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PRESENTACIÓ 

La  Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) és una confederació sindical 

nacional que agrupa seccions sindicals, sindicats de ram, federacions de ram i unions 

territorials, té com a objectiu organitzar els treballadors i les treballadores de 

Catalunya, i actua en totes les esferes de l’activitat social i en els centres de treball per 

defensar els interessos professionals, econòmics, polítics, socials i nacionals amb la 

perspectiva de la supressió de tot tipus d’opressió, discriminació i explotació de la classe 

treballadora. 

L’acció sindical està emmarcada en la defensa dels interessos generals dels treballadors 

i les treballadores i dels seus drets, i en la millora de les relacions humanes i laborals. El 

sindicalisme confederal i sociopolític que representa CCOO assumeix totes les 

reivindicacions que afecten directament o indirectament la vida del conjunt dels 

treballadors i les treballadores: la lluita contra tot tipus de discriminació; la defensa de 

la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; l’establiment d’una seguretat social 

pública i participada i en benefici dels treballadors i les treballadores; la plena 

ocupació permanent; el desenvolupament de l’economia orientat a les necessitats socials, 

l’equitat i la sostenibilitat; la gratuïtat de l’ensenyament i la formació professional per a 

l’ocupació; la sanitat pública universal, que potenciï la promoció i la prevenció de la 

salut; el progrés tècnic i científic compatible amb la defensa de la natura; l’extensió i la 

promoció culturals; la realització d’una política respectuosa i de defensa del medi 

ambient; la garantia de la igualtat davant la llei, i la defensa dels interessos de la 

classe treballadora, especialment dels aspectes que tenen a veure amb les condicions de 

treball, ocupació, salut i prevenció de riscos laborals.  

Aquesta memòria recull les activitats confederals realitzades durant l’any 2016 per la 

CONC, en el marc de l’actuació que concreten els estatuts de l’organització, en 

concordança amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i 

d’acord amb les línies d’actuació aprovades pel Consell Nacional de la CONC.  

L’any 2016 ha estat l’any en el qual han finalitzat els 4 anys mandat del X Congrés del 

sindicat i, per tant, en algun dels apartats de la memòria trobareu balanços que 

inclouen comparatives no solament de l’activitat de l’any, sinó també de tot el mandat 

congressual. 
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ORGANITZACIÓ 

En aquest apartat retrem comptes d’aquells aspectes relacionats amb l’organització del 

sindicat. En allò referent a aquest capítol entendrem l’organització tant en la seva 

vessant interna (recursos humans, infraestructura, etc.) com en la seva vessant més 

institucional, i comentarem també aquells aspectes que tenen una projecció més aviat 

externa (representació sindical, estat de l’afiliació, etc). 

Si no es diu el contrari, totes les dades a les quals fem referència en aquest capítol 

tenen data de 31 de desembre del 2016. 

Abans que res, mostrarem un quadre amb els principals indicadors organitzatius.  

 

ALGUNES DADES RELLEVANTS     

 Total  Homes  Dones  
Afiliació, el 31 de desembre del 2016 141.043 83.272 57.771 
Delegats i delegades sindicals 21.169 12.419 8.750 
Sindicalistes contractats  132 96 36 
Sindicalistes alliberats amb alta a la 
Seguretat Social 57 35 22 

Personal assalariat 220 64 156 
Locals 48   
Superfície locals (m²) 41.220,47   

 

PRINCIPALS INDICADORS D’AFILIACIÓ 

 

L’any 2016 va acabar amb 141.043 

persones afiliades (40,96% de dones i 

59,04% d’homes) i 9.154 persones no 

afiliades, però vinculades, que 

mantenen una relació amb el sindicat 

de representació sindical (són delegats 

o delegades o bé membres de comitès 

d’empresa o juntes de personal).  
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Aquest percentatge d’afiliació de dones és molt semblant al conjunt de les unions 

territorials en què s’organitza el sindicat. A les terres de Lleida, amb el 45,9%, a les 

comarques gironines, amb el 43,6%, i al Barcelonès, amb el 44,1%, l’afiliació de dones 

supera el 40%. 

Si observem l’afiliació per federacions, que reflecteix la realitat sectorial de les 

empreses, s’observen els mateixos biaixos de la segregació ocupacional per sectors 

d’activitat. Hi ha el 79,84% de dones afiliades a la Federació d’Educació i el 69,44% a 

la Federació de Sanitat, una situació paritària a les federacions de Serveis Privats i 

Serveis, i una àmplia afiliació d’homes a les federacions de Serveis a la Ciutadania, 

Indústria i Construcció i Fusta. Aquestes dues últimes són les que presenten una diferència 

més gran en aquest sentit. 
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En l’afiliació entre els joves de menys de 30 anys, les dones han arribat al 43,8%. En 
aquest col·lectiu destaca Lleida, amb el 54,72% de dones joves afiliades; Girona, amb 
el 51,36%; Tarragona, amb el 45,88%, i el Barcelonès, amb el 45,86%.  

