les assemblees, una persona 

del grup dinamitzador ha presentat els 5 eixos de debat i ha moderat el seu desenvolupament. 

Han estat assemblees de debat, per intercanviar opinions diferents i formular propostes, i totes 

han estat recollides pel relator o relatora de l’assemblea. Les actes de l’assemblea també han 

estat penjades a la pàgina web.  

Seminaris i espais de treball. També hem convidat a participar a l’ASO aquelles persones que 

col·laboren habitualment amb nosaltres i que, pels seus coneixements i perfils professionals, ens 

han ofert la seva opinió des de diferents punts de vista. 

http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/aspnet/introduccio.aspx
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DESENVOLUPAMENT 

L’ASO es va iniciar el gener del 2015 amb el debat corresponent en els diferents òrgans de 

direcció. En aquest debat es van concretar els motius, els eixos de debat, la metodologia de 

treball i la convocatòria. El Consell Nacional de la CONC va aprovar la convocatòria de l’ASO 

el dia 25 de febrer del 2015. 

L’assemblea s’ha desenvolupat en tres fases. La primera ha estat la de construcció de propostes, 

la segona ha servit per seleccionar-les i l’última, per ordenar-les. Tot el procés —des del primer 

debat en l’òrgan de direcció corresponent i l’assemblea final del 7 de novembre del 2015— ha 

durat 10 mesos, tal com es pot veure en el cronograma següent: 

Cronograma de l'Assemblea sindical oberta (ASO) 

Fase I 

Aquesta ha estat la fase de recollida d’opinions i elaboració de propostes. Ha estat la fase més 

extensa de tota l’assemblea amb una durada de 4 mesos, sense comptar el període de 

vacances del mes d’agost. En aquesta fase s’han utilitzat els instruments de l’espai de debat i 

l’espai d’opinió. Amb el resultat d’aquests dos àmbits, el de debat i el d’opinió, s’han elaborat 

les propostes que aniran a la fase II.1  

Espai de debat 

Durant aquesta fase s’han realitzat 145 trobades de debat (assemblees, seminaris i trobades 

amb entitats) en les quals han participat prop de 4.000 persones, principalment afiliats i 

afiliades a CCOO. 

Les actes es van penjar a la web, on s’ha pogut seguir l’assemblea en les seves 3 fases: 

http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/aspnet/introduccio.aspx. 

                                                 
1 Vegeu annex 3. 

http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/aspnet/introduccio.aspx
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A banda de les 150 assemblees obertes d’afiliats i afiliades, cal destacar també: 

- Seminari d’entitats de persones immigrades. 

- Seminari amb juristes, economistes i sociòlegs. 

- Seminari amb historiadors. 

- Seminari amb persones del món de la comunicació. 

- Seminari amb persones del món de la cultura. 

- Trobada laïcitat 

- Trobades amb activistes socials. 

- Trobada amb entitats LGTBI. 

- Seminaris per analitzar diferents models de sindicalisme europeu.  

- Seminari d’entitats del Pacte + Indústria 

RESUM DELS ACTES REALITZATS ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA (ASO) 

    

TOTAL D’ACTES REALITZATS   172 

    
TOTAL D’ACTES PER TIPOLOGIA  
D’ACTE     

  Assemblees    150 

  Seminaris   10 

  Trobades amb entitats   12 

    
TOTAL D’ACTES EN FUNCIÓ DE L’ESTRUCTURA QUE ORGANITZA 

    

 
TOTAL D’ACTES FEDERACIONS   66 

    

 

TOTAL D’ACTES TERRITORIS   79 

 

  Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - 
Garraf 

11 

 

  Barcelonès 9 

 

  Comarques Gironines 8 

 

  Tarragona 12 

 

  Terres de Lleida 5 

 

  Vallès Occidental - Catalunya Central 19 

 

  Vallès Oriental - Maresme - Osona 15 

    

 

TOTAL D’ACTES ESTRUCTURA CONC 27 

 

  Acció Jove, C de dones, TLC, F. Sindical,... 5 

 
 

Seminaris  10 

 
 

Trobades amb entitats 12 
 

Totes les opinions i propostes expressades en totes aquestes trobades han estat recollides per 

les persones relatores del grup dinamitzador. Els relators o relatores de cada assemblea han 

estat persones provinents d’organitzacions diferents de les organitzacions convocants.  

Les opinions expressades en les assemblees es recullen en els punts següents a manera de resum:  
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- El sindicat continua sent un instrument útil i necessari, però s’ha de reformar per 

respondre millor a les noves realitats del món del treball i ha d’estar més a prop de la 

gent. 

- Es valora molt positivament l’ASO i es coincideix en la necessitat d’habilitar espais de 

reflexió, participació i consulta de forma permanent i formes d’elecció directa. 

- La creació d’ocupació estable i amb salaris dignes és la principal reivindicació del 

sindicat. 

- Els sindicalistes han de mantenir el contacte amb el centre de treball i transparentar la 

seva activitat i la utilització de les hores sindicals. 

- S’ha de reforçar la presència i el paper de les seccions sindicals per afavorir l’afiliació i 

la participació  

- Cal difondre el coneixement del sindicat, garantir la transmissió del seus valors i 

potenciar la formació dels quadres sindicals. 

- La defensa de l’estat del benestar i els serveis públics han de ser una bandera del 

sindicat. 

- En la defensa dels drets socials cal confluir amb els moviments socials fent la nostra 

identitat motiu d’orgull. 

- Cal actuar dins l’organització amb contundència i rapidesa davant de qualsevol cas de 

corrupció o d’actuació contraria als valors del sindicat. 

- El sindicat ha de ser útil als joves, promoure la seva participació i potenciar la seva 

presència en els òrgans de direcció facilitant la renovació. 

- Cal avançar des de la proporcionalitat a la paritat home-dona en tots els organismes. 

- S’ha d’anar cap a estructures sindicals més horitzontals i flexibles, i reforçar la 

participació voluntària i militant treballant en equip i racionalitzant els horaris. 

- Cal potenciar la utilització de les noves tecnologies per informar, assessorar, participar i 

convocar mobilitzacions. 

- Cal reforçar la cooperació i la solidaritat internes per fer avançar el sindicat en els 

sectors i col·lectius més febles. 

- Cal fer un sindicat més obert capaç de recollir les demandes que vénen de l’afiliació i 

de la societat. 

L’enquesta 

En paral·lel als debats en assemblea i als seminaris es va realitzar una enquesta oberta,2 en la 

qual han participat 5.916 persones, un 10% de les quals (595) correspon a persones no 

afiliades. El nombre d’enquestes recollides ha estat superior als objectius plantejats i això ens 

permet afirmar que el marge d’error que presenta l’estudi és molt baix, un +– 1,32%. 

El perfil majoritari de les persones que han respost l’enquesta correspon, en línies generals, a les 

característiques bàsiques de l’afiliació: persones ocupades (majoritàriament homes), assalariades 

amb contracte indefinit i jornada completa, en empreses privades mitjanes i grans 

(majoritàriament grans), amb representació sindical de Comissions Obreres i amb una antiguitat 

afiliativa elevada. Els elements que cal destacar3 són: 

- Les opinions dels homes (67,9% de les persones enquestades) i les dones (32,1%) no 

presenten diferències significatives. 

- En canvi, en general, les persones no afiliades tenen una valoració lleugerament més 

crítica que les afiliades pel que fa a la política del sindicat. 

                                                 
2 Vegeu annex 1. 
3 Vegeu annex 2. 
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- De l’actuació del sindicat, el més valorat (una mitjana de 4 sobre 5) és la “no 

discriminació per raó de sexe, religió…”, la qual cosa denota una percepció de CCOO 

com a organització inclusiva. I el menys valorat són els “increments salarials” (2,9 sobre 

5) i “el control i limitació de la contractació temporal” (3 sobre 5). 

- Les persones enquestades, en general, estan d’acord amb la feina dels delegats i 

delegades, i amb la utilització que fan de les hores sindicals (4 sobre 5). Les persones 

no afiliades en tenen una opinió lleugerament menys favorable (3,6 sobre 5). 

- Entre les mesures que cal prioritzar per facilitar la participació destaca la conveniència 

de celebrar reunions en horaris que facin compatible la vida laboral i la familiar (4 

sobre 5). També es valora bastant “trobar formes de participació no presencial” (3,9 

sobre 5). 

- Es considera, de forma bastant generalitzada, que els motius que dificulten l’afiliació 

són: “que sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació col·lectiva” i la “falta 

d’interès dels treballadors”. En canvi, els no afiliats fan més èmfasi en la quantia de la 

quota. 

- Totes les prioritats en matèria social contingudes en l’enquesta (sobre educació, sanitat, 

atenció a la dependència…) tenen un elevat nivell de suport (en conjunt, 4,5 sobre 5). 

Cal destacar, no obstant això, que la implantació d’una renda garantida de ciutadania 

obté major puntuació entre els treballadors i treballadores en atur i amb condicions 

laborals més precàries. 

- En relació amb la millora de les condicions laborals pròpies, l’estabilitat en el lloc de 

treball és la que obté el suport més elevat (4,4 sobre 5). Per col·lectius, les persones 

joves són les que més prioritzen els increments salarials (4,5 sobre 5) i els treballadors i 

treballadores amb contracte temporal són els que posen més èmfasi en l’estabilitat en el 

lloc de treball (4,7 sobre 5). Tot i que no està mal puntuada (3,7 sobre 5), la reducció 

de la jornada és la que obté menys suport. 

- Per millorar l’organització i l’activitat sindical, destaca “fer més transparent el 

funcionament i la gestió dels recursos” i “trobar noves formes de lluita” (totes dues amb 

un 4,3 sobre 5). També obtenen una bona valoració “confluir amb els moviments socials” 

(4,2 sobre 5) i “avançar en la unitat d’acció sindical” (4,1 sobre 5). 

- Accentuar el tracte preferent als afiliats i afiliades té una significativa millor valoració 

per part de les persones afiliades que entre les no afiliades. 

- En general, es pot concloure que les opinions expressen un moderat acord amb la 

política del sindicat i bastant d’acord amb les prioritats que es proposen en l’enquesta 

per millorar l’organització i l’activitat sindical. 

Fase II 

L’objectiu de la fase II era seleccionar 25 propostes, 5 propostes per eix, de les 100 inicials, 

per, posteriorment, ordenar-les en l’assemblea final. Aquesta fase no invalida el resultat de la 

fase anterior, sinó que complementa el debat mantingut per poder, un cop finalitzada 

l’assemblea, portar a terme les propostes formulades. 

En aquesta fase han participat 8.749 persones, amb el resultat següent: 
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EIX 1. PARTICIPACIÓ 

Realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i 
acords generals.  

54,38% 

Comunicar i explicar millor els acords de diàleg social que se 
signen.  

37,31% 

Potenciar les seccions sindicals com a espai de presència sindical a 
l’empresa i de participació de l’afiliació.  

36,53% 

Utilitzar més les xarxes socials i aplicacions mòbils per informar, 
assessorar, participar i convocar mobilitzacions.  

35,76% 

Trobar fórmules de participació no presencial. 27,43% 

Crear espais de debat dinàmics utilitzant les noves tecnologies.  24,94% 

Obrir el sindicat a la societat: cedir locals, promoure debats, 
realitzar activitats culturals, etc.  

24,15% 

Concretar formes perquè l’afiliació pugui elegir directament la 
secretaria general de la confederació, les federacions i les unions 
territorials.  

23,75% 

Recollir i difondre les bones pràctiques de lluita i participació.  23,37% 

Col·laborar amb el moviment veïnal i altres entitats en matèria 
d’assessorament laboral.  

20,57% 

Fer eleccions primàries per a la confecció de les llistes de les 
eleccions sindicals.  

19,67% 

Organitzar els equips de direcció per treballar per projectes, a fi 
de facilitar la participació voluntària o de delegats i delegades 
amb poques hores sindicals.  

18,48% 

Tenir presència amb perfil propi als moviments socials. 16,22% 

Racionalitzar els horaris i la durada de les reunions sindicals, a fi 
de facilitar la conciliació de la vida personal i la laboral.  

15,94% 

Estimular la participació i la col·laboració de les persones jubilades 
i prejubilades al sindicat.  

12,93% 

Potenciar i desenvolupar mitjans de comunicació propis.  11,07% 

Retransmetre en temps real debats dels organismes de direcció per 
facilitar el seu seguiment.  

8,68% 

Habilitar espais de reflexió i participació permanent seguint el 
model de l’ASO.  

8,14% 

Escollir la secretaria general en forma de colideratge o alternança. 8,06% 
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EIX 2. ORGANITZACIÓ 

Millorar el funcionament de l’assessorament sindical i jurídic i 
avançar en la gratuïtat per a l’afiliació.  

55,49% 

Explicar a instituts i universitats els drets laborals i el paper del 
sindicalisme.  

52,86% 

Prioritzar l’atenció a les persones afiliades.  44,96% 

Posar una limitació de mandat efectiva de 8 anys (2 mandats) per 
a una responsabilitat concreta, en tots els nivells del sindicat. 

40,83% 

Formar el personal sindicalista, tècnic i administratiu en l’atenció a 
les persones i a l’afiliació.  

31,98% 

Ampliar l’atenció i l’assessorament en línia per a l’afiliació.  30,50% 

Prioritzar l’afiliació dels delegats i delegades sindicals que no ho 
estan.  

27,61% 

Proposar un sistema de quotes que avanci cap a una major 
proporcionalitat en relació amb el salari.  

24,57% 

Crear un projecte confederal per vincular el jovent al sindicat.  23,86% 

Crear una bústia en línia de queixes i suggeriments de l’afiliació. 22,88% 

Requerir una experiència laboral mínima per formar part dels 
diferents òrgans de direcció del sindicat. 

22,65% 

Garantir que els alliberats sindicals dediquin un percentatge 
d’hores sindicals a la seva empresa.  

21,54% 

Reforçar les funcions del síndic de l’afiliació per fer el seguiment de 
la qualitat de l’atenció a les persones afiliades.  

18,42% 

Elaborar una proposta que garanteixi la rotació de quadres 
sindicals.  

15,11% 

Establir la coordinació sindical entre empreses i sectors que 
coexisteixen en un mateix àmbit o espai laboral. 

13,85% 

Generalitzar les jornades de benvinguda per a delegats i 
delegades, i d’acollida a la nova afiliació. 

10,06% 

Garantir que els òrgans de direcció tinguin un percentatge no 
inferior al 50% de persones vinculades a l’empresa. 

9,54% 

Situar el territori com a espai de cooperació per atendre la gent 
de les micropimes.  

9,06% 

Crear un registre públic de seccions sindicals. 6,81% 

Reservar un percentatge de les hores sindicals dels comitès per a 
tasques confederals.  