 

 

 

Entre les persones immigrades, l’afiliació de dones no arriba al 35%. Destaca la 
nombrosa afiliació de dones a la Federació de Sanitat. A les federacions d’Educació, 
Serveis i Serveis Privats, la proporció d’afiliació de dones i homes és pràcticament 
paritària, i a la resta de federacions és molt més gran el percentatge d’afiliació 
d’homes. 
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ÒRGANS DE DIRECCIÓ CONFEDERALS 

 

Els organismes que componen l’estructura de la Confederació Sindical de la CONC tenen 

els següents òrgans de direcció i gestió: 

- El Consell Nacional 

- El Comitè Confederal 

- La Comissió Executiva 

- El secretari general 

 

EL CONSELL NACIONAL 

El Consell Nacional, format per 167 persones (64 dones i 103 homes), és el màxim 

òrgan de direcció i de representació de totes les estructures de la CS de la CONC entre 

congrés i congrés. Està presidit per 2 persones de manera rotativa, 1 dona i 1 home 

d’una organització territorial i d’una organització de ram confederada. Durant l’any 

2016 s’ha reunit 5 vegades i cal destacar que entre les qüestions aprovades s’hi troben 

les següents: 

- La resolució “Procés per a la fusió de CCOO d’Indústria de Catalunya i la 

Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya”. 

- La Carta de convocatòria i les Normes de l’11è Congrés de la CONC. 

- El Pla d’acció i la Proposta de modificació dels Estatuts, que es van sotmetre a 

debat durant el procés de l’11è Congrés. 

 

EL COMITÈ CONFEDERAL 

El Comitè Confederal és l’òrgan de direcció i coordinació confederal de la CS de la 

CONC. Està integrat per les persones membres de la Comissió Executiva i els secretaris i 

secretàries generals de les organitzacions confederades. Està presidit pel secretari 

general i durant el 2016 s’ha reunit 8 vegades de manera ordinària i 1 

d’extraordinària, el 7 de juliol, durant l’Escola d’Estiu celebrada a la Universitat de Vic. 

Entre els temes tractats al Comitè Confederal cal destacar: 

- La direcció de la Conferència de Dones i Homes: “Feminitzant el sindicat”. 
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- La direcció de l’11è Congrés de la CONC. 

- La reestructuració organitzativa del sindicat a les terres de Lleida. 

- El Pacte nacional per a la indústria. 

- Diferents campanyes i mobilitzacions com la campanya per a la defensa de les 

pensions i la campanya “Es pot fer ara” per a la defensa d’uns pressupostos 

socials.  

 

LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

La Comissió Executiva és l’òrgan de gestió confederal i està formada per 8 persones, 4 

dones i 4 homes, més el secretari general. Durant el 2015 s’han realitzat 37 reunions 

ordinàries, i 1 d’ampliada a totes les persones que tenen responsabilitats executives de 

les diferents secretaries, el 13 de juny, on s’han valorat les conclusions de l’Assemblea 

sindical oberta i els reptes fonamentals per a l’11è Congrés. 

Les responsabilitats de la Comissió Executiva estan organitzades en 8 secretaries:  

Comunicació i Xarxes Socials; Acció Sindical; Socioeconomia; Internacional, Migracions i 

Cooperació; Organització i Recursos; Formació Sindical, Estudis i Cultura; Dona i Cohesió 

Social, i Política Territorial i Barcelonès.. 
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REPRESENTACIÓ SINDICAL 

El 2016 és el primer any del període electoral 2016-2020, durant el qual s’han fet 

2.764 eleccions sindicals amb el resultat de 1.009 delegats i delegades més vigents, 

més que fa un any. D’aquests, 491 delegats i delegades són de CCOO, xifra que 

suposa una millora de la taxa de representativitat en 0,14 punts (41,84%) respecte a 

l’any 2015 i que situa en 21.169 el nombre total de delegats i delegades de CCOO. 

 

 

Durant aquest any 2016 CCOO és el sindicat que més creix. 
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  2015 2016 DIF. 

CCOO 41,70 41,84 0,14 

UGT 38,90 38,70 –0,20 

USOC 4,76 4,57 –0,19 

CGT 2,62 2,72 0,10 

NO SIND. 2,28 2,14 –0,14 

 

CCOO és el sindicat que més creix a noves empreses. 763 representants elegits en 

processos electorals nous, un 42,15% del total. 
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CCOO és també el sindicat que més creix a les empreses que han renovat la seva 

representació anterior. Obtenim 91representants més en aquestes empreses. 
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Sectors on s’han produït les variacions més significatives de representativitat  

SECTOR 2015 2016 

REPRESENTANTS % REPRESENTANTS % 

SANITAT PRIVADA 670 38,64 720 39,87 

AIGÜES 123 38,20 128 41,97 

INTERVENCIÓ SOCIAL 112 39,30 166 40,99 

CARRETERA 742 42,99 794 44,01 

TIC 113 41,85 455 58,94 

ENERGIA 174 55,77 184 57,14 

MODA (TÈXTIL) 399 48,25 419 50,24 

ESTACIONS DE SERVEI 149 45,15 158 47,16 

VIDRE I CERÀMICA 98 49,00 105 50,72 

INDÚSTRIA I ALIMENTACIÓ 548 47,32 610 48,37 

BEGUDES 169 52,48 176 59,06 

 

Durant el 2016 s’ha incrementat en 99 el nombre de centres de treball amb mandat 

vigent. 