4,41% 
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EIX 3. PRIORITATS SINDICALS I SOCIALS 

Recuperar el poder adquisitiu dels salaris. 63,38% 

61,12% 

45,62% 

39,79% 

29,45% 

27,87% 

Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la precarietat.  
Incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) fins, com a mínim, 
el 60% del salari mitjà. 
Defensar la sanitat pública i lluitar contra les retallades i per 
revertir les privatitzacions. 
Defensar l’educació pública lluitant contra les privatitzacions i les 
retallades.  
Defensar la qualitat dels serveis públics i lluitar contra les 
externalitzacions.  
Reduir la pobresa i les desigualtats socials. 27,02% 

Prioritzar la lluita contra la bretxa salarial i la discriminació de 
gènere.  

26,48% 

Prioritzar la creació d’ocupació de qualitat. 26,37% 

Defensar els drets socials, les prestacions públiques i l’atenció a la 
dependència.  

22,23% 

Exigir la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania. 20,62% 

Reivindicar la capacitat adquisitiva de les pensions i la millora de 
les pensions mínimes.  

20,48% 

Lluitar per l’habitatge digne i contra els desnonaments.  18,44% 

Reivindicar un canvi de model productiu i més inversió en R+D+I. 17,56% 

Realitzar campanyes per una fiscalitat justa. 12,97% 

Reivindicar la creació d’una banca pública.  11,36% 

Reforçar el treball amb entitats i moviments socials. 8,35% 

Lluitar contra la pobresa energètica.  7,59% 

Potenciar la defensa dels drets de les persones immigrades i, en 
especial, dels col·lectius més vulnerables.  

6,74% 

Fomentar les campanyes de solidaritat i cooperació sindical 
internacional.  

3,20% 
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EIX 4. ACCIÓ SINDICAL 

Eliminar de la contractació pública les empreses que no respectin 
unes condicions laborals dignes.  

47,47% 

Revertir la reforma laboral.  41,30% 

Lluitar per la conciliació de la vida personal i la laboral.  35,68% 

Utilitzar les xarxes socials per fer campanyes de denúncia i 
pressió, i crear estats d’opinió. 

35,50% 

Reivindicar i plantar cara pels que són més vulnerables i no poden 
fer-ho.  

35,20% 

Explorar altres formes de lluita: vaga de consum, tancades, boicot 
a empreses, accions que afectin la imatge corporativa, escrache…  

33,42% 

Fer visibles i estendre a la societat els conflictes dels centres de 
treball.  

28,70% 

Lluitar contra la realització d’hores extres que excedeixin les 
legalment permeses, i impulsar la contractació i la creació 
d’ocupació.  

26,92% 

Eliminar la contractació temporal sense causa i lluitar contra el frau 
en la contractació.  

26,56% 

Garantir la presència equilibrada de dones i homes a les taules 
negociadores.  

25,88% 

Reduir la jornada, repartir el treball i lluitar contra les hores extres.  24,15% 

Reforçar el perfil propi de CCOO en les relacions sindicals.  22,94% 

Utilitzar els instruments del sindicat per promoure la solidaritat en 
els conflictes laborals i augmentar la pressió social.  

19,40% 

Buscar sinergies sindicals entre empreses amb forta presència 
sindical i d’altres de més febles de l’entorn o d’un mateix espai, 
per ajudar a estendre el sindicat.  

18,51% 

Fomentar la igualtat i la no-discriminació de gènere, d’origen, 
creença i orientació sexual.  

15,24% 

Incrementar i dignificar l’ocupació pública.  12,12% 

Fer visibles dins l’organització i als mitjans de comunicació els 
sindicalistes protagonistes dels conflictes socials.  

11,68% 

Crear la figura del delegat o delegada sectorial per atendre les 
pimes en la negociació col·lectiva.  

9,89% 

Fer aturades parcials i amb impacte mediàtic que comportin el 
mínim cost econòmic a les persones.  

8,65% 

Minimitzar o eliminar la distribució irregular de la jornada. 7,96% 

Defensar l’homologació de condicions laborals dels treballadors i 
treballadores d’un mateix grup d’empreses.  

6,30% 
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EIX 5. VALORS I ÈTICA SINDICAL 

Suspendre d’afiliació totes les persones imputades per corrupció o 
assetjament sexual fins que hi hagi una sentència ferma.  

56,33% 

Exigir a les persones que accedeixin a càrrecs de direcció i 
representació del sindicat que es comprometin amb el compliment 
del codi ètic.  

46,95% 

Habilitar mecanismes àgils per detectar, corregir o eliminar males 
pràctiques al sindicat.  

35,99% 

Publicar mensualment com es fan servir les hores sindicals, amb la 
finalitat de rendir comptes.  

35,61% 

Establir que les percepcions econòmiques dels sindicalistes estiguin 
en relació amb les tasques i la dedicació, i no en funció del càrrec 
o de l’organització a la qual estan ubicats.  

31,50% 

Fer públiques totes les percepcions econòmiques percebudes pels 
sindicalistes del sindicat.  

28,49% 

Elaborar un decàleg amb els valors continguts en el codi ètic del 
sindicat.  

27,62% 

Donar publicitat dels comptes anuals de tots els àmbits del sindicat.  23,51% 

Establir un límit en el nombre de persones sindicalistes assalariades 
pel sindicat, i també el nombre d’aquestes persones en la 
composició dels òrgans de direcció.  

22,95% 

Fer pública l’agenda sindical dels membres dels òrgans de direcció 
del sindicat per transparentar l’activitat.  

22,48% 

Evitar que governs i patronals utilitzin la imatge del sindicat.  21,83% 

Establir la incompatibilitat entre el fet d’acollir-se voluntàriament a 
un ERO d’extinció amb indemnització i ser contractat posteriorment 
pel sindicat. 

21,55% 

Elaborar una memòria anual de l’activitat sindical i fer-la pública.  20,87% 

Crear bosses d’hores sindicals per ser utilitzades en tasques 
generals del sindicat.  

18,55% 

Els dirigents sindicals amb responsabilitat de gestió faran una 
declaració de béns patrimonials a l’inici i al final del mandat.  

18,33% 

Reforçar els valors, la història i el coneixement de l’organització 
del sindicat mitjançant un pla de formació per als sindicalistes.  

15,86% 

Recuperar i reforçar la solidaritat interna en les lluites sindicals.  14,62% 

Reforçar el treball militant no remunerat.  13,44% 

Evitar la convocatòria de reunions que requereixin l’ús d’hores 
sindicals en dilluns o divendres. 

10,93% 

Actualitzar el concepte de sindicat d’homes i dones des d’una 
perspectiva feminista.  

9,97% 
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Fase III 

En la fase III vam ordenar les propostes seleccionades en la fase II en un assemblea al 

poliesportiu de Sant Adrià de Besòs. 

En aquesta assemblea es va fer un repàs de les diferents fases de l’ASO i es va votar el resultat 

de tot el procés, inclosa l’ordenació de les propostes.  

Per a l’ordenació de les propostes es van utilitzar dos mètodes de votació: 

 Vot per mòbil 

 El formulari de paper.4 

L’ordre final5 de les propostes s’ha establert després de la votació: 205 vots per mòbil i 491 en 

paper. 

Un cop finalitzada l’ordenació de les propostes l’assemblea va referendar tot el procés i el seu 

resultat amb 1.067 vots a favor, 0 en contra i 14 abstencions. 

                                                 
4 Vegeu annexos 4 i 5. 
5 Vegeu annex 6. 
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RESULTATS PRIORITZACIÓ ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA 

EIX 1 PARTICIPACIÓ 

1 Realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals. 

2 Comunicar i explicar millor els acords de diàleg social que se signen. 

3 Potenciar les seccions sindicals com a espai de presència sindical a l’empresa i de 
participació de l’afiliació. 

4 Utilitzar més les xarxes socials i aplicacions mòbils per informar, assessorar, participar i 
convocar mobilitzacions. 

5 Trobar fórmules de participació no presencial. 

EIX 2 ORGANITZACIÓ 

1 Millorar el funcionament de l’assessorament sindical i jurídic i avançar en la gratuïtat per a 
l’afiliació. 

2 Prioritzar l’atenció a les persones afiliades 

3 Explicar a instituts i universitats els drets laborals i el paper del sindicalisme. 

4 Posar una limitació de mandat efectiva de 8 anys (2 mandats) per a una responsabilitat 
concreta, en tots els nivells del sindicat. 

5 Formar el personal sindicalista, tècnic i administratiu en l’atenció a les persones i a l’afiliació. 

EIX 3  PRIORITATS SINDICALS I SOCIALS 

1 Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la precarietat. 

2 Recuperar el poder adquisitiu dels salaris. 

3 Incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) fins, com a mínim, el 60% del salari mitjà. 

4 Defensar la sanitat pública i lluitar contra les retallades i per revertir les privatitzacions. 

5 Defensar l’educació pública lluitant contra les privatitzacions i les retallades. 

EIX 4  ACCIÓ SINDICAL 

1 Revertir la reforma laboral. 

2 Eliminar de la contractació pública les empreses que no respectin unes condicions laborals 
dignes. ) 

3 Lluitar per la conciliació de la vida personal i la laboral. 

4 Reivindicar i plantar cara pels que són més vulnerables i no poden fer-ho. 

5 Utilitzar les xarxes socials per fer campanyes de denúncia i pressió, i crear estats d’opinió. 

EIX 5 VALORS I ÈTICA SINDICAL 

1 Suspendre d’afiliació totes les persones imputades per corrupció o assetjament sexual fins 
que hi hagi una sentència ferma. 

2 Exigir a les persones que accedeixin a càrrecs de direcció i representació del sindicat que es 
comprometin amb el compliment del codi ètic. 

3 Habilitar mecanismes àgils per detectar, corregir o eliminar males pràctiques al sindicat. 

4 Publicar mensualment com es fan servir les hores sindicals, amb la finalitat de rendir comptes. 

5 Establir que les percepcions econòmiques dels sindicalistes estiguin en relació amb les tasques 
i la dedicació, i no en funció del càrrec o de l’organització a la qual estan ubicats/es. 
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ANNEXOS  

 



 

ENQUESTA 

ANNEX 1 

 



Enquesta núm. _____ 
(no empleneu aquest espai)

Si us plau, assenyala amb una X la resposta que correspongui a les següents preguntes:

1. Sexe 	 	Dona	 	Home

2. Edat 	 	Fins	a	30	anys	 	De	31	a	45	anys	 	De	46	a	64	anys	 	65	anys	o	més

3. Situació laboral actual	 	 	Ocupat/ada	 	 	En	situació	d’atur	 	Pensionista

4. Si estàs ocupat/ada com a assalariat/ada, indica la teva situació contractual i el tipus de jornada

a) 					 	Temporal	 	 	Indefinida	 	 	Altres	(autònoms/es,	autoocupació,	sense	contracte…)

b) 					 	Jornada	completa		 						 	Jornada	a	temps	parcial

5. Nombre aproximat de treballadors/es de la teva empresa

	Fins	a	50	 	De	51	a	250	 	Més	de	250

6. Naturalesa de l’empresa o institució on treballes

	Empresa	privada	 	Administració	o	empresa	pública

7. Anys que fa que estàs afiliat/ada al sindicat

	Menys	de	3	anys	 	De	3	a	10	anys		 	Més	de	10	anys	 	No	hi	estic	afiliat/ada

En cas afirmatiu, quin és el teu grau d’acord o de desacord amb les següents afirmacions

9. En relació amb la representació sindical:

A	la	teva	empresa	o	centre	de	treball	hi	ha	comitè	o	delegats/ades	de	personal?	 	Sí	 	No

En	cas	afirmatiu,	hi	ha	delegats/ades	de	Comissions	Obreres?		 	Sí	 	No	

<1>Molt	en	desacord	<2>Més	aviat	en	desacord	<3>Ni	d’acord	ni	en	desacord	<4>Més	aviat	d’acord	
<5>Molt	d’acord/	<NS/NC>	(no	sap/no	contesta)

Els	delegats	i	delegades	de	CCOO	em	representen	i	m’informen	adequadament
Els	delegats	i	delegades	de	CCOO	fan	un	bon	ús	de	les	hores	sindicals

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NC

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

8. Quin és el teu grau d’acord o de desacord amb l’actuació i la política que du a terme el sindicat en cadascuna de les següents 
matèries laborals, segons la següent escala

<1>Molt	en	desacord	<2>Més	aviat	en	desacord	<3>Ni	d’acord	ni	en	desacord	<4>Més	aviat	d’acord	
<5>Molt	d’acord	<NS/NC>	(no	sap/no	contesta)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Increments	salarials	 	 	 	 	 	 	 	
Horaris	laborals	(reducció	de	jornada,	conciliació	de	la	vida	familiar	i	la	laboral…)	
Limitació	i	control	de	la	contractació	temporal	 	 	 	
Formació	i	reciclatge	dels	treballadors/es	 	 	 	 	
Participació	i	consulta	als	treballadors/es	en	la	negociació	col·lectiva	 	
Millora	de	la	seguretat	i	la	salut	en	el	treball		 	 	 	
No-discriminació	per	raons	de	sexe,	origen,	creença	religiosa	o	orientació	sexual	
Assessorament	sindical	i	jurídic	que	presta	el	sindicat	 	 	

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NC

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Enquesta de l’Assemblea sindical oberta

Assemblea Sindical Oberta

enquesta_imprimir.indd   1 5/7/2015   9:11:16 AM



10. De les següents idees per facilitar la participació i l’assumpció de responsabilitats dels afiliats/ades, assenyala’n el grau de prioritat
<1>Cap	<2>Poca	<3>Alguna	<4>Bastant	<5>Molta	<NS/NC>	(no	sap/no	contesta)

Constituir	la	secció	sindical	de	Comissions	Obreres	a	l’empresa
Generalitzar	la	celebració	d’assemblees
Fixar	horaris	de	reunió	que	siguin	compatibles	amb	la	vida	laboral	i	la	familiar
Trobar	formes	de	participació	no	presencial	

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NC

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

11. Quina importància creus que tenen els següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat? Respon segons la següent escala 
d’importància
<1>Cap	<2>Poca	<3>Alguna	<4>Bastant	<5>Molta	<NS/NC>	(no	sap/no	contesta)

Possibles	represàlies	per	part	de	l’empresa
Les	persones	no	afiliades	obtenen	els	mateixos	beneficis	que	les	afiliades	
(el	conveni	i	les	millores	són	per	a	tothom)
Per	falta	d’interès	dels	treballadors/es
La	quota	d’afiliació	és	massa	cara
Desacord	amb	l’actuació	del	sindicat

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NC

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

12. De les següents matèries socials, assenyala’n el grau de prioritat

<1>Cap	<2>Poca	<3>Alguna	<4>Bastant	<5>Molta	<NS/NC>	(no	sap/no	contesta)

Millorar	la	sanitat	pública
Millorar	l’ensenyament	públic
Garantir	l’atenció	a	la	dependència
Reduir	la	pobresa	i	les	desigualtats	socials
Implantar	una	renda	garantida	de	ciutadania	(per	a	persones	sense	recursos)

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NC

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

13. De les següents propostes de millora de les teves condicions laborals, assenyala’n el grau de prioritat

<1>Cap	<2>Poca	<3>Alguna	<4>Bastant	<5>Molta	<NS/NC>	(no	sap/no	contesta)

Incrementar	el	salari
Reduir	la	jornada	laboral
Tenir	estabilitat	en	el	lloc	de	treball
Promoure’s	professionalment

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NC

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

14. De les següents propostes de millora de l’organització i l’activitat del sindicat, assenyala’n el grau de prioritat

<1>	Cap/	<2>	Poca/	<3>Alguna/	<4>	Bastant/	<5>	Molta/	<NS/NC>	(no	sap/no	contesta)

Fer	més	transparent	el	funcionament	del	sindicat	i	la	gestió	dels	seus	recursos
Reforçar	el	treball	militant	i	no	remunerat	al	sindicat	
Limitar	el	temps	de	permanència	en	els	òrgans	de	direcció
Facilitar	la	participació	en	les	activitats	sindicals	i	en	els	processos	congressuals
Accentuar	el	tracte	preferencial	als	afiliats/ades
Trobar	noves	formes	de	lluita
Millorar	la	comunicació	utilitzant	les	tecnologies	de	la	informació	i	les	xarxes	socials
Avançar	en	la	unitat	d’acció	sindical
Confluir	amb	els	moviments	socials

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NC

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Espai per afegir alguna altra valoració o proposta que consideris d’interès.

Enquesta de l’Assemblea sindical oberta

Assemblea Sindical Oberta
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1. Introducció metodològica 
 
Aquest informe és el resultat de l’explotació i anàlisi de les respostes al sondeig d’opinió a 
l’afiliació de Comissions Obreres de Catalunya, obert també a treballadors i treballadores no 
afiliats/des, sobre l’actuació del sindicat, les seves formes d’organització i participació i les 
prioritats de l’acció sindical futura.  
 
Aquest sondeig s’ha realitzat en el marc de les activitats del procés participatiu Assemblea 
Sindical Oberta, entre el maig i mitjans de setembre del 2015.  
 
La quantitat total d’enquestes vàlides ha estat de 5.916. D’aquestes, 5.232 corresponen a 
persones afiliades a CCOO de Catalunya, 595 a persones no afiliades i 89 no ho fan constar. 
Si tenim en compte que el total d’afiliats i afiliades d’alta en el sindicat el mes de juny, que 
és la data que tenim de referència, era de 144.161 afiliats i afiliades, el marge d’error 
estadístic total de la mostra, per un interval de confiança del 95,5% (l’habitual en un sondeig 
d’opinió), i en el supòsit de màxima indeterminació, és de +/- 1,38% . Aquest marge d’error 
suposa un nivell de validesa estadística altíssim (normalment els sondejos se situen al 
voltant del 3% d’error). 
 
El sondeig està construït a partir d’unes variables de perfil, que es tracten com a variables 
independents, partint de la hipòtesi que aquestes característiques de perfil sociodemogràfic 
(sexe, edat), laboral (situació laboral, tipus de contracte, tipus de jornada, grandària de 
l’empresa) o sindical (antiguitat afiliativa, representació sindical a l’empresa) influeixen en 
l’opinió que l’entrevistat/da té de les qüestions que se li plantegen.  
 
És per això que l’anàlisi dels resultats es desenvolupa en dues etapes. Primer s’efectua un 
anàlisi de freqüències de totes les variables de l’enquesta. En el cas de les variables de perfil 
(de la pregunta 1 a la 7) i les preguntes 9a i 9b (definició de la representació sindical a 
l’empresa de qui contesta) es comenten les dades més informatives de cada variable. En un 
segon nivell s’analitza l’opinió manifestada en cada pregunta i bloc de preguntes, segons les 
variables de perfil que es tracten com a variables independents i es creuen amb les opinions 
manifestades. 
 
En el cas de les preguntes d’opinió (grau d’acord i grau de prioritat) l’anàlisi es basa en 
càlculs estadístics descriptius de tendència central, en concret la mitjana aritmètica que 
anomenarem valoració mitjana, i la moda que representa el valor més freqüent o que ha 
estat respost més vegades.  
 
D’altra banda, cal comentar que en aquest informe únicament es presenten taules amb els 
estadístics sintètics de les preguntes d’opinió. Annexes a l’informe s’inclouen totes les taules 
de l’anàlisi de freqüències de totes les variables i les taules de contingència dels 
encreuaments abans esmentats. 
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2. Dades de Perfil. Qui respon l’enquesta 
 
 
Un 67,9% de les enquestes han estat contestades per homes i un 32,1% per dones. Una 
revisió de les dades disponibles als indicadors d’afiliació d’Integra, a juny de 2015, ens diu 
que les dones afiliades representen un 39,7% de l’afiliació, 7,6 punts més que les dones que 
han contestat l’enquesta. Més de la meitat són persones (homes o dones) majors de 45 
anys, només un 4,8% són joves (fins a 30 anys d’edat), un percentatge molt proper a la seva 
presència al sindicat on representen el 4,3%. 
 
El 89,7% estan ocupats/des. Hi ha tants/tes aturats/des (4,8%) com pensionistes (4,7%).  
 
Dels ocupats/des que responen, un 92,1% tenen contracte indefinit. Només 53 persones 
(1,0% de les respostes) que treballen tenen altres situacions diferents a un contracte laboral 
(autònoms, autoocupació, sense contracte...). També més del 94,8% dels qui responen 
treballen a jornada complerta 
 
Un 87,9% dels qui responen treballen en empreses de més de 50 treballadors/res, i el 63% 
treballen en empreses de més de 250 treballadors. El 71,9% treballen en empreses privades. 
 
Pràcticament el 90% dels enquestats/des estan afiliat/des a Comissions Obreres. El 51,3% 
dels enquestats/des fa més de 10 anys que estan afiliats/des i el 74,7% en fa com a mínim 3. 
Només un 13,7% porten menys de 3 anys afiliats/des. Un gens negligible 10% dels 
enquestats/des, 595 en nombres absoluts, són persones no afiliades. 
 
En el 80,6% dels casos contesten que a la seva empresa hi ha comitè d’empresa o 
delegats/des. D’aquests, en el 98,1% dels casos hi ha representants de Comissions Obreres. 
 
El perfil majoritari de les persones que han respost l’enquesta és el següent: persones 
ocupades (majoritàriament homes), assalariades amb contracte indefinit i jornada 
completa, en empreses privades mitjanes i grans (majoritàriament grans), amb 
representació sindical de Comissions Obreres i que tenen una antiguitat afiliativa força 
elevada. 
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3. L’opinió dels i les enquestats/des 

 
3.1. L’actuació i la política del sindicat 

 
La taula 1 ens mostra el grau d’acord amb l’actuació del sindicat en relació a diferents 
matèries laborals. Hi podem observar que només en una pregunta s’arriba a una mitjana de 
4 (més aviat d’acord). La valoració mitjana se situa més a prop de 3 que de 4 , excepte en 
l’actuació sindical sobre els increments salarials que és la que té una mitjana d’acord més 
baixa, tot i que la resposta més freqüent (moda) és 4 (més aviat d’acord). Als increments 
salarials els segueix el control i limitació de la contractació temporal com a segona actuació 
menys valorada que, a més, presenta un 3 (ni d’acord ni en desacord) com a resposta més 
freqüent. L’actuació més valorada és la que el sindicat fa contra la discriminació de 
col·lectius que és valorada amb un 4 just (més aviat d’acord) i presenta una moda de 5. La 
mitjana total de valoració no arriba a 3,5 i per tant se situa en 3 (Ni d’acord ni en desacord). 
 
 

Taula 3.1. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat  
 

  Valoració 
Mitjana 

Moda* 

Increments salarials 2,9 4 

Horaris laborals 3,3 4 

Control i limitació contractació temporal 3,0 3 

Formació i reciclatge 3,3 4 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,2 4 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,6 4 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 4,0 5 

Assessorament sindical i jurídic 3,7 4 

Mitjana del total de temes 3,4 4 
*Resposta més freqüent. 
Llegenda dels valors: <1>Molt en desacord/ <2>Més aviat en desacord/  
<3>Ni d’acord ni en desacord/ <4>Més aviat d’acord/ <5>Molt d’acord/. 
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Per sexes les valoracions mitjanes d’homes i dones són pràcticament idèntiques.  
 
 

Taula 3.1.1. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat, per sexes. 
Valoracions Mitjanes 

 
  Dones Homes 

Increments salarials 2,9 2,9 

Horaris laborals 3,3 3,3 

Control i limitació contractació temporal 3,0 3,0 

Formació i reciclatge 3,3 3,3 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,2 3,2 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,5 3,6 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 3,9 4,0 

Assessorament sindical i jurídic 3,7 3,7 

Mitjana del total de temes 3,4 3,4 

 
 
Pel que fa a les edats, observem que en la mitjana total de valoració hi ha una lleugera 
tendència a puntuar més alt amb l’edat, tot i que només els majors de 64 anys presenten 
una mitja total propera al 4 (més aviat d’acord). Els joves (fins a 30) on menys acord 
manifesten és en els horaris laborals i el control de la contractació temporal, igual que els 
més grans. En les dues franges del mig on menys acord s’expressa és en la política sindical 
sobre increments salarials. Tots els grups estan més aviat d’acord amb l’actuació en relació a 
la no discriminació a determinats col·lectius. 
 
 

Taula 3.1.2. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat, per edats. 
Valoracions Mitjanes 

 
  Fins a 30 

anys 
31 a 45 

anys 
46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 

Increments salarials 3,0 2,8 3,0 3,2 

Horaris laborals 2,9 3,0 3,1 3,1 

Control i limitació contractació temporal 2,9 3,0 3,1 3,1 

Formació i reciclatge 3,2 3,2 3,3 3,6 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,2 3,1 3,2 3,5 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,7 3,5 3,6 3,9 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 4,0 3,9 4,0 4,2 

Assessorament sindical i jurídic 3,8 3,7 3,7 3,8 

Mitjana del total de temes 3,3 3,3 3,4 3,6 

 
 
Si comparem la valoració segons la situació laboral de la persona que contesta l’enquesta, 
observem que en la mitjana total hi ha una mateixa posició en el cas d’ocupats i aturats, i 
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una valoració més propera a 4 (més aviat d’acord) per part dels pensionistes. Cal recordar 
però el poc pes, tant d’aturats com de pensionistes en el total de la mostra. 
 
 

Taula 3.1.3. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat, per Situació 
Laboral. Valoracions Mitjanes 

 
  Ocupat/ocupada Aturat/da Pensionista 

Increments salarials 2,9 2,9 3,1 

Horaris laborals 3,3 3,2 3,4 

Control i limitació contractació temporal 3,0 2,9 3,0 

Formació i reciclatge 3,3 3,5 3,5 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,2 3,2 3,5 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,6 3,7 3,9 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 4,0 3,9 4,3 

Assessorament sindical i jurídic 3,7 3,7 3,8 

Mitjana del total de temes 3,4 3,4 3,6 

 
 
En el cas de valorar les respostes segons el tipus de contracte que té la persona que respon, 
també cal recordar que només un 6,9% de les respostes tenen un contracte temporal, amb 
la qual cosa la seva significació és baixa. La prova d’això és que els i les que tenen contracte 
indefinit (92,1% de les respostes), presenten unes mitjanes per pregunta idèntiques a les de 
la taula general. En tot cas les persones amb contracte temporal donen unes valoracions 
molt semblants, una dècima superior en alguna pregunta, però pràcticament idèntiques en 
termes generals. 
 
Taula 3.1.4. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat, per Tipus de 

contracte. Valoracions Mitjanes 
 

  Temporal Indefinit Altres 

Increments salarials 3,0 2,9 2,6 

Horaris laborals 3,4 3,3 3,0 

Control i limitació contractació temporal 3,0 3,0 2,6 

Formació i reciclatge 3,4 3,3 3,3 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,2 3,2 2,9 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,7 3,6 3,3 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 3,9 4,0 3,6 

Assessorament sindical i jurídic 3,7 3,7 3,5 

Mitjana del total de temes 3,4 3,4 3,1 

 
 
En el cas de valorar les respostes segons el tipus de jornada que té la persona que respon, 
ens trobem en una situació calcada a la de la taula anterior. També cal recordar que només 
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un 5,2% de les respostes assenyalen una jornada a temps parcial, amb la qual cosa la seva 
significació també és baixa. La prova d’això és que els i les que tenen contracte completa 
(94,8% de les respostes), presenten unes mitjanes per pregunta idèntiques a les de la taula 
general. Sí que és cert però que les persones amb jornada parcial donen unes valoracions 
més baixes, en general. 
 
Taula 3.1.5. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat, per Tipus de 

Jornada. Valoracions Mitjanes 
 

  Jornada 
Complerta 

Jornada 
Parcial 

Increments salarials 2,9 2,8 

Horaris laborals 3,3 3,1 

Control i limitació contractació temporal 3,0 2,8 

Formació i reciclatge 3,3 3,3 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,2 3,1 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,6 3,5 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 4,0 4,0 

Assessorament sindical i jurídic 3,7 3,8 

Mitjana del total de temes 3,4 3,3 

 
 
Per grandària de l’empresa, en general, els i les qui treballen a empreses de més de 250 
treballadors/res valoren lleugerament menys la política del sindicat, excepte en el cas de la 
política d’increments salarials, la de salut laboral, que són valorades igual per tots els grups, 
i la d’horaris laborals que és més valorada pels treballadors/res d’empreses grans. En la 
resta de qüestions els i les que treballen en empreses petites fan millors valoracions de la 
política del sindicat, cosa que es reflecteix en una mitjana total de valoració lleugerament 
superior (una dècima superior). 
 
 

Taula 3.1.6. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat, per nombre 
de treballadors/res de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Fins a 50 51 a 250 Més de 

250 

Increments salarials 2,9 2,9 2,9 

Horaris laborals 3,3 3,3 3,4 

Control i limitació contractació temporal 3,2 3,1 3,0 

Formació i reciclatge 3,4 3,3 3,2 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,3 3,3 3,1 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,6 3,6 3,6 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 4,0 3,9 4,0 

Assessorament sindical i jurídic 3,9 3,8 3,6 

Mitjana del total de temes 3,5 3,4 3,4 
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Els treballadors i treballadores Públics/ques, en general, valoren millor l’actuació del sindicat 
que els de l’empresa privada, en algun cas de manera més clara, com el dels horaris (amb 3 
dècimes de diferència). L’única matèria en que hi ha una valoració lleugerament millor per 
part dels i les enquestats/des que treballen a empreses privades és el de l’assessorament. 
 