Com a conclusió podem dir que el 2016 s’ha incrementat la representació sindical a 

Catalunya i CCOO és el sindicat que més creix en aquest període. 

 

DISTRIBUCIÓ PER SEXES I EDATS DELS DELEGATS I DELEGADES DE CCOO 
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La proporció de dones delegades de CCOO de Catalunya és del 41,33%. A Girona i 

al Barcelonès superen aquesta mitjana i arriben al 46,36% i al 46,55%, respectivament.  

De la mateixa manera que passa amb l’afiliació, a les federacions, on s’agrupen les 

empreses per sectors d’activitat, el percentatge de delegats i delegades reflecteix la 

realitat de la segregació ocupacional. A la Federació de Sanitat les delegades arriben 

a ser gairebé el 80%. A les federacions d’Educació, Serveis Privats i Serveis, les 

delegades superen el 50%. A la Federació de Serveis a la Ciutadania, les delegades 

no arriben al 40%, a la d’Indústria ja han superat el 25% i a la de Construcció i Fusta 

superen lleugerament el 12%. 

 

Entre les persones de menys de 30 anys les delegades ja arriben al 46,96%.  
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Entre les persones immigrades la proporció de dones delegades disminueix el 39,60%. I 

hem de destacar aquí que aquesta proporció arriba al 76,67% a la Federació de 

Sanitat, al 51,19% a la Federació d’Educació, i al 45,82% a la de Serveis. Als territoris 

del Barcelonès, amb un 46,39%; al de les terres de Lleida, amb un 44,12%, i al Vallès 

Oriental - Maresme - Osona, amb el 41,86%, també se supera 
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I CONCERTACIÓ 

En aquest apartat volem fer una valoració a partir dels indicadors dels darrers 4 anys 

perquè coincideix amb el final del mandat de l’actual Executiva i ens permet tenir una 

visió més aproximada de la incidència de la negociació col·lectiva i de la concertació 

social, després de la reforma laboral, en les condicions de treball i els salaris dels 

treballadors i treballadores. 

 

EL COMPORTAMENT DELS SALARIS 

Els increments mitjans pactats en la negociació col·lectiva en el període comprès entre el 

2013 i el 2016 tenen dues fases diferenciades: la primera és d’una reducció dràstica en 

els increments fins a l’any 2014 i la segona, de recuperació lenta dels increments 

salarials, fase que encara dura.  

L’efectivitat de la negociació col·lectiva a l’hora de fixar els salaris ha estat determinant 

per evitar una caiguda molt més important de les rendes dels treballadors i 

treballadores. El fet que la inflació ha estat en xifres negatives ha ajudat a amortir la 

pèrdua de poder adquisitiu. 
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En el període final del 2012 fins a l’agost del 2016, els convenis col·lectius amb efectes 

econòmics cada any han incrementat en nombre i cobertura de treballadors i 

treballadores fins a finals del 2014. Aquest increment és a causa, principalment, de la 

negociació col·lectiva d’empresa, ja que la sectorial pràcticament no ha variat en 

nombre de convenis.  

Els increments salarials a Catalunya segueixen la tendència de la resta de l’Estat: primer 

una davallada dels increments mitjans pactats en la negociació col·lectiva fins al final 

del 2013, seguit d’un any (2014) de fre de la caiguda i, posteriorment, una lleugera 

recuperació durant el 2015, que es consolida al llarg dels mesos estudiats del 2016 

amb increments mitjans superiors als que es registraven a finals del 2012.  

 

En tancar l’informe encara queden un nombre important de convenis grans per arribar a 

acord de renovació i, amb tota probabilitat, els increments pactats seran superiors als 

que tenim fins ara. Els increments mitjans pactats a Catalunya en relació amb el conjunt 

de l’Estat sempre han estat superiors. 

LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A LA LLUM DE LA REFORMA LABORAL 

A partir del 2015 es produeix una davallada important en el nombre de convenis 

col·lectius registrats i en el nombre de treballadors i treballadores amb cobertura, que 

sembla consolidar-se l’any 2016. Els conflictes d’ultraactivitat (bloqueig de la 

negociació) no es reflecteixen en les dades oficials fins al 2015, ja que hi havia molts 

convenis col·lectius amb vigència plurianual que comencen a patir les conseqüències de 

la reforma laboral, una vegada en finalitza la vigència. 
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Pel que fa als increments pactats en la negociació col·lectiva d’empresa partíem 

d’increments superiors als convenis sectorials els anys 2012 i 2013. Posteriorment, i com 

a efecte de la reforma laboral, es fa un tomb en les últimes negociacions col·lectives que 

fa que sigui la negociació col·lectiva sectorial la que disposi d’increments salarials 

majors. 

El nombre de treballadors i treballadores afectats per la negociació col·lectiva creix des 

de finals del 2012 fins a finals del 2014 i s’inicia una davallada important l’any 2015, 

amb una pèrdua de cobertura a escala estatal de 2.486.456 treballadors i 

treballadores, que tornarà a passar l’any 2016, encara que en menor quantitat.  

Aquesta pèrdua de treballadors i treballadores amb cobertura és del 16,94% en els 

convenis d’empresa entre finals del 2014 i finals del 2015, i d’un 24,79% en els 

convenis sectorials en el mateix període. Les xifres indiquen una tendència per a l’any 

2016 que tornarà a reduir el nombre de treballadors i treballadores amb cobertura. 

Població assalariada 

IV trimestre del 2016 

 

CATALUNYA 

Sector privat 2.273.500 

Sector públic 398.600 

TOTAL 2.672.100 

 

ESPANYA 

Sector privat 12.399.300 

Sector públic 2.986.100 

TOTAL 15.385400 

 

El 31 de desembre del 2016, a Catalunya, de les 2.273.500 persones que treballen, el 

19,7% tenen cobertura per convenis d’empresa i només l’1,5% no estan cobertes per la 

negociació col·lectiva. El 78,8% de persones restants estan vinculades als convenis 

sectorials. Malgrat les reformes laborals, a Catalunya, les relacions laborals han estat 

marcades per la negociació col·lectiva sectorial.  

 

 



18 
 

Increments salarials  

Negociació col·lectiva registrada des del gener fins al desembre del 2016 

CATALUNYA 

Àmbit Treballadors Convenis 

Conveni sectorial 1.791.517 285 

Conveni d’empresa 447.880 1.270 

Salari mínim interprofessional 34.103 0 

TOTAL 2.273.500 1.555 

Efectes econòmics del 2016 

 

Els conflictes d’ultraactivitat, fins que no són resolts pels tribunals, paralitzen la 

negociació col·lectiva i fan reduir significativament (a partir del 2014) el nombre de 

convenis signats. A dia d’avui encara afecten una part important dels convenis sense 

ultraactivitat expressa. 

Al llarg d’aquest període hem fet una feina important de buidatge i seguiment de la 

negociació col·lectiva, tant per saber l’estat de la negociació, la seva estructura i els 

nivells de cobertura, com l’evolució dels seus continguts. 

A inicis del 2013 desconeixíem les dades generals sobre negociació col·lectiva. L’anàlisi 

parcial de cada federació no possibilitava disposar d’una anàlisi confederal que 

permetés tenir una visió clara de la situació general de la negociació col·lectiva a 

Catalunya, la quantitat d’acords col·lectius negociats a Catalunya i quins d’àmbit estatal 

s’aplicaven als treballadors i treballadores de Catalunya. 

Negociació col·lectiva 2016 

Convenis col·lectius sectorials que afecten Catalunya 

ÀMBIT CONVENIS TREBALLADORS 

Estatals 132 340.941 

Autonòmics 56 910.764 

Barcelona 43 363.927 

Girona 14 66.912 

Lleida 15 52.706 

Tarragona 25 56.267 

TOTAL 285 1.791.517 

Catalunya 153 1.450.576 

Catalunya = Autonòmics + Barcelona + Girona + Lleida + Tarragona 



19 
 

L’Administració laboral catalana no tenia un coneixement exhaustiu de quins dels acords 

col·lectius que figuren a les seves bases de dades eren vigents en aquell moment i quins 

es podrien declarar obsolets i sense possibilitat de tornar a negociar-los. 

Tenir coneixement d’aquestes dades és important, ja que la reforma laboral del 2012 

havia modificat el tractament legal de la ultraactivitat dels convenis col·lectius, que 

quedava limitada, una vegada s’hagués denunciat, a 12 mesos. Aquest fet, i la posterior 

lluita als tribunals, fins que van sortir sentències que mantenien indefinida la 

ultraactivitat, quan així constava en el text del conveni col·lectiu, feien preveure una 

situació complicada per al manteniment de la negociació col·lectiva. 

El volum de negociació col·lectiva en vigor que té incidència a Catalunya és molt 

important. El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya disposava d’una 

publicació mensual, fins a l’octubre del 2013, que oferia dades que en mostraven 

l’evolució. Aquesta va desaparèixer per les retallades pressupostàries i fins al gener del 

2016 no hem tornat a disposar de dades generals sobre la matèria, encara que en 

menor quantitat i qualitat respecte de les que disposàvem fins a l’octubre del 2013. 

Durant el 2015 els convenis col·lectius a Catalunya s’incrementen un 4,5% (63 convenis). 

En l’àmbit de l’empresa és on l’increment ha estat superior, fet que respon a la 

preferència per part del sector patronal de prioritzar l’aplicació dels convenis 

d’empresa. Aquest tipus de convenis,  que la reforma laboral del 2012 va introduir i 

potenciar, acaben sent imposants en determinats sectors productius amb baixa 

implantació sindical, atès que són preferits per les organitzacions patronals, que tenen 

interès a produir baixades salarials.  

Pel que fa a l’estructura de convenis a Catalunya el desembre del 2015 disposàvem de 

271 convenis sectorials (18,5%), que afecten el 86% de treballadors i treballadores, i 

1.196 d’empresa (81,5%), que cobreixen el 12,50% dels assalariats i assalariades. Hi 

ha 33.682 treballadors i treballadores que no estan emparats per conveni i s’acullen a 

l’Estatut dels treballadors.  

El nombre total d’assalariats i assalariades a Catalunya en el sector privat del 2013 al 

2016 creix en 157.200 persones (7,53%), de les quals 103.868 estan cobertes per un 

conveni col·lectiu sectorial i la resta, per conveni d’empresa. Creix el nombre 

d’assalariats i assalariades amb cobertura mínima de l’Estatut dels treballadors, 

bàsicament per la pèrdua d’una unitat negociadora a la província de Barcelona en 
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finalitzar el període d’ultraactivitat màxim, ja que no disposen d’una clàusula expressa 

de manteniment de la vigència del conveni. 