 

Taula 3.1.7. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat,  
per naturalesa de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Empresa 

Privada 
Administració o 

Empresa Pública 

Increments salarials 2,9 3,0 

Horaris laborals 3,2 3,5 

Control i limitació contractació temporal 3,0 3,2 

Formació i reciclatge 3,2 3,4 

Participació i consulta en la negociació col·lectiva 3,2 3,2 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,6 3,6 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 3,9 4,0 

Assessorament sindical i jurídic 3,7 3,6 

Mitjana del total de temes 3,3 3,4 

 
 
El contrast en la variable antiguitat en l’afiliació ens mostra una conclusió clara, les persones 
no afiliades, que responen l’enquesta, valoren menys la política del sindicat que les afiliades. 
Les diferències estan entre 2 i 3 dècimes menys de valoració, amb dues matèries per sota 
del 3 (ni d’acord ni en desacord) que les persones afiliades, els increments salarials i el 
control de la contractació temporal. L’antiguitat al sindicat sembla que gairebé no afecta a la 
valoració. En les variables que hi ha alguna variació, no va més enllà d’una dècima, i la 
valoració mitjana total és la mateixa. 
 
 

Taula 3.1.8. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat,  
per antiguitat afiliativa. Valoracions Mitjanes 

 
  Menys de 

3 anys 
De 3 a 

10 anys 
Més de 
10 anys 

No 
afiliats/des 

Increments salarials 2,9 2,9 3,0 2,7 

Horaris laborals 3,3 3,3 3,3 3,1 

Control i limitació contractació temporal 3,1 3,0 3,0 2,8 

Formació i reciclatge 3,3 3,3 3,3 3,1 

Participació i consulta en la negociació 
col·lectiva 

3,3 3,2 3,3 3,1 

Millorar la seguretat i salut en el treball 3,6 3,6 3,6 3,5 

No discriminació per raó de sexe, religió ... 4,0 3,9 4,0 3,7 

Assessorament sindical i jurídic 3,8 3,8 3,7 3,4 

Mitjana del total de temes 3,4 3,4 3,4 3,2 
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3.2. Valoració de la representació sindical de CCOO  

 
En quant a la representació sindical a la pròpia empresa, el 13,8% no responen a la 
pregunta. De les enquestes amb resposta, en el 93,5% dels casos hi ha representació 
sindical, i molt majoritàriament (98,1% de les respostes) aquesta representació sindical és 
de Comissions Obreres.  
 
Com podem veure a la taula 2, la valoració mitjana de la representació sindical de CCOO és 
de 4, és a dir, globalment els enquestats/des estan més aviat d’acord amb l’actuació dels 
delegats i delegades de CCOO tant pel que fa a representació i informació, com pel que fa a 
l’ús de les hores sindicals.  
 
De fet la valoració de la representació i informació que ofereixen els/les representants del 
sindicat a les empreses és de bona a molt bona, atès que si sumem els percentatges de 
valoració 4 i 5 (veure taula annexa, apartat 2.2), tenim que un 74,8% de les enquestes estan 
molt d’acord o més aviat d’acord amb l’afirmació valorada. 
 
En el cas de l’ús que fan de les hores sindicals els delegats i delegades de CCOO, si sumem 
els percentatges de valoració 4 i 5 (veure taula annexa apartat 2.2), tenim que un 82,8% 
estan més aviat d’acord o molt d’acord amb l’afirmació que Els delegats i delegades de 
CCOO fan un bon ús de les hores sindicals.  
 
 

Taula 3.2. Grau d’acord o desacord amb l’actuació de la representació sindical de CCOO a 
l’empresa dels enquestats/des  

 
   Valoració 

Mitjana 
Moda* 

Els delegats i delegades de CCOO em representen i 
m’informen adequadament 

4,0 5 

Els delegats i delegades de CCOO fan un bon us de les 
hores sindicals 

4,0 5 

*Resposta més freqüent. 
Llegenda dels valors: <1>Molt en desacord/ <2>Més aviat en desacord/  
<3>Ni d’acord ni en desacord/ <4>Més aviat d’acord/ <5>Molt d’acord/. 
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Per sexes pràcticament no hi ha diferències en l’opinió sobre la representació sindical. 
Únicament podem dir que les dones puntuen amb una dècima menys que els homes la 
representació i informació que reben. 
 
 

Taula 3.2.1. Grau d’acord o desacord amb l’actuació de la representació sindical de CCOO 
a l’empresa, per sexes. Valoracions Mitjanes 

 
  Dones Homes 

Els delegats i delegades de CCOO em representen i 
m’informen adequadament 

3,9 4,0 

Els delegats i delegades de CCOO fan un bon us de 
les hores sindicals 

4,0 4,0 

Mitjana del total de temes 4,0 4,0 
 
 

Per edats observem una tendència a disminuir la valoració amb l’edat. A més edat menys 
valoració de la representació sindical. La valoració més baixa, tot i que està més propera a 4 
que a 3, és la dels majors de 64 anys. 
 
 

Taula 3.2.2. Grau d’acord o desacord amb l’actuació de la representació sindical de CCOO 
a l’empresa, per edats. Valoracions Mitjanes 

 
  Fins a 30 

anys 
31 a 45 

anys 
46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 

Els delegats i delegades de CCOO em representen i 
m’informen adequadament 

4,1 4,0 3,9 3,8 

Els delegats i delegades de CCOO fan un bon us de 
les hores sindicals 

4,1 4,0 4,0 3,6 

Mitjana del total de temes 4,1 4,0 4,0 3,7 

 
Per tipus de contracte, les persones amb contracte indefinit fan clarament una millor 
valoració que els altres. 
 
 

Taula 3.2.3. Grau d’acord o desacord amb l’actuació de la representació sindical de CCOO 
a l’empresa, per Tipus de contracte. Valoracions Mitjanes 

 
  Temporal Indefinit Altres 

Els delegats i delegades de CCOO em representen 
i m’informen adequadament 

3,7 4,0 3,6 

Els delegats i delegades de CCOO fan un bon us 
de les hores sindicals 

3,7 4,0 3,6 

Mitjana del total de temes 3,7 4,0 3,6 
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Per tipus de jornada, la valoració varia molt poc. A més com ja hem dit, els i les 
enquestats/des que treballen a temps parcial no arriben al 7% del total. 
 
Taula 3.2.4. Grau d’acord o desacord amb l’actuació de la representació sindical de CCOO 

a l’empresa, per Tipus de Jornada. Valoracions Mitjanes 
 

  Jornada 
Complerta 

Jornada 
Parcial 

Els delegats i delegades de CCOO em representen 
i m’informen adequadament 

4,0 4,0 

Els delegats i delegades de CCOO fan un bon us 
de les hores sindicals 

4,0 4,1 

Mitjana del total de temes 4,0 4,1 

 
 
Els treballadors i treballadores de les grans empreses valoren lleugerament menys l’actuació 
dels delegats i delegades i l’ús de les hores sindicals. Les diferències però són d’1 o 2 
dècimes. 
 
Taula 3.2.5. Grau d’acord o desacord amb l’actuació de la representació sindical de CCOO 

a l’empresa, per nombre de treballadors/res de l’empresa. Valoracions Mitjanes 
 

  Fins a 50 51 a 250 Més de 
250 

Els delegats i delegades de CCOO em representen 
i m’informen adequadament 

4,0 4,0 3,9 

Els delegats i delegades de CCOO fan un bon us 
de les hores sindicals 

4,0 4,1 3,9 

Mitjana del total de temes 4,0 4,1 3,9 

 
 
Els treballadors i treballadores de l’Administració Pública també valoren lleugerament 
menys l’actuació dels delegats i delegades i l’ús de les hores sindicals, que els de les 
empreses privades. Les diferències són també d’1 o 2 dècimes. 
 
 

Taula 3.2.6. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat,  
per naturalesa de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Empresa 

Privada 
Administració o 

Empresa Pública 

Els delegats i delegades de CCOO em representen 
i m’informen adequadament 

4,0 3,8 

Els delegats i delegades de CCOO fan un bon us 
de les hores sindicals 

4,0 3,9 

Mitjana del total de temes 4,0 3,9 
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En les respostes de les persones no afiliades a CCOO s’observa una valoració clarament més 
baixa (entre 4 i 5 dècimes) que en les afiliades. Els i les afiliades amb menys de 3 anys 
d’antiguitat presenten una dècima més de valoració que els de més antiguitat. 
 
 

Taula 3.2.7. Grau d’acord o desacord amb l’actuació i la política del sindicat,  
per antiguitat afiliativa. Valoracions Mitjanes 

 
  Menys de 

3 anys 
De 3 a 

10 anys 
Més de 
10 anys 

No 
afiliats/des 

Els delegats i delegades de CCOO em 
representen i m’informen adequadament 

4,1 4,0 4,0 3,6 

Els delegats i delegades de CCOO fan un 
bon us de les hores sindicals 

4,1 4,0 4,0 3,5 

Mitjana del total de temes 4,1 4,0 4,0 3,6 

 
 
 

3.3. Propostes per facilitar la participació i l’assumpció de responsabilitats 
 
 
Pel que fa a les idees per facilitar la participació i l’assumpció de responsabilitat dels afiliats i 
afiliades, la taula 3 ens mostra que hi ha un alt grau de priorització de les quatre propostes 
presentades. En tres dels casos la resposta més freqüent és la màxima prioritat (5 Molta) i la 
valoració mitjana és 4 o molt propera a 4, és a dir, Bastant prioritari. La priorització menys 
alta recau en la proposta de generalitzar la celebració d’assemblees que, com a resposta 
més freqüent, presenta un 4. La proposta més valorada és la de fer compatibles els horaris 
de les reunions amb la vida laboral i familiar. 
 
 

Taula 3.3. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades  

 
   Valoració 

Mitjana 
Moda* 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,8 5 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 4 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral i familiar 4,0 5 

Trobar formes de participació no presencial 3,9 5 

*Resposta més freqüent. 
<1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta 
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Per sexes només destaca la valoració de la proposta de trobar formes de participació no 
presencial que, en el cas dels homes presenta un grau de prioritat 2 dècimes inferior al que 
presenta en el cas de les dones. En general però les prioritats manifestades són 
pràcticament idèntiques. 
 
 

Taula 3.3.1. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades , per sexes. Valoracions Mitjanes 

 
  Dones Homes 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,8 3,8 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 3,7 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral i familiar 4,1 4,0 

Trobar formes de participació no presencial 4,0 3,8 

Mitjana del total de temes 3,9 3,8 

 
 
Per edats és clar que els i les més grans consideren més prioritàries les idees proposades 
que la resta, destacant especialment la seva priorització d’horaris de reunió compatibles 
amb la vida laboral i familiar, així com la constitució de seccions sindicals. També podem 
destacar la menor priorització (2 dècimes menys que la resta) que fan els joves de la recerca 
de formes de participació no presencial. 
 
 

Taula 3.3.2. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades, per edats. Valoracions Mitjanes 

 
  Fins a 30 

anys 
31 a 45 

anys 
46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,7 3,7 3,8 4,2 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,8 3,7 3,7 3,9 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral i 
familiar 

4,0 4,0 4,0 4,3 

Trobar formes de participació no presencial 3,7 3,9 3,9 3,9 

Mitjana del total de temes 3,8 3,8 3,9 4,1 
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Els i les ocupats/des, que són la gran majoria, i els i les aturats/des presenten una 
priorització pràcticament idèntica a la dels i les aturats/des. Les persones pensionistes, en 
canvi, tendeixen a valorar un grau de prioritat superior excepte en les formes de participació 
no presencial. 
 
 

Taula 3.3.3. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades, per Situació Laboral. Valoracions Mitjanes 

 
  Ocupat/ocupada Aturat/da Pensionista 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,7 3,8 4,2 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 3,7 3,9 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral 
i familiar 

4,0 4,0 4,2 

Trobar formes de participació no presencial 3,9 4,0 3,9 

Mitjana del total de temes 3,8 3,9 4,1 

 
 
Per tipus de contracte crida l’atenció que les persones que no tenen un contracte laboral 
siguin les que prioritzen més la proposta de cercar horaris compatibles amb la vida laboral i 
familiar i que, els que tenen contracte indefinit responguin prioritzacions més baixes en 
totes les idees proposades 
 
 

Taula 3.3.4. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades, per Tipus de Contracte. Valoracions Mitjanes 

 
  Temporal Indefinit Altres 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,7 3,7 3,9 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 3,7 3,9 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral i familiar 4,1 4,0 4,2 

Trobar formes de participació no presencial 4,0 3,9 4,0 

Mitjana del total de temes 3,9 3,8 4,0 
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Per tipus de jornada, no hi ha variacions que valgui la pena destacar, encara més si tenim en 
compte que només un 4,6% dels enquestats/des treballen a temps parcial. 

 
 

Taula 3.3.5. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades, per Tipus de Jornada. Valoracions Mitjanes 

 
  Jornada 

Complerta 
Jornada 

Parcial 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,7 3,8 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 3,7 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral i familiar 4,0 4,1 

Trobar formes de participació no presencial 3,9 3,9 

Mitjana del total de temes 3,8 3,9 

 
 
A la taula següent podem veure que la proposta de constituir la secció sindical té més 
recolzament com més grans són les dimensions de l’empresa, el que resulta força lògic. En la 
resta d’idees les variacions són mínimes i no sembla que presentin cap pauta interpretativa. 
 
 

Taula 3.3.6. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades, per nombre de treballadors/res de l’empresa. 

Valoracions Mitjanes 
 

  Fins 
a 50 

51 a 
250 

Més de 
250 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,6 3,7 3,8 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 3,7 3,7 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral i familiar 4,1 4,0 4,0 

Trobar formes de participació no presencial 3,9 3,8 3,9 

Mitjana del total de temes 3,8 3,8 3,9 
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Per la naturalesa de l’empresa es pot destacar que els treballadors i treballadores públics 
prioritzen amb 3 dècimes més les formes no presencials de participació que els de l’empresa 
privada. 
 
 

Taula 3.3.7. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades, per naturalesa de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Empresa 

Privada 
Administració o 

Empresa Pública 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,8 3,7 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 3,7 

Horaris de reunió compatibles amb la vida laboral i familiar 4,0 4,1 

Trobar formes de participació no presencial 3,8 4,1 

Mitjana del total de temes 3,8 3,9 

 
 
En les respostes de les persones no afiliades a CCOO s’observa una valoració clarament més 
baixa que en les afiliades en les propostes de constituir la secció sindical i la de generalitzar 
la celebració d’assemblees. Els i les afiliades amb més de 10 anys d’antiguitat, en canvi, són 
els qui prioritzen més aquestes idees 
 
 

Taula 3.3.8. Grau de prioritat d’idees per a facilitar la participació i la assumpció de 
responsabilitats dels afiliats i afiliades, per antiguitat afiliativa. Valoracions Mitjanes 

 
  Menys de 

3 anys 
De 3 a 

10 anys 
Més de 
10 anys 

No 
afiliats/des 

Constituir la secció sindical de CCOO 3,7 3,7 3,9 3,4 

Generalitzar la celebració d'assemblees 3,7 3,7 3,8 3,5 

Horaris de reunió compatibles amb la vida 
laboral i familiar 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Trobar formes de participació no presencial 3,8 3,9 3,9 3,8 

Mitjana del total de temes 3,8 3,8 3,9 3,7 
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3.4. Motius per dificultar l’afiliació al sindicat 
 
 
Hi ha més disparitat a l’hora de valorar la importància dels motius que poden dificultar 
l’afiliació al sindicat. Com es pot veure a la taula 4, hi ha dos motius, la valoració mitjana 
dels quals, és més propera a 4 que a 3 i la resposta més freqüent és o 4 o 5 . Aquests motius 
als quals es dona més importància que als altres, són: la idea que els treballadors no s’afilien 
perquè sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació col·lectiva, i la idea que no 
s’afilien per falta d’interès. Per contra els motius als quals s’atorga, com a mitjana, menys 
importància, són, primer, el preu de la quota sindical, que obté una valoració per sota de 3, 
i, especialment, les possibles represàlies per part de l’empresa amb una valoració també per 
sota de 3, però que presenta com a resposta més freqüent 1 (cap importància).  
 