Dels 281 convenis sectorials, només 151, el 53,74%, es negocien a Catalunya. Això 

afecta 1.558.168 assalariats i assalariades, que representen el 80,69% dels assalariats 

amb cobertura de conveni sectorial. La resta, 130 convenis (46,26%), es negocien a 

escala estatal, però només afecten 372.962 assalariats catalans (19,31%). Dels 151 

convenis de Catalunya, 55 són autonòmics i 96, provincials.  

CONFRONTANT L’ATAC A LA ULTRAACTIVITAT 

La limitació de la ultraactivitat dels convenis col·lectius imposada per la reforma laboral, 

i corregida en part pels tribunals, és un element que marca tot el procés de renovació 

de convenis sectorials, en un primer moment paralitzant la negociació, més endavant, i 

una vegada aclarits els conflictes d’ultraactivitat, tornant a una normalitat negociadora 

amb connotacions que són remarcables. 

Aquesta normalitat s’ha produït en els convenis col·lectius amb clàusula expressa, encara 

que moltes vegades amb bloquejos que han endarrerit l’acord. També és remarcable la 

quantitat important de convenis sectorials que es prorroguen tàcitament per falta de 

denúncia, la majoria d’ells amb limitació de la ultraactivitat i amb la denúncia només 

d’aquells en què realment hi ha unes mínimes garanties d’arribar a acord.  

El 56,58% dels convenis col·lectius sectorials i el 43,29% dels assalariats a Catalunya 

disposen de clàusula expressa d’ultraactivitat i, per tant, la seva renovació no té la 

pressió temporal en la negociació, tal com vol la reforma laboral. 

El 43,42% dels convenis col·lectius sectorials i el 56,71% dels assalariats a Catalunya 

tenen clàusula d’ultraactivitat limitada i, per tant, comencen la negociació del conveni 

amb pressió temporal, que determina en molts casos o bé paràlisi en la renovació de 

l’acord o bé petits avenços. 

Pel que fa a la negociació col·lectiva, avui el 47,33% dels convenis sectorials amb 

incidència a Catalunya són vigents i afecten el 59,12% del total d’assalariats amb 

condicions laborals i econòmiques cobertes i actualitzades. Si només tenim en compte els 

que es negocien a Catalunya i es troben vigents, són el 44,37% dels convenis sectorials i 

afecten el 61,11% dels treballadors i treballadores catalans. 

Els convenis sectorials que a dia d’avui estan en procés de negociació són el 23,49% del 

total, afecten el 22,16% dels treballadors i treballadores amb cobertura de negociació 
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col·lectiva sectorial. Si només tenim en compte els convenis sectorials que es troben dins 

del procés negociador d’àmbit català, són el 27,15% del total de convenis que es 

negocien a Catalunya i afecten el 22,88% dels treballadors i treballadores, que 

esperen renovar les seves condicions laborals i econòmiques amb un nou text de conveni. 

Una part important del total de convenis sectorials es troba prorrogada tàcitament per 

falta de denúncia. Molts d’aquests, amb pròrrogues tàcites de més d’1 any, tenen 

congelades les condicions laborals i econòmiques d’un nombre elevat de treballadors i 

treballadores. El 29,18% del total de convenis sectorials i el 28,48% d’àmbit català 

estan en aquesta situació, i afecten el 18,72% i el 16,01% dels treballadors i 

treballadores respectivament. 

La reforma laboral del PP del 2012 ha suposat un canvi dràstic en la negociació 

col·lectiva i dona una importància cabdal a la ultraactivitat dels convenis per la 

supervivència de la negociació col·lectiva en general i, molt especialment, la sectorial, 

que és la que dota de major cobertura els treballadors i treballadores. Fins aleshores, 

els convenis es denunciaven i s’arribava a un acord en més temps o menys sense perill de 

no-continuïtat de les diferents unitats negociadores.  

Els conflictes d’ultraactivitat en un primer moment deixen en suspens el manteniment 

ultraactiu de tots els convenis, però posteriorment els tribunals han determinat que 

aquells que disposen de clàusula expressa continuen gaudint del manteniment de les 

seves clàusules obligants i normatives fins que s’arribi a un nou acord. Aquest ha estat un 

fet molt rellevant, assolit també per la pressió sindical i dels mateixos gabinets jurídics 

de CCOO, que permet que una part important dels convenis no siguin pressionats durant 

el procés negociador. 

En tot cas, quan finalitzen els processos negociadors també podem trobar-nos amb 

problemes relacionats amb la ultraactivitat quan s’arriba al límit de 12 mesos imposat 

per la reforma laboral o a límits superiors pactats en conveni.  

Un conveni no caduca només per superar el límit d’ultraactivitat previst, sinó que és 

necessari que una de les parts interposi una demanda per assolir aquesta situació. 

Mentre no es produeix una resolució judicial, per nosaltres, el conveni continua vigent i 

en situació de pròrroga tàcita. Més d’una vegada, convenis que, segons norma, havien 

caducat, han arribat a un acord una vegada superat el límit d’ultraactivitat sense haver 

registrat cap pròrroga.  



22 
 

Les modificacions produïdes per la reforma laboral tenen conseqüències per a la 

negociació col·lectiva, però ben segur que ni totes ni amb la intensitat que tenien 

previstes. Certament, la ultraactivitat ha estat una eina de xantatge dels processos 

negociadors, però en els últims 2 anys cada vegada hi ha un nombre més reduït de 

convenis sectorials amb situació de pròrroga tàcita i que normalment coincideixen amb 

petits convenis sectorials que afecten pocs treballadors i treballadores. També hi ha un 

nombre important de convenis sectorials sense ultraactivitat expressa en què hem pactat 

límits temporals més amplis que els determinats per la norma.  

INAPLICACIONS DE CONVENI  

Una de les qüestions que pretén la reforma laboral és facilitar la inaplicació del conveni 

sectorial o d’empresa per flexibilitzar la regulació de les causes i els procediments que 

s’estableixen en l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors. Es recull la preferència 

aplicativa de condicions acordades o imposades mitjançant un laude arbitral (on 

l’Administració és part de la decisió) davant el conveni col·lectiu signat prèviament i que 

les empreses poden posar en marxa sense tenir representants legals dels treballadors 

elegits a les eleccions sindicals. Aquest canvi alertava d’un possible ús important per les 

empreses i es preveia una distorsió important en la negociació col·lectiva. 

En un primer moment, fins a finals del 2013, hi ha un creixement exponencial de les 

inaplicacions de conveni acordades al conjunt de l’Estat, tant en nombre d’expedients 

acordats (2.512) com en el de treballadors i treballadores afectats (159.550). 

Posteriorment hi ha una reducció significativa que fa que el 2016 aquesta sigui una 

mesura d’utilització pràcticament residual: a l’Estat s’han registrat 1.119 expedients, que 

afecten 23.324 treballadors i treballadores, i a Catalunya se’n registren 113, amb 

1.967 afectacions.  

Comparació d’inaplicacions de conveni a Catalunya 2015-2016  

 2015 2016 2015 vs. 2016 

Expedients acordats 158 113 –45 

Treballadors afectats 5.293 1.967 –3.326 

 

Són bàsicament les microempreses i les petites empreses les que modifiquen les 

condicions de treball a la baixa utilitzant la via de la inaplicació de conveni. Sobretot a 

empreses on no hi ha representació legal dels treballadors i qui signa els acords és una 

comissió elegida segons l’article 41 de l’Estatut dels treballadors. La condició de treball 
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més inaplicada és la quantia salarial, seguida del sistema de remuneració. La jornada 

de treball pateix també modificacions, amb menor intensitat, i la resta de condicions de 

treball que es poden inaplicar tenen una incidència mínima i poc apreciable i/o 

inexistent en el conjunt. 

Condicions de treball inaplicades 

CONDICIONS INAPLICADES EXPED. % TREB. % 

Jornada de treball 4 3,54% 97 4,93% 

Horari i distribució de temps de treball 1 0,88% 13 0,66% 

Sistema de remuneració 50 44,25% 466 23,69% 

Quantia salarial 105 92,92% 1.724 87,65% 

Sistema de treball i rendiment 0 0,00% 0 0,00% 

Superació de límits per a la mobilitat funcional 0 0,00% 0 0,00% 

Millores voluntàries acció protectora Seguretat 

Social 
0 0,00% 0 0,00% 

          

En el 70,26% dels expedients (que afecten només el 23,21% del total de treballadors i 

treballadores) s’intenta arribar a un acord sobre la inaplicació del conveni amb una 

representació dels treballadors escollida aplicant l’article 41 de l’Estatut dels 

treballadors, perquè no hi ha un delegat o delegada de personal o comitè d’empresa. 

En aquestes inaplicacions de conveni acordades amb representants ad hoc (el mateix 

article 41) hem detectat un focus important de frau i d’irregularitats administratives, que 

hem denunciat des del principi al Consell de Relacions Laborals, fet que ens ha permès 

acordar en la Comissió de Convenis Col·lectius un protocol per controlar la legalitat de 

les inaplicacions registrades a REGCON en aquells aspectes que no són causa que pugui 

entendre un jutjat. La reforma laboral només exigeix el registre de la inaplicació i en 

cap cas planteja un control de legalitat i comprovació dels acords assolits, que, avui dia, 

continuen sent opacs per a qualsevol persona interessada que no pertanyi a 

l’Administració laboral. 

Les diferents federacions de CCOO de Catalunya hem participat en 63 expedients 

(12,57%) amb acord d’inaplicació, que afecten 8.495 treballadors i treballadores 

(51,27%), que corresponen a empreses de major grandària i amb representació sindical 

elegida a les eleccions sindicals.  
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I IGUALTAT DE GÈNERE 

Les dades que presentem a continuació, recollides en el document “Informe: les 

condicions de vida i de treball de les dones” (8 de març 2017), són el resultat d’un 

estudi fet des de la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya 

dels convenis sectorials vigents el 31 de gener del 2017, segons dades del CERES. 

S’han analitzat 279 convenis sectorials, dels quals 127 tenen afectació estatal, 58 a 

Catalunya, 41 a la província de Barcelona, 14 a la província de Girona, 15 a la 

província de Lleida i 24 a la província de Tarragona. 