 

Taula 3.4. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat  
 

   Valoració 
Mitjana 

Moda* 

Possibles represàlies per part de l'empresa 2,9 1 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació 
col·lectiva  

3,7 5 

Per falta d'interès dels treballadors 3,8 4 

La quota d'afiliació és massa cara 2,8 3 

Desacord amb l'actuació del sindicat 3,0 3 

*Resposta més freqüent. 
<1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta 

 
 
Per sexes, en general les valoracions són pràcticament idèntiques, l’únic cas en que es 
presenta una diferència de 2 dècimes és en el preu de la quota, motiu al qual les dones 
atorguen 2 dècimes més d’importància que els homes. 
 

Taula 3.4.1. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat,  
per sexes. Valoracions Mitjanes 

 
  Dones Homes 

Possibles represàlies per part de l'empresa 2,8 2,9 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació 
col·lectiva  

3,7 3,7 

Per falta d'interès dels treballadors 3,8 3,8 

La quota d'afiliació és massa cara 2,9 2,7 

Desacord amb l'actuació del sindicat 3,1 3,1 

Mitjana del total de temes 3,3 3,2 
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Per edats, els i les més grans consideren més important les possibles represàlies per part de 
l’empresa que la resta d’edats i menys important el desacord amb la política del sindicat. El 
fet de beneficiar-se de la negociació col·lectiva sense necessitat d’estar afiliat/da és més 
prioritari com més edat es té, si més no fins els 64 anys.  
 

Taula 3.4.2. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat, 
per edats. Valoracions Mitjanes 

 
  Fins a 30 

anys 
31 a 45 

anys 
46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 

Possibles represàlies per part de l'empresa 3,3 3,0 2,9 3,4 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la 
negociació col·lectiva  

3,2 3,6 3,8 3,7 

Per falta d'interès dels treballadors 4,0 3,9 3,9 3,8 

La quota d'afiliació és massa cara 2,9 2,8 2,7 2,8 

Desacord amb l'actuació del sindicat 3,2 3,2 3,2 3,0 

Mitjana del total de temes 3,3 3,3 3,3 3,3 

 
 
Les possibles represàlies per part de l’empresa són considerades molt més importants per 
les persones no ocupades que pels ocupats, que són el 90% de la mostra. En els altres 
motius hi ha molt poques diferències. 
 
 

Taula 3.4.3. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat, 
per Situació Laboral. Valoracions Mitjanes 

 
  Ocupat/ocupada Aturat/da Pensionista 

Possibles represàlies per part de l'empresa 2,8 3,5 3,5 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la 
negociació col·lectiva  

3,7 3,6 3,7 

Per falta d'interès dels treballadors 3,8 3,7 3,8 

La quota d'afiliació és massa cara 2,8 2,9 2,7 

Desacord amb l'actuació del sindicat 3,2 3,3 3,2 

Mitjana del total de temes 3,3 3,4 3,4 
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Per tipus de contractes, les diferències entre contracte indefinit i temporal només són 
apreciables en les possibles represàlies per part de l’empresa, motiu al qual els que tenen 
contracte temporal atorguen 3 dècimes més d’importància del que li atorguen les persones 
que tenen contracte indefinit.  
 
 

Taula 3.4.4. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat. 
Tipus de Contracte. Valoracions Mitjanes 

 
  Temporal Indefinit Altres 

Possibles represàlies per part de l'empresa 3,1 2,8 3,1 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació 
col·lectiva  

3,7 3,7 3,6 

Per falta d'interès dels treballadors 3,8 3,8 4,0 

La quota d'afiliació és massa cara 2,9 2,8 3,0 

Desacord amb l'actuació del sindicat 2,9 2,8 3,0 

Mitjana del total de temes 3,3 3,2 3,3 

 
 
Per tipus de jornada només podem comentar les dues dècimes de més amb què, les 
persones que treballen a temps parcial, puntuen la importància de les possibles represàlies 
per part de l’empresa. 
 
 

Taula 3.4.5. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat, 
per Tipus de Jornada. Valoracions Mitjanes 

 
  Jornada 

Complerta 
Jornada 

Parcial 

Possibles represàlies per part de l'empresa 2,8 3,0 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació 
col·lectiva  

3,7 3,6 

Per falta d'interès dels treballadors 3,8 3,9 

La quota d'afiliació és massa cara 2,8 2,9 

Desacord amb l'actuació del sindicat 3,2 3,1 

Mitjana del total de temes 3,3 3,3 
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Segons la grandària de l’empresa, observem que la importància que s’atorga a les 
represàlies per part de l’empresa és més gran com més petita és l’empres, tot i que estem 
parlant de 1 a 2 dècimes de diferència. Contràriament, al desacord amb la política del 
sindicat, com a motiu per a no afiliar-se, si li atorga més importància com més gran és 
l’empresa. 
 
 

Taula 3.4.6. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat, 
per nombre de treballadors/res de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Fins 

a 50 
51 a 
250 

Més de 
250 

Possibles represàlies per part de l'empresa 3,0 2,9 2,8 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació 
col·lectiva  

3,8 3,8 3,7 

Per falta d'interès dels treballadors 3,9 3,9 3,8 

La quota d'afiliació és massa cara 2,6 2,7 2,7 

Desacord amb l'actuació del sindicat 2,9 3,1 3,2 

Mitjana del total de temes 3,2 3,3 3,2 

 
 
Els i les treballadores de l’Administració Pública li donen clarament més importància que els 
treballadors/res de l’empresa privada a 2 motius: beneficiar-se de la negociació col·lectiva 
sense estar afiliat/da, la manca d’interès. En canvi els treballadors i treballadores de 
l’empresa privada donen més importància que els i les treballadors/res del sector públic a 
les possibles represàlies per part de l’empresa. 
 
 

Taula 3.4.7. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat, 
per naturalesa de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Empresa 

Privada 
Administració o 

Empresa Pública 

Possibles represàlies per part de l'empresa 2,9 2,6 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la negociació 
col·lectiva  

3,6 3,9 

Per falta d'interès dels treballadors 3,7 4,0 

La quota d'afiliació és massa cara 2,8 2,7 

Desacord amb l'actuació del sindicat 3,1 3,3 

Mitjana del total de temes 3,2 3,3 
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Les persones no afiliades atorguen més importància que les afiliades al fet que la quota sigui 
massa cara i menys a la resta. El fet de beneficiar-se de la negociació col·lectiva sense estar 
afiliat/da es considera més important com més anys fa que s’està afiliat/da. El mateix 
succeeix amb la manca d’interès per part dels treballadors i treballadores 
 
 

Taula 3.4.8. Grau d’importància dels següents motius per dificultar l’afiliació al sindicat, 
per antiguitat afiliativa. Valoracions Mitjanes 

 
  Menys de 

3 anys 
De 3 a 

10 anys 
Més de 
10 anys 

No 
afiliats/des 

Possibles represàlies per part de l'empresa 3,0 2,9 2,9 2,8 

Sense estar afiliat et beneficies igual de la 
negociació col·lectiva  

3,5 3,7 3,8 3,4 

Per falta d'interès dels treballadors 3,7 3,8 3,9 3,6 

La quota d'afiliació és massa cara 2,8 2,8 2,7 3,1 

Desacord amb l'actuació del sindicat 3,1 3,1 3,2 3,2 

Mitjana del total de temes 3,2 3,3 3,3 3,2 

 
 
 

3.5. Priorització de matèries socials 
 
 
Hi ha poc a comentar sobre el grau d’importància que els enquestats/des donen a les 
matèries socials plantejades. En totes elles la valoració mitjana està per sobre de 4 i la 
resposta més freqüent és 5 (Molta importància). Sembla clar que totes són considerades de 
gran importància. La valoració comparativament menys alta (més propera a 4 que a 5) és la 
que rep la proposta d’Implantar una renda garantida de ciutadania. A més, com veurem a 
continuació, aquest consens es comú a tots els perfils, atès que pràcticament no apareixen 
diferencies en funció de les característiques de perfil dels i de les enquestats/des, que 
mereixin ser tingudes en compte.  
 
 

Taula 3.5. Grau d’importància de les següents matèries socials  
 

   Valoració 
Mitjana 

Moda* 

Millorar la sanitat pública 4,6 5 

Millorar l'escola pública 4,6 5 

Garantir l'atenció a la dependència 4,5 5 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,6 5 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,1 5 

*Resposta més freqüent. 
<1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta 

 
 



21 
 

 
Tot i que podem considerar que la diferència és massa baixa per ser tinguda en compte (1 
dècima), sí que crida l’atenció que, excepte en un cas, l’escola pública, on el grau 
d’importància és el mateix, en la resta de matèries els homes puntuen una mica més baix 
que les dones. 
 
 

Taula 3.5.1. Grau d’importància de les següents matèries socials,  
per sexes. Valoracions Mitjanes 

 
  Dones Homes 

Millorar la sanitat pública 4,7 4,6 

Millorar l'escola pública 4,6 4,6 

Garantir l'atenció a la dependència 4,5 4,4 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,6 4,5 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,3 4,1 

Mitjana del total de temes 4,5 4,4 

 
 
En el cas de les edats, l’únic que es pot comentar és que els dos grups de més edat li donen 
una mica més d’importància a la millora de l’escola pública que els dos grups més joves. 
 
 

Taula 3.5.2. Grau d’importància de les següents matèries socials, per edats.  
Valoracions Mitjanes 

 
  Fins a 30 

anys 
31 a 45 

anys 
46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 

Millorar la sanitat pública 4,6 4,6 4,6 4,5 

Millorar l'escola pública 4,6 4,6 4,6 4,5 

Garantir l'atenció a la dependència 4,3 4,3 4,5 4,5 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,7 4,5 4,7 4,6 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,2 4,0 4,2 4,3 

Mitjana del total de temes 4,5 4,4 4,5 4,5 
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La renda garantida és menys valorada pels ocupats/des. La importància d’aquesta diferència 
però és molt baixa no només perquè es tracta de dues dècimes, sinó també perquè els 
ocupats, com ja hem comentat, són el 92,1% de les persones que responen la pregunta 
sobre el tipus de contracte. 
 
 

Taula 3.5.3. Grau d’importància de les següents matèries socials, per Situació Laboral. 
Valoracions Mitjanes 

 
  Ocupat/ocupada Aturat/da Pensionista 

Millorar la sanitat pública 4,6 4,6 4,5 

Millorar l'escola pública 4,6 4,5 4,5 

Garantir l'atenció a la dependència 4,4 4,4 4,5 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,6 4,6 4,6 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,1 4,3 4,3 

Mitjana del total de temes 4,5 4,5 4,5 

 
 
Per tipus de contracte només podem comentar la superior importància donada per les 
persones amb contracte temporal a la implantació de la renda garantida. 
 

Taula 3.5.4. Grau d’importància de les següents matèries socials. Tipus de Contracte. 
Valoracions Mitjanes 

 
  Temporal Indefinit Altres 

Millorar la sanitat pública 4,6 4,6 4,6 

Millorar l'escola pública 4,6 4,6 4,6 

Garantir l'atenció a la dependència 4,4 4,4 4,5 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,6 4,5 4,6 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,3 4,1 4,1 

Mitjana del total de temes 4,5 4,4 4,5 

 
 
Com es pot veure a les taules les dades de la taula 3.5.5 i de la taula 3.5.6 no presenten cap 
diferència que es pugui tenir en compte, excepte potser que els treballadors i treballadores 
amb contracte a temps parcial donen una dècima més d’importància que els qui tenen 
jornada complerta a totes les matèries. 
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Taula 3.5.5. Grau d’importància de les següents matèries socials, per Tipus de Jornada. 

Valoracions Mitjanes 
 

  Jornada 
Complerta 

Jornada 
Parcial 

Millorar la sanitat pública 4,6 4,7 

Millorar l'escola pública 4,6 4,7 

Garantir l'atenció a la dependència 4,4 4,5 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,1 4,2 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,1 4,2 

Mitjana del total de temes 4,4 4,5 

 
 

Taula 3.5.6. Grau d’importància de les següents matèries socials, per nombre de 
treballadors/res de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Fins 

a 50 
51 a 
250 

Més de 
250 

Millorar la sanitat pública 4,6 4,6 4,6 

Millorar l'escola pública 4,6 4,6 4,6 

Garantir l'atenció a la dependència 4,5 4,4 4,5 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,6 4,6 4,5 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,2 4,2 4,1 

Mitjana del total de temes 4,5 4,5 4,5 

 
 
 
Una cosa semblant succeeix en el cas de la naturalesa de l’empresa. Les variacions són 
només d’una dècima però, excepte en el cas de la implantació de la renda garantida, els 
treballadors i les treballadores del sector públic donen més importància a totes les matèries. 
 
 

Taula 3.5.7. Grau d’importància de les següents matèries socials, per naturalesa de 
l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Empresa 

Privada 
Administració o 

Empresa Pública 

Millorar la sanitat pública 4,6 4,7 

Millorar l'escola pública 4,6 4,7 

Garantir l'atenció a la dependència 4,4 4,5 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,5 4,6 

Implantar una renda garantida de ciutadania 4,2 4,1 

Mitjana del total de temes 4,5 4,5 
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Tampoc podem destacar cap tendència o variació en funció de l’antiguitat afiliativa, ni tant 
sols entre afiliats/des i no afiliats/des. 
 
 
Taula 3.5.8. Grau d’importància de les següents matèries socials, per antiguitat afiliativa. 

Valoracions Mitjanes 
 

  Menys de 
3 anys 

De 3 a 
10 anys 

Més de 
10 anys 

No 
afiliats/des 

Millorar la sanitat pública 4,6 4,6 4,6 4,6 

Millorar l'escola pública 4,6 4,6 4,6 4,6 

Garantir l'atenció a la dependència 4,4 4,4 4,5 4,4 

Reduir la pobresa i les desigualtats socials 4,5 4,5 4,6 4,5 

Implantar una renda garantida de 
ciutadania 

4,2 4,1 4,2 4,1 

Mitjana del total de temes 4,5 4,4 4,5 4,4 

 
 
 
 

3.6. Propostes de millora de les condicions laborals pròpies 
 
 
A l’hora de prioritzar propostes de millora de les pròpies condicions laborals, succeeix 
quelcom semblant. La resposta més freqüent en les quatre propostes és 5 (molta prioritat). 
Si hem de destacar alguna cosa, podem assenyalar que la reducció de la jornada laboral està  
per sota de les altres millores, atès que és l’única en que la valoració mitjana no arriba a 4 
(Bastant prioritària) mentre que les altres tres sí. 
 