Ha augmentat lleugerament el nombre de convenis sectorials en relació amb l’any 

passat i, al mateix temps, també ha augmentat molt tímidament la inclusió de mesures 

d’igualtat i d’articles sobre la negociació de plans d’igualtat a les empreses de l’àmbit 

d’aquests convenis.  

 

El 44,8% dels convenis regulen la necessitat de la negociació de plans d’igualtat. 

El 77,7% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 

de sexe. 

El 40,8% dels convenis incorporen mesures de protecció en l’àmbit laboral a les quals 

poden acollir-se les treballadores que pateixin violència en l’àmbit de la parella.  

El 93,1% dels convenis regulen mesures relatives a la conciliació de la vida personal, la 

familiar i la laboral. Si bé la majoria d’aquests convenis fan referència i/o recullen les 

mesures establertes en la llei d’igualtat, n’hi ha algun que incorpora i amplia nous drets. 

El 77,4% dels convenis incorporen diferents tipus de mesures d’igualtat, que fan 

referència a: igualtat retributiva, criteris igualitaris i no-discriminació en les promocions, 

formació i accés a l’ocupació. Alguns d’aquests convenis preveuen la possibilitat de 

mesures d’acció positiva per superar les desigualtats i d’altres creen comissions 

279
260

217
114

216
125

Total convenis analitzats

Conciliació

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Protecció davant violència àmbit parella

Altres mesures

Plans Igualtat

Mesures i plans d'igualtat als convenis sectorials. 
Febrer 2017
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d’igualtat, formalitzen declaracions de principis i manifesten el compromís de les 

direccions empresarials i les representacions sindicals per a la consecució de la igualtat 

de gènere a la feina. 

Es constata la bretxa salarial, com es veu a l’informe “Prou bretxa salarial” publicat per 

la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya a: 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/informe_bretxa_salarial_2017.pdf. 

La bretxa salarial anual a Catalunya arriba al 26% i és la més alta des del 2008. Des 

de CCOO, parlem de la bretxa partint de la bretxa salarial anual perquè entenem que 

és la que determina que les dones tinguin pitjors rendes o rebin pitjors prestacions i 

pensions de jubilació, i, per tant, fa que les dones tinguin un risc més gran de pobresa. 

La bretxa és més evident en la part variable del salari: pagues extres, complements 

salarials i hores extraordinàries. 

 

  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta quadriennal d’estructura salarial, publicada el 2016 

Les diferències salarials entre homes i dones existeixen en tots els àmbits: per a totes les 

edats, sectors d’activitat, nivells de formació, nivells de responsabilitat, dones autòctones 

i estrangeres, tipus de jornada i de contracte, etc.  

• En els salaris de les persones nascudes fora d’Espanya que viuen a Catalunya, la 

bretxa salarial ha augmentat en 2,44 punts. 

• A totes les franges d’edat la bretxa salarial puja, i destaca que les dones de 45 

a 54 anys i de més de 55 anys cobren 1/3 del salari dels homes de la mateixa 

edat, és a dir més de 10.000 € de diferència anual. 

Dones Homes

20.324,88
27.447,71

Salari brut anual. Catalunya 2014
Bretxa salarial: 26 %

26%

Bretxa salarial anual. 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dones 19.928 20.467 21.042 20.799 20.931 20.740 20.324
Homes 26.353 26.901 27.601 28.025 27.836 27.684 27.447
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• En afegir la variable d’estudis s’observa sempre una bretxa salarial superior al 

25%. La bretxa salarial és més petita quan el nivell d’estudis és superior: les 

dones tenen unes retribucions 1/4 per sota de les dels homes. 

• Per sectors d’activitat, el de serveis, en què treballen més dones i amb els salaris 

més baixos, és el que té la bretxa salarial més alta. 

• Si es treballa a jornada completa, la bretxa arriba al 16,26%. A temps parcial 

la bretxa és del 4,9%. Que la bretxa salarial anual, si se sumen els 2 tipus de 

jornada, sigui del 26% es deu al fet que hi ha moltes més dones que homes que 

treballen a temps parcial.  

• Cal destacar que apareix bretxa en la jornada a temps parcial atesa la seva 

precarització, ja que el salari de les dones disminueix més del doble. 

• Quant al tipus de contractació, la bretxa augmenta tant en la contractació 

indefinida com en la contractació de durada determinada. Igualment, la 

contractació indefinida té una bretxa superior al 27%, ja que la baixada de 

salaris de les dones quadruplica la dels homes. 

• Per a les dones que treballen als serveis de restauració, personals, protecció i 

ram de la venda, la bretxa arriba al 36,1%. Tant en aquestes ocupacions com 

en les anomenades elementals, el salari de les dones és més d’1/3 inferior al dels 

homes. De fet, aquestes ocupacions són les que tenen salaris més baixos. 

La desregulació de les condicions de treball i de la precarietat en els salaris 

proporciona un augment de les desigualtats i les discriminacions de les dones en el món 

laboral.  

En els convenis, s’hi comencen a introduir diverses mesures en relació amb la bretxa 

salarial.  