 

Taula 3.6. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies  
 

   Valoració 
Mitjana 

Moda* 

Incrementar el salari 4,2 5 

Reduir la jornada laboral 3,7 5 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,4 5 

La promoció professional 4,1 5 

*Resposta més freqüent. 
<1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta 
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Per sexes, les respostes són molt semblants, només es pot significar la major priorització 
dels homes de la reducció de la jornada laboral 
 
 

Taula 3.6.1. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies,  
per sexes. Valoracions Mitjanes 

 
  Dones Homes 

Incrementar el salari 4,3 4,2 

Reduir la jornada laboral 3,6 3,8 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,4 4,4 

La promoció professional 4,2 4,1 

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 

 
 
Per edats s’observa una lleugera tendència a augmentar la priorització de l’increment 
salarial com menys edat es té, també que els joves prioritzen un pel menys la reducció de 
jornada i, en canvi, prioritzen més que els altres la promoció professional. 
 
 

Taula 3.6.2. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies, per edats.  
Valoracions Mitjanes 

 
  Fins a 30 

anys 
31 a 45 

anys 
46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 

Incrementar el salari 4,5 4,3 4,2 4,2 

Reduir la jornada laboral 3,6 3,8 3,7 3,7 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,5 4,4 4,4 4,6 

La promoció professional 4,3 4,1 4,1 4,1 

Mitjana del total de temes 4,2 4,2 4,1 4,2 

 
 
Els aturats i aturades valoren una mica més l’estabilitat laboral. 
 

Taula 3.6.3. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies, per Situació 
Laboral. Valoracions Mitjanes 

 
  Ocupat/ocupada Aturat/da Pensionista 

Incrementar el salari 4,2 4,2 4,2 

Reduir la jornada laboral 3,7 3,8 3,7 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,4 4,6 4,5 

La promoció professional 4,1 4,0 4,1 

Mitjana del total de temes 4,1 4,2 4,1 
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Els treballadors i treballadores amb contracte temporal valoren menys la reducció de 
jornada i en canvi, lògicament, valoren més l’estabilitat al lloc de treball. 
 
 

Taula 3.6.4. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies. Tipus de 
Contracte. Valoracions Mitjanes 

 
  Temporal Indefinit Altres 

Incrementar el salari 4,2 4,2 4,3 

Reduir la jornada laboral 3,4 3,7 3,7 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,7 4,4 4,3 

La promoció professional 4,2 4,1 4,0 

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 4,1 

 
 
Els i les que treballen a temps parcial prioritzen més els increments salarials, mentre els i les 
que treballen a jornada completa valoren més la reducció de jornada. 
 
 

Taula 3.6.5. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies, per Tipus de 
Jornada. Valoracions Mitjanes 

 
  Jornada 

Completa 
Jornada 

Parcial 

Incrementar el salari 4,2 4,4 

Reduir la jornada laboral 3,7 3,5 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,4 4,5 

La promoció professional 4,1 4,0 

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 

 
 
Com més gran és l’empresa, més es valora la reducció de jornada. La resta de prioritzacions 
no presenten diferències a tenir en compte. 
 

Taula 3.6.6. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies, per nombre de 
treballadors/res de l’empresa. Valoracions Mitjanes 

 
  Fins 

a 50 
51 a 
250 

Més de 
250 

Incrementar el salari 4,3 4,3 4,2 

Reduir la jornada laboral 3,6 3,7 3,8 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,4 4,4 4,4 

La promoció professional 4,1 4,1 4,1 

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 4,1 
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És clarament destacable que, els treballadors i les treballadores de l’empresa privada, 
valoren força més la reducció de jornada i l’estabilitat a la feina. En els altres temes les 
diferencies no són a tenir en compte. 
 
Taula 3.6.7. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies, per naturalesa de 

l’empresa. Valoracions Mitjanes 
 

  Empresa 
Privada 

Administració o 
Empresa Pública 

Incrementar el salari 4,2 4,2 

Reduir la jornada laboral 3,8 3,5 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,5 4,1 

La promoció professional 4,1 4,2 

Mitjana del total de temes 4,2 4,0 

 
En el cas de l’antiguitat afiliativa, crida una mica l’atenció, pel que fa als afiliats i afiliades, 
que la reducció de jornada és més valorada com més antiguitat es té, tot i que parlem de 
diferències mínimes. 
 

Taula 3.6.8. Grau de prioritat de millora de condicions laborals pròpies, per antiguitat 
afiliativa. Valoracions Mitjanes 

 
  Menys de 

3 anys 
De 3 a 

10 anys 
Més de 
10 anys 

No 
afiliats/des 

Incrementar el salari 4,3 4,3 4,2 4,4 

Reduir la jornada laboral 3,6 3,7 3,8 3,6 

Tenir estabilitat en el lloc de treball 4,4 4,5 4,4 4,3 

La promoció professional 4,2 4,2 4,0 4,2 

Mitjana del total de temes 4,1 4,2 4,1 4,1 

 
 
 
 

3.7. Propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical 
 
 
Pel que fa a les propostes de millora de l’organització i l’activitat del sindicat, observem que 
en general també es consideren prioritàries totes les propostes, tot i que, dintre d’aquesta 
prioritat general, hi ha propostes lleugerament més prioritzades que altres.  
 
Com podem veure a la taula 7, la proposta de reforçar el treball militant no remunerat és la 
que presenta una priorització menys alta, atès que la resposta més freqüent es 4 (Bastant) i  
no 5 (Molta), a més la seva valoració mitjana no arriba a 4. La resta de propostes presenten 
una mitjana de quatre amb petites diferències, és a dir, es consideren clarament bastant 
prioritàries, amb l’únic matís que a la proposta de facilitar la participació en activitats 
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sindicals i processos congressuals, la resposta més freqüents és 4 i no 5, com succeeix en la 
major part de les propostes. Destaquen, com a més valorades, la proposta de fer més 
transparent el funcionament i la gestió del sindicat i la de trobar noves formes de lluita. 
 
D’altra banda, com veurem a continuació aquestes opinions no presenten variacions a tenir 
en compte segons les característiques de les persones que responen l’enquesta, excepte 
potser algun matís per edats, situació laboral i el fet d’estar afiliat/da o no. Les propostes 
amb una prioritat més alta són, la de fer més transparent el funcionament i la gestió dels 
recursos i la de trobar noves formes de lluita. 
 

Taula 3.7. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical  
 

   Valoració 
Mitjana 

Moda* 

Fer més transparent el funcionament i la gestió dels recursos 4,3 5 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,8 4 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de direcció 4,0 5 

Facilitar la participació en activitats sindicals i processos 
congressuals 

4,0 4 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 4,0 5 

Trobar noves formes de lluita 4,3 5 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,2 5 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,1 5 

Confluir amb els moviments socials 4,2 5 

*Resposta més freqüent. 
<1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta 

 
 
Per sexes, com podem observar no hi ha diferències apreciables. 
 
Taula 3.7.1. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical, 

per sexes. Valoracions Mitjanes 
 

  Dones Homes 

Fer més transparent el funcionament i la gestió dels 
recursos 

4,3 4,3 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,8 3,8 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de direcció 4,0 4,0 

Facilitar la participació en activitats sindicals i processos 
congressuals 

4,1 4,0 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 3,9 4,0 

Trobar noves formes de lluita 4,3 4,3 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,2 4,1 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,1 4,1 

Confluir amb els moviments socials 4,3 4,2  

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 
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Per edats observem una certa tendència a augmentar la priorització en totes les propostes 
conforma augmenta l’edat. Aquesta tendència destaca més en la proposta d’avançar en la 
unitat sindical i en la de confluir amb els moviments socials, pel que fa als majors de 65 
anys. 
 
Taula 3.7.2. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical, 

per Edats. Valoracions Mitjanes 
 
  Fins a 30 

anys 
31 a 45 

anys 
46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 

Fer més transparent el funcionament i la gestió dels 
recursos 

4,2 4,2 4,3 4,3 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,8 3,7 3,9 4,0 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de 
direcció 

3,9 3,9 4,1 4,0 

Facilitar la participació en activitats sindicals i 
processos congressuals 

3,9 3,9 4,0 4,1 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 3,7 3,8 4,0 4,0 

Trobar noves formes de lluita 4,2 4,2 4,3 4,4 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,1 4,2 4,2 4,4 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,0 4,1 4,1 4,3 

Confluir amb els moviments socials 4,1 4,1 4,3 4,5 

Mitjana del total de temes 4,0 4,0 4,1 4,2 

 
 
També donen un pel més d’importància a la confluència amb els moviments socials les 
persones desocupades i les pensionistes, tot i que cal recordar que entre ambdós col·lectius 
no arriben al 10% del total d’enquestes. 
 
Taula 3.7.3. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical, 

per Situació Laboral. Valoracions Mitjanes 
 

  Ocupat/ocupada Aturat/da Pensionista 

Fer més transparent el funcionament i la gestió 
dels recursos 

4,3 4,4 4,3 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,8 3,8 4,0 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de 
direcció 

4,0 4,1 4,1 

Facilitar la participació en activitats sindicals i 
processos congressuals 

3,9 4,1 4,0 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 3,9 4,1 3,9 

Trobar noves formes de lluita 4,3 4,3 4,3 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,2 4,2 4,2 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,1 4,3 4,2 

Confluir amb els moviments socials 4,2 4,4 4,4 

Mitjana del total de temes 4,1 4,2 4,2 
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Per tipus de contracte, com podem observar, no hi ha diferències apreciables. 
 
Taula 3.7.4. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical, 

per Tipus de contracte. Valoracions Mitjanes 
 

  Temporal Indefinit Altres 

Fer més transparent el funcionament i la gestió 
dels recursos 

4,2 4,3 4,4 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,8 3,8 4,0 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de 
direcció 

4,0 4,0 4,1 

Facilitar la participació en activitats sindicals i 
processos congressuals 

4,1 3,9 4,0 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 4,0 3,9 3,7 

Trobar noves formes de lluita 4,3 4,3 4,2 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,2 4,1 3,9 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,1 4,1 3,9 

Confluir amb els moviments socials 4,2 4,2 4,0 

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 4,0 

 
 
Per tipus de jornada tampoc observem diferències a tenir en compte. 
 
Taula 3.7.5. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical, 

per Tipus de Jornada. Valoracions Mitjanes 
 

  Jornada 
Complerta 

Jornada 
Parcial 

Fer més transparent el funcionament i la gestió dels 
recursos 

4,3 4,3 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,8 3,8 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de direcció 4,0 4,1 

Facilitar la participació en activitats sindicals i processos 
congressuals 

3,9 4,0 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 3,9 4,0 

Trobar noves formes de lluita 4,3 4,4 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,1 4,2 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,1 4,1 

Confluir amb els moviments socials 4,2 4,3 

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 
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Per grandària de l’empresa tampoc observem diferències apreciables. 
 
Taula 3.7.6. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical, 

per nombre de treballadors/res de l’empresa. Valoracions Mitjanes 
 

  Fins a 50 51 a 250 Més de 
250 

Fer més transparent el funcionament i la gestió dels 
recursos 

4,3 4,3 4,3 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,9 3,8 3,8 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de 
direcció 

4,0 4,0 4,0 

Facilitar la participació en activitats sindicals i processos 
congressuals 

4,0 3,9 3,9 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 4,0 4,0 3,9 

Trobar noves formes de lluita 4,3 4,3 4,2 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,1 4,2 4,1 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,2 4,1 4,1 

Confluir amb els moviments socials 4,2 4,3 4,2 

Mitjana del total de temes 4,1 4,1 4,1 

 
 
Entre treballadors/res de l’empresa privada i del sector públic, s’observa alguna diferència 
de 2 dècimes en les propostes d’incrementar la transparència, limitar el temps en els òrgans 
de direcció i trobar noves formes de lluita. 
 
 
Taula 3.7.7. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical,  

per naturalesa de l’empresa. Valoracions Mitjanes 
 

  Empresa 
Privada 

Administració o 
Empresa Pública 

Fer més transparent el funcionament i la gestió dels 
recursos 

4,2 4,4 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,8 3,8 

Limitar el temps de permanència en els òrgans de direcció 4,0 4,2 

Facilitar la participació en activitats sindicals i processos 
congressuals 

3,9 4,0 

Accentuar el tracte preferencial als afiliats/des 3,9 4,0 

Trobar noves formes de lluita 4,2 4,4 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,1 4,2 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,1 4,1 

Confluir amb els moviments socials 4,1 4,1 

Mitjana del total de temes 4,0 4,1 
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Les dades mostren una lleugera tendència a incrementar la priorització com més antiguitat 
afiliativa es tingui en: reforçar el treball militant, limitar el temps en els òrgans de direcció, 
el tracte preferencial als afiliats/des i confluir amb els moviments socials. D’altra banda, les 
persones no afiliades, en un comportament que sembla força lògic, consideren menys 
prioritari que les afiliades les propostes de facilitar la participació en activitats sindicals i 
congressos i el tracte preferencial a les persones afiliades. 
 
 
Taula 3.7.8. Grau de prioritat de propostes de millora de l’organització i l’activitat sindical,  

per antiguitat afiliativa. Valoracions Mitjanes 
 

  Menys de 
3 anys 

De 3 a 
10 anys 

Més de 
10 anys 

No 
afiliats/des 

Fer més transparent el funcionament i la 
gestió dels recursos 

4,2 4,3 4,3 4,3 

Reforçar el treball militant no remunerat 3,7 3,8 3,9 3,7 

Limitar el temps de permanència en els 
òrgans de direcció 

3,9 4,0 4,1 4,0 

Facilitar la participació en activitats sindicals i 
processos congressuals 

3,9 3,9 4,0 3,8 

Accentuar el tracte preferencial als 
afiliats/des 

3,8 4,0 4,1 3,2 

Trobar noves formes de lluita 4,2 4,3 4,3 4,1 

Millorar la comunicació . TIC's i xarxes socials 4,1 4,2 4,2 4,2 

Avançar en la unitat d'acció sindical 4,1 4,1 4,1 4,0 

Confluir amb els moviments socials 4,1 4,2 4,3 4,0 

Mitjana del total de temes 4,0 4,1 4,1 3,9 
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4. Conclusions. 
 
 
Els i les enquestats/des expressen majoritàriament un acord moderat amb la política del 
sindicat en les matèries presentades, que és matisadament més positiu en el cas de les 
persones afiliades respecte las no afiliades. Les matèries en què es manifesta més acord 
(més aviat d’acord) són les actuacions contra la discriminació, denotant una visió inclusiva 
del sindicat, l’assessorament sindical i jurídic, així com també, tot i que no al grau de les 
anteriors, l’actuació per la millora de la seguretat i la salut en el treball. Les menys valorades 
són, l’actuació per les millores salarials i per al control i limitació de la contractació 
temporal. Per característiques personals cal posar de relleu que les diferències no són 
destacables i que en tot cas el que es pot tenir en compte és que les valoracions són més 
altes en general com més edat es té, també ho són més en aquelles i aquells que treballen 
en empreses petites. Els treballadors i treballadores del sector públic valoren més l’actuació 
que fa el sindicat en l’àrea dels horaris laborals que els i les que treballen en empreses 
privades. Especialment destaca que els i les no afiliats/des que responen l’enquesta fan 
valoracions inferiors en general, i especialment pel que fa als increments salarials i el control 
de la contractació temporal. 
 
La valoració de la representació sindical de CCOO és majoritàriament bona, tant pel que fa a 
la feina de representació i informació que fan els delegats i delegades del sindicat, com pel 
que respecte a l’ús que fan de les hores sindicals. Per característiques de perfil, només 
destaca que les persones de més edat, les no afiliades i les que tenen contracte temporal, 
fan valoracions lleugerament més baixes. 
 
Es dóna un alt grau de priorització a les propostes per a facilitar la participació i l’assumpció 
de responsabilitats. La més ben valorada és l’adaptació d’horaris per fer compatibles les 
reunions amb la vida laboral i familiar. Per característiques personals, es pot destacar la més 
alta priorització que fan les dones i les persones de més edat de la idea de trobar formes de 
participació no presencial, així com la baixa priorització que fan les persones no afiliades de 
la generalització d’assemblees i de la constitució de la secció sindical. 
 
La idea que les persones no afiliades es beneficien igualment de la negociació col·lectiva i la 
falta d’interès, són les situacions més destacades com a motius que dificulten l’afiliació. Les 
que menys es valoren com a traves per a l’afiliació són les possibles represàlies per part de 
l’empresa i el preu de la quota sindical. Per característiques personals, es pot destacar que 
les persones més joves i les mes grans donen més importància a les possibles represàlies per 
part de l’empresa. El fet que les persones no afiliades es beneficien igualment de la 
negociació col·lectiva és considerat menys important per les persones més joves que per les 
altres. En canvi aquest motiu és més important pels treballadors i treballadores públics, 
mentre que les possibles represàlies per part de l’empresa són més importants per les 
persones amb contracte temporal, amb contractes a temps parcial i les que treballen en 
empreses petites. 
 
La priorització de les matèries socials presentades és molt alta. Dintre d’aquesta priorització 
alta, la implantació de la renda garantida de ciutadania és la matèria menys puntuada en 
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general, però no així per a les persones que treballen en condicions més precàries. No hi ha 
diferències destacables segons el perfil de les persones enquestades. 
 
La priorització de les propostes de millora de les pròpies condicions laborals també és força 
alta. La priorització menys alta és la que es dona a la reducció de jornada. Per perfil de les 
persones enquestades destaquen la priorització més alta que fan els joves de l’increment de 
salaris i la priorització més alta que fan les persones amb contracte temporal de l’estabilitat 
en el lloc de treball. També els qui treballen en empreses privades prioritzen més la reducció 
de jornada i l’estabilitat que els treballadors i treballadores públics. 
 
Pel que fa a les propostes de millora de l’organització i l’activitat del sindicat, també es 
manifesta un alt grau d’acord. Algunes propostes destaquen amb prioritzacions 
especialment altes, com l’increment de la transparència en la gestió dels recursos i la cerca 
de noves formes de lluita. Pràcticament no hi ha variacions d’aquestes valoracions per 
característiques de perfil, només es pot destacar la baixa priorització que fan els no 
afiliats/des de la proposta de facilitar la participació en les activitats sindicals i processos 
congressuals i, sobretot, del tracte preferencial a les persones afiliades. 
 
En general hi ha un moderat acord amb la política sindical i bastant acord amb les propostes 
que es plantegen a l’enquesta. 



 

PROPOSTES I OPINIONS DE LA FASE I DE 

L’ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA 

ANNEX 3 

 



EIX 1. PARTICIPACIÓ A L’EMPRESA, AL SINDICAT I A LA SOCIETAT 

OPINIONS 

 Valoració molt positiva de l’ASO com a espai de debat i participació. 

 Valoració positiva de la consulta feta a l’afiliació sobre l’Acord de negociació col·lectiva 

(AENC). 

 Hi ha la percepció que hi ha molt individualisme i que la gent no té gaire interès a 

participar. 

 El sindicat ha de teixir aliances amb els moviments socials. 

 Cal comunicar més, i més ràpid, el que fem i amb un llenguatge entenedor, proper i 

emocional. 

 Cal reforçar i organitzar, al sindicat, la participació voluntària i militant. 

 Els horaris racionals al sindicat són clau perquè hi participin les dones. 

 Tenim un model de participació i representació sindical que no respon a les noves 

necessitats del món del treball. 

 Cal que tota l’organització del sindicat promogui la participació de la gent jove. 

 S’ha de facilitar la participació i la comunicació transversal entre treballadors i 

treballadores del mateix perfil professional per compartir experiències i propostes. 

 Cal tenir més presència als centres de treball i tenir més contacte amb els treballadors i 

treballadores. 

 Les direccions sindicals han de tenir més contacte directe amb l’afiliació i les seccions 

sindicals. 

 Cal que l’opinió expressada per l’afiliació en els processos de participació tingui sempre 

retorn. 

 És fonamental assegurar que la informació durant tot el procés de negociació arriba a 

l’afiliació. 

 Cal fomentar la paritat home-dona en tots els organismes. 

 Es constata que el sindicat té dificultats per arribar als sectors que estan en pitjors 

condicions laborals. 

 Cal renovar les formes de participació, debat i decisió dels processos congressuals. 

 Cal facilitar a l’afiliació i a la representació sindical l’accés a la informació i el 

seguiment dels debats dels òrgans de direcció. 

 Cal habilitar espais de participació per a les noves figures laborals (becaris i becàries, 

treballadors i treballadores temporals, investigadors i investigadores…).  

 S’ha de millorar la forma de fer les assemblees perquè, a més de ser informatives, 

siguin participatives. 

 

  



EIX 1. PARTICIPACIÓ A L’EMPRESA, AL SINDICAT I A LA SOCIETAT 

PROPOSTES 

1. Habilitar espais de reflexió i participació permanent seguint el model de l’ASO. 

2. Realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals. 

3. Tenir presència amb perfil propi als moviments socials. 

4. Crear espais de debat dinàmics utilitzant les noves tecnologies. 

5. Potenciar les seccions sindicals com a espai de presència sindical a l’empresa i de 

participació de l’afiliació. 

6. Organitzar els equips de direcció per treballar per projectes, a fi de facilitar la 

participació voluntària o de delegats i delegades amb poques hores sindicals. 

7. Utilitzar més les xarxes socials i aplicacions mòbils per informar, assessorar, participar i 

convocar mobilitzacions. 

8. Concretar formes perquè l’afiliació pugui elegir directament la secretaria general de la 

confederació, les federacions i les unions territorials.  

9. Escollir la secretaria general en forma de colideratge o alternança. 

10. Comunicar i explicar millor els acords de diàleg social que se signen. 

11. Obrir el sindicat a la societat: cedir locals, promoure debats, realitzar activitats 

culturals, etc. 

12. Fer eleccions primàries per a la confecció de les llistes de les eleccions sindicals. 

13. Col·laborar amb el moviment veïnal i altres entitats en matèria d’assessorament laboral. 

14. Racionalitzar els horaris i la durada de les reunions sindicals, a fi de facilitar la 

conciliació de la vida personal i la laboral. 

15. Retransmetre en temps real debats dels organismes de direcció per facilitar el seu 

seguiment. 

16. Trobar fórmules de participació no presencial.  

17. Estimular la participació i la col·laboració de les persones jubilades i prejubilades al 

sindicat. 

18. Potenciar i desenvolupar mitjans de comunicació propis. 

19. Recollir i difondre les bones pràctiques de lluita i participació. 

 

  



 

EIX 2. MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I L’AFILIACIÓ 

OPINIONS 

 El sindicat continua sent una eina útil, però s’ha de renovar i estar més a prop de la 

gent. 

 Cal revisar el sistema de quotes actual. 

 Hi ha una manca d’agilitat i rapidesa en la resposta als problemes de les persones 

afiliades. 

 Els delegats i delegades haurien d’estar afiliats. 

 Cal que es noti la utilitat d’estar afiliat. 

 Cal transformar l’organització del sindicat per donar cabuda a les noves realitats del 

món del treball, en especial del treball precari. 

 No som útils al jovent i hi ha una desconnexió generacional. 

 Tenim una estructura massa vertical, jeràrquica i amb certs graus de burocràcia. 

 Els treballadors i treballadores no tenen necessitat d’afiliar-se perquè reben els 

mateixos beneficis que els afiliats i afiliades. 

 El sindicat ha de ser un lloc d’acollida i d’ajuda mútua. 

 L’assessorament és primordial per mantenir l’afiliació. 

 Cal millorar l’atenció als delegats i delegades, en especial als nous i als de les petites 

empreses. 

 Afiliar-se al sindicat hauria de ser més fàcil i simple.  

 Cal que hi hagi relació entre les seccions sindicals de l’empresa principal i les 

subcontractades. 

 Cal millorar el funcionament del Gabinet Tècnic Jurídic. 

 El sindicalisme no pot ser una professió. 

 Cal garantir que l’afiliació rebi la mateixa atenció i els mateixos serveis, 

independentment de l’organització territorial o federativa on estigui. 

 Hi ha la percepció que el sindicat només defensa el nucli de treballadors i treballadores 

estables. 

 La informació no arriba a tothom, en especial a les seccions sindicals i a les pimes. 

 Cal garantir que totes les persones que s’adrecin al sindicat siguin ateses i tinguin 

resposta. 

 El contacte personal és fonamental i no es pot deixar tot a les noves tecnologies. 

 Cal millorar i completar les bases de dades de l’afiliació. 

 El sindicat ha de ser més referent sindical per als treballadors i les treballadores 

estrangers. 

 Cal assegurar la rotació de sindicalistes i la mobilitat dels quadres sindicals. 

 Cal fer pedagogia de la importància del fet afiliatiu amb la gent del nostre entorn. 

 Es valora la importància de l’afiliació com a principal font de recursos per desenvolupar 

l’activitat sindical. 

 

  



 

EIX 2. MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I L’AFILIACIÓ 

PROPOSTES 

20. Prioritzar l’afiliació dels delegats i delegades sindicals que no ho estan. 

21. Explicar a instituts i universitats els drets laborals i el paper del sindicalisme. 

22. Situar el territori com a espai de cooperació per atendre la gent de les micropimes. 

23. Crear un registre públic de seccions sindicals. 

24. Prioritzar l’atenció a les persones afiliades. 

25. Proposar un sistema de quotes que avanci cap a una major proporcionalitat en relació 

amb el salari. 

26. Millorar el funcionament de l’assessorament sindical i jurídic i avançar en la gratuïtat 

per a l’afiliació. 

27. Reforçar les funcions del síndic de l’afiliació per fer el seguiment de la qualitat de 

l’atenció a les persones afiliades. 

28. Crear un projecte confederal per vincular el jovent al sindicat.  

29. Generalitzar les jornades de benvinguda per a delegats i delegades, i d’acollida a la 

nova afiliació. 

30. Formar el personal sindicalista, tècnic i administratiu en l’atenció a les persones i a 

l’afiliació. 

31. Crear una bústia en línia de queixes i suggeriments de l’afiliació.  

32. Ampliar l’atenció i l’assessorament en línia per a l’afiliació. 

33. Reservar un percentatge de les hores sindicals dels comitès per a tasques confederals. 

34. Elaborar una proposta que garanteixi la rotació de quadres sindicals. 

35. Establir la coordinació sindical entre empreses i sectors que coexisteixen en un mateix 

àmbit o espai laboral. 

36. Garantir que els alliberats sindicals dediquin un percentatge d’hores sindicals a la seva 

empresa. 

37. Garantir que els òrgans de direcció tinguin un percentatge no inferior al 50% de 

persones vinculades a l’empresa. 

38. Requerir una experiència laboral mínima per formar part dels diferents òrgans de 

direcció del sindicat. 

39. Posar una limitació de mandat efectiva de 8 anys (2 mandats) per a una 

responsabilitat concreta, en tots els nivells del sindicat. 

  



 

EIX 3. PRIORITATS LABORALS I SOCIALS 

OPINIONS 

 Hem de ser més sindicat general i sociopolític. 

 Normalment prioritzem allò que és urgent sobre allò que és important. 

 Cal defensar l’estat del benestar i els serveis públics com a bandera del sindicat. 

 Ara les reivindicacions socials són tan importants com les laborals. 

 Cal lluitar contra les desigualtats i la pobresa. 

 Cal recuperar els drets perduts durant la crisi. 

 Cal avançar en la cogestió a les empreses. 

 S’hauria de penalitzar les empreses que incompleixin la legislació laboral. 

 Cal exigir una Administració oberta i transparent. 

 Cal valorar el voluntariat. 

 Cal tornar a reivindicar la legalització del treball sexual. 

 El sindicat ha de tenir un paper important en la sensibilització social en relació amb la 

immigració i amb la no-instrumentalització del fet migratori. 

 Cal que el sindicat comuniqui molt més de les conquestes en drets i les millores laborals 

que aconsegueix. 

 El sindicat ha de reivindicar unes pensions dignes per a tothom. 

 Els sindicat s’ha de comprometre amb la cooperació internacional. 

  



EIX 3. PRIORITATS LABORALS I SOCIALS 

PROPOSTES 

40. Recuperar el poder adquisitiu dels salaris.

41. Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la precarietat.

42. Incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) fins, com a mínim, el 60% del salari 
mitjà.

43. Exigir la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania.

44. Prioritzar la lluita contra la bretxa salarial i la discriminació de gènere.

45. Prioritzar la creació d’ocupació de qualitat.

46. Reduir la pobresa i les desigualtats socials.

47. Reivindicar un canvi de model productiu i més inversió en R+D+I.

48. Realitzar campanyes per una fiscalitat justa.

49. Potenciar la defensa dels drets de les persones immigrades i, en especial, dels 
col·lectius més vulnerables.

50. Reforçar el treball amb entitats i moviments socials.

51. Defensar els drets socials, les prestacions públiques i l’atenció a la dependència.

52. Lluitar per l’habitatge digne i contra els desnonaments.

53. Reivindicar la creació d’una banca pública.

54. Reivindicar la capacitat adquisitiva de les pensions i la millora de les pensions mínimes.

55. Defensar l’educació pública lluitant contra les privatitzacions i les retallades.

56. Fomentar les campanyes de solidaritat i cooperació sindical internacional.

57. Defensar la sanitat pública i lluitar contra les retallades i per revertir les privatitzacions.

58. Lluitar contra la pobresa energètica.

59. Defensar la qualitat dels serveis públics i lluitar contra les externalitzacions. 



 

EIX 4. ACCIÓ SINDICAL I NOVES FORMES DE LLUITA 

OPINIONS 

 Hi ha la percepció que el sindicat necessita actualitzar-se. 

 Cal més visió de gènere en les nostres anàlisis. 

 Cal trobar noves vies per denunciar els abusos laborals a les empreses quan no es pot 

fer des de dins.  

 La precarietat laboral és un obstacle per a la defensa dels drets. 

 Les manifestacions han de ser més visibles, participatives i combatives. 

 Cal millorar la coordinació intersectorial i interfederativa. 

 Hi ha contradiccions entre la unitat d’acció a escala general i les relacions que 

s’estableixen als centres de treball. 

 La gent no vol que se’ns confongui amb altres opcions sindicals. 

 Hi ha dificultats per adaptar l’acció sindical a les noves realitats del treball. 

 L’organització sindical no està pensada per a la situació que viu la gent jove. 

  



 

EIX 4. ACCIÓ SINDICAL I NOVES FORMES DE LLUITA 

PROPOSTES 

60. Buscar sinergies sindicals entre empreses amb forta presència sindical i d’altres de més 

febles de l’entorn o d’un mateix espai, per ajudar a estendre el sindicat. 

61. Reforçar el perfil propi de CCOO en les relacions sindicals. 

62. Explorar altres formes de lluita: vaga de consum, tancades, boicot a empreses, accions 

que afectin la imatge corporativa, escarni… 

63. Reivindicar i plantar cara pels que són més vulnerables i no poden fer-ho. 

64. Garantir la presència equilibrada de dones i homes a les taules negociadores. 

65. Utilitzar les xarxes socials per fer campanyes de denúncia i pressió, i crear estats 

d’opinió. 

66. Fer visibles dins l’organització i als mitjans de comunicació els sindicalistes protagonistes 

dels conflictes socials.  

67. Fer visibles i estendre a la societat els conflictes dels centres de treball.  

68. Utilitzar els instruments del sindicat per promoure la solidaritat en els conflictes laborals 

i augmentar la pressió social. 

69. Eliminar de la contractació pública les empreses que no respectin unes condicions 

laborals dignes. 

70. Crear la figura del delegat o delegada sectorial per atendre les pimes en la 

negociació col·lectiva. 

71. Incrementar i dignificar l’ocupació pública. 

72. Lluitar contra la realització d’hores extres que excedeixin les legalment permeses, i 

impulsar la contractació i la creació d’ocupació. 

73. Fer aturades parcials i amb impacte mediàtic que comportin el mínim cost econòmic a 

les persones. 

74. Revertir la reforma laboral. 

75. Minimitzar o eliminar la distribució irregular de la jornada. 

76. Lluitar per la conciliació de la vida personal i la laboral. 

77. Eliminar la contractació temporal sense causa i lluitar contra el frau en la contractació. 

78. Defensar l’homologació de condicions laborals dels treballadors i treballadores d’un 

mateix grup d’empreses. 

79. Reduir la jornada, repartir el treball i lluitar contra les hores extres. 

80. Fomentar la igualtat i la no-discriminació de gènere, d’origen, creença i orientació 

sexual. 

  



 

EIX 5. VALORS I ÈTICA SINDICAL 

OPINIONS 

 Cal recuperar la transmissió dels valors del sindicat.  

 Els delegats i delegades són un referent important del sindicat a les empreses. Cal 

vetllar per l’ètica del seu comportament. 

 En els casos de corrupció cal ser contundents i ràpids a l’hora d’actuar.  

 Cal més transparència en tots els nivells del sindicat. 

 La principal font de finançament del sindicat ha de provenir de les quotes de l’afiliació. 

 Cal preservar la imatge pública del sindicat i evitar que es vegi afectada per les “fotos 

institucionals”. 

 Hem de promoure els valors de la solidaritat obrera i la fraternitat. 

 S’haurien de revocar els delegats o delegades que facin un mal ús de les hores sindicals.  

 Cal disposar de mecanismes àgils per detectar, corregir i eliminar les males pràctiques.  

 Un sindicat no jeràrquic es veu també en les retribucions i els complements als 

sindicalistes. 

 Hem d’avançar més en la renovació i la rotació de quadres sindicals. 

 Cal un control i un rendiment de comptes en l’ús de les hores sindicals. 

 Hem de fer només allò que es pugui explicar. 

 Els quadres sindicals de les empreses s’haurien d’implicar més en les tasques generals 

del sindicat. 

 La coherència ha de ser un valor fonamental en totes les actuacions individuals i 

col·lectives del sindicat. 

 Els òrgans de direcció en tots els nivells haurien de rendir comptes periòdicament de la 

seva actuació. 

 S’ha de controlar molt la participació en consells d’administració i avaluar-la 

periòdicament. 

 El codi ètic és desconegut per a la majoria de l’afiliació. 

 Hi ha un debat amb opinions diverses sobre les subvencions, però, en tot, cas es demana 

absoluta transparència. 

 Hem d’actualitzar i reforçar el relat del sindicat sobre la seva funció i els seus valors i el 

vincle emocional amb el món del treball. 

 S’ha de recuperar la centralitat del valor del treball a la nostra societat. 

 Cal potenciar la militància i canviar les formes de treball per facilitar-la. 

 Cal avançar en la igualtat real de gènere dins del sindicat. 

 Cal facilitar l’expressió de les diferents sensibilitats. 

 Tots els càrrecs del sindicat han de ser revocables. 

 El sindicat ha de ser l’expressió de la solidaritat organitzada. 

 El fet de dedicar-se a l’activitat sindical no pot comportar beneficis ni pèrdues 

econòmiques respecte a la situació laboral a l’empresa. 

  



 

EIX 5. VALORS I ÈTICA SINDICAL 

PROPOSTES 

81. Evitar la convocatòria de reunions que requereixin l’ús d’hores sindicals en dilluns o 

divendres. 

82. Publicar mensualment com es fan servir les hores sindicals, amb la finalitat de rendir 

comptes. 

83. Crear bosses d’hores sindicals per ser utilitzades en tasques generals del sindicat. 

84. Actualitzar el concepte de sindicat d’homes i dones des d’una perspectiva feminista. 

85. Elaborar un decàleg amb els valors continguts en el codi ètic del sindicat. 

86. Exigir a les persones que accedeixin a càrrecs de direcció i representació del sindicat 

que es comprometin amb el compliment del codi ètic. 

87. Suspendre d’afiliació totes les persones imputades per corrupció o assetjament sexual 

fins que hi hagi una sentència ferma. 

88. Establir la incompatibilitat entre el fet d’acollir-se voluntàriament a un ERO d’extinció 

amb indemnització i ser contractat posteriorment pel sindicat. 

89. Establir un límit en el nombre de persones sindicalistes assalariades pel sindicat, i també 

el nombre d’aquestes persones en la composició dels òrgans de direcció. 

90. Establir que les percepcions econòmiques dels sindicalistes estiguin en relació amb les 

tasques i la dedicació, i no en funció del càrrec o de l’organització a la qual estan 

ubicats. 

91. Fer pública l’agenda sindical dels membres dels òrgans de direcció del sindicat per 

transparentar l’activitat. 

92. Reforçar els valors, la història i el coneixement de l’organització del sindicat mitjançant 

un pla de formació per als sindicalistes. 

93. Reforçar el treball militant no remunerat. 

94. Fer públiques totes les percepcions econòmiques percebudes pels sindicalistes del 

sindicat. 

95. Habilitar mecanismes àgils per detectar, corregir o eliminar males pràctiques al 

sindicat. 

96. Recuperar i reforçar la solidaritat interna en les lluites sindicals. 

97. Evitar que governs i patronals utilitzin la imatge del sindicat.  

98. Els dirigents sindicals amb responsabilitat de gestió faran una declaració de béns 

patrimonials a l’inici i al final del mandat. 

99. Donar publicitat dels comptes anuals de tots els àmbits del sindicat. 

100.  Elaborar una memòria anual de l’activitat sindical i fer-la pública. 

 

 

 



 

INSTRUCCIONS PER A VOTACIÓ EN 
L’ASSEMBLEA 7N 

FASE III 

ANNEX 4 

 



LLEGEIX FINS AL FINAL ABANS DE VOTAR.

- Aquesta votació serveix per saber quin ordre de prioritats tenen les propostes 
seleccionades.

- Pots votar fi ns a les 11 h.
- Pots votar per mòbil o en paper.
- Pots fer la votació per mòbil a través de la web: aso.ccoo.cat. 
- Si fas la votació en paper, demana un full a les persones del servei d’organització.
- Llegeix les propostes que tens en aquest full. A cada eix hi ha 5 propostes enumerades. 

Proposta 1
Proposta 2
Proposta 3
Proposta 4
Proposta 5 

- Has d’ordenar les propostes segons la teva prioritat, assignant a cada una de elles un 
número d’ordre. L’1 per a la que consideres més prioritària i el 5 per a la que situes en 
el cinquè lloc.

Instruccions per votar l’ordre de 
prioritats de les diferents propostes 
seleccionades en la fase dos de 
l’Assemblea sindical oberta

- Per emplenar el full, fi xa-t’hi bé i segueix les instruccions.
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PROPOSTES:

EIX 1: PARTICIPACIÓ
1: Realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals.
2: Comunicar i explicar millor els acords de diàleg social que se signen.
3: Potenciar les seccions sindicals com a espai de presència sindical a l’empresa i de participa-

ció de l’afi liació. 
4: Utilitzar més les xarxes socials i les aplicacions mòbils per informar, assessorar, participar i 

convocar mobilitzacions. 
5: Trobar fórmules de participació no presencial. 

EIX 2: ORGANITZACIÓ
1: Millorar el funcionament de l’assessorament sindical i jurídic, i avançar en la gratuïtat per a 

l’afi liació. 
2: Explicar a instituts i universitats els drets laborals i el paper del sindicalisme. 
3: Prioritzar l’atenció a les persones afi liades. 
4: Posar una limitació de mandat efectiva de 8 anys (2 mandats) per a una responsabilitat con-

creta, en tots els nivells del sindicat. 
5: Formar el personal sindicalista, tècnic i administratiu en l’atenció a les persones i a l’afi liació. 

EIX 3: PRIORITATS SINDICALS I SOCIALS
1: Recuperar el poder adquisitiu dels salaris. 
2: Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la precarietat. 
3: Incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) fi ns, com a mínim, el 60% del salari mitjà. 
4: Defensar la sanitat pública i lluitar contra les retallades i per revertir les privatitzacions. 
5: Defensar l’educació pública lluitant contra les privatitzacions i les retallades. 

EIX 4: ACCIÓ SINDICAL
1: Eliminar de la contractació pública les empreses que no respectin unes condicions laborals 

dignes. 
2: Revertir la reforma laboral. 
3: Lluitar per la conciliació de la vida personal i la laboral. 
4: Utilitzar les xarxes socials per fer campanyes de denúncia i pressió, i crear estats d’opinió. 
5: Reivindicar i plantar cara pels que són més vulnerables i no poden fer-ho. 

EIX 5: VALORS I ÈTICA SINDICAL
1: Suspendre d’afi liació totes les persones imputades per corrupció o assetjament sexual fi ns 

que hi hagi una sentència ferma. 
2: Exigir a les persones que accedeixin a càrrecs de direcció i representació del sindicat que es 

comprometin amb el compliment del codi ètic. 
3: Habilitar mecanismes àgils per detectar, corregir o eliminar males pràctiques al sindicat. 
4: Publicar mensualment com es fan servir les hores sindicals, amb la fi nalitat de rendir comptes. 
5: Establir que les percepcions econòmiques dels sindicalistes estiguin en relació amb les tas-

ques i la dedicació, i no en funció del càrrec o de l’organització a la qual estan ubicats. 
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FULL DE VOTACIÓ A L’ASSEMBLEA 7N 
FASE III 

ANNEX 5 

 



D C
Prioritza del 1r al 5è lloc (1r més important, 5è menys) cada proposta del full de PROPOSTES ASO.

Propostes  EIX 1 PARTICIPACIÓ 1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

A BSi tu participes, CCOO avança

Realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals.1

2 Comunicar i explicar millor els acords de diàleg social que se signen.

3 Potenciar les seccions sindicals com a espai de presència sindical a l’empresa i de participació de l’afiliació

4

5
Establir que les percepcions econòmiques dels sindicalistes estiguin en relació amb les tasques i la dedicació, i no en funció del càrrec o de 

l’organització a la qual estan ubicats/es

Utilitzar més les xarxes socials i aplicacions mòbils per informar, assessorar, participar i convocar mobilitzacions.

IMPORTANT: dintre de cada EIX, no pot haver-hi dues propostes amb la mateixa prioritat.

Només una MARCA en cada fila i columna, en cas d'error, demana un altre full

5 Trobar fórmules de participació no presencial.

Propostes  EIX 2 ORGANITZACIÓ

1 Millorar el funcionament de l’assessorament sindical i jurídic i avançar en la gratuïtat per a l’afiliació.

2 Explicar a instituts i universitats els drets laborals i el paper del sindicalisme.

3 Prioritzar l’atenció a les persones afiliades.

4 Posar una limitació de mandat efectiva de 8 anys (2 mandats) per a una responsabilitat concreta, en tots els nivells del sindicat.

5 Formar el personal sindicalista, tècnic i administratiu en l’atenció a les persones i a l’afiliació

Propostes  EIX 3 PRIORITATS SINDICALS I SOCIALS

1 Recuperar el poder adquisitiu dels salaris

2 Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la precarietat. 

3 Incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) fins, com a mínim, el 60% del salari mitjà

4 Defensar la sanitat pública i lluitar contra les retallades i per revertir les privatitzacions.

5 Defensar l’educació pública lluitant contra les privatitzacions i les retallades

Propostes  EIX 4 ACCIÓ SINDICAL

1 Eliminar de la contractació pública les empreses que no respectin unes condicions laborals dignes

2 Revertir la reforma laboral

3 Lluitar per la conciliació de la vida personal i la laboral. 

4 Utilitzar les xarxes socials per fer campanyes de denúncia i pressió, i crear estats d’opinió.

5 Reivindicar i plantar cara pels que són més vulnerables i no poden fer-ho

Propostes  EIX 5 VALORS I ÈTICA SINDICAL

1 Suspendre d’afiliació totes les persones imputades per corrupció o assetjament sexual fins que hi hagi una sentència ferma

2 Exigir a les persones que accedeixin a càrrecs de direcció i representació del sindicat que es comprometin amb el compliment del codi ètic 

3 Habilitar mecanismes àgils per detectar, corregir o eliminar males pràctiques al sindicat. 

4 Publicar mensualment com es fan servir les hores sindicals, amb la finalitat de rendir comptes.

FULL DE VOTACIÓ