 
279
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260

Mesures al voltant de la bretxa salarial. Febrer 2017
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Les mesures de conciliació, com ara permisos específics, alguns de retribuïts i d’altres no, 

o reduccions de jornada, que són majoritàriament utilitzades per dones, estan recollides 

en un 93,1% dels convenis. 

S’inclouen també mesures relacionades amb les categories professionals i la promoció, 

que introdueixen explícitament que no ha d’existir discriminació per raó de sexe. 

Algunes mesures relatives a la promoció recullen la possibilitat d’accions positives per al 

sexe menys representat. Un 18,6% dels convenis sectorials recullen mesures sobre 

categories professionals i un 28,3%, mesures relatives a la promoció. 

El 36,2% dels convenis preveuen mesures en les quals es parla directament d’igualtat 

retributiva per feines d’igual valor. Alguns fan referència a tots els conceptes salarials, 

incloent-hi retribucions complementàries, directes i indirectes. 

Dels 279 convenis analitzats, un 43% inclouen mesures relacionades amb la salut de les 

dones a la feina. 

Aquestes mesures estan gairebé sempre relacionades amb la protecció a la dona durant 

l’embaràs i la lactància. La majoria de les vegades recullen aquests drets de la llei 

d’igualtat i de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

De moment són casos molt excepcionals els convenis que fan referència a la incorporació 

de la perspectiva de gènere en la prevenció a l’empresa que tinguin en compte les 

diferències de sexe i les desigualtats de gènere en la política i l’acció de la prevenció. 

Les manifestacions de la violència masclista a la feina són l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe. En relació amb això, als convenis ens trobem amb 

diferents continguts: definicions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, 

regulació de sancions contra els assetjadors, mesures específiques, ja siguin de prevenció 

o protocols d’actuació. Majoritàriament es tracta l’assetjament sexual (76%) i en menor 

mesura, l’assetjament per raó de sexe (41,2%). 
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Malgrat que la Llei integral de protecció a les dones víctimes de violència de gènere es 

va aprovar el 2004, és a dir, ja fa 10 anys, tan sols un 45,9% dels convenis sectorials 

fa menció de les mesures laborals de protecció a les dones que pateixen la violència en 

l’àmbit de la parella. Al mateix temps també podem dir que són més dels que hi havia 

fa uns quants anys.  

 

Dels 123 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 75% ja defineixen 

quines són aquestes mesures. Les mesures poden aparèixer com a específiques per a les 

dones víctimes de la violència de gènere o com a articles dins de llicències i permisos, 

excedències i jornada. 

Un 21% regulen específicament com ha de ser l’aplicació d’aquestes mesures més enllà 

del que diu la llei, i, fins i tot, alguns introdueixen nous aspectes d’ampliació del temps 

d’utilització d’algunes de les mesures o millores en les prestacions econòmiques. 

Ara fa 10 anys que es va aprovar la llei d’igualtat, que obliga les empreses a introduir 

mesures d’igualtat per eliminar les desigualtats i les discriminacions de les dones en el 

món laboral. 

Hem recollit els plans d’igualtat registrats al Registre d’Acords Col·lectius, on 

obligatòriament s’han de registrar els plans d’igualtat negociats, els que s’han presentat 

voluntàriament al Registre de Plans d’Igualtat del Departament de Treball i els que 

s’han publicat en diaris o butlletins oficials i no han estat registrats. L’estudi fa referència 

tan sols a plans d’igualtat d’àmbit territorial estatal i de Catalunya, i en total només hi 

ha 163 plans d’igualtat negociats que afecten les empreses ubicades a Catalunya. 
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MASCLISTA 
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MESURES
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MILLORA 
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279
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96

27 10
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Encara que la llei obliga a registrar els plans d’igualtat en el Registre d’Acords 

Col·lectius, és clar que això no s’està portant a la pràctica, encara que se n’aprecia un 

augment en els últims anys. És molt possible que hi hagi més plans d’igualtat, però no 

estan recollits enlloc i és molt difícil, per tant, fer el seguiment efectiu del que 

realment significa quant a la millora de les realitats de les dones en el món del treball. 

 

Un 30% dels plans d’igualtat analitzats han caducat abans del 2016 i no sabem si s’ha 

fet un seguiment i una avaluació de la seva implantació ni si se n’ha plantejat la 

continuïtat. 

LA CONCERTACIÓ SOCIAL 

Aquest període s’ha caracteritzat per les diverses reformes laborals (Llei 35/2010, RDL 

7/2011 i Llei 3/2012), amb l’objectiu d’afeblir la negociació col·lectiva i el poder 

contractual del sindicat. Les mateixes administracions han negat el paper d’interlocutor 

social de les organitzacions sindicals no reconeixent el paper i la funció social de 

representació d’interessos de part.  

Hem protagonitzat les mobilitzacions socials i laborals al llarg d’aquests anys, davant de 

les polítiques dels governs, impulsant i participant conjuntament amb altres 

organitzacions en plataformes unitàries per oposar-nos a les polítiques regressives i per 

exigir accions i mesures concretes. 
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Hem estat presents en els diferents conflictes laborals per aturar acomiadaments 

injustificats i deslocalitzacions d’empreses rendibles. Hem impulsat campanyes sectorials 

de denúncia de la precarietat laboral, de l’ús d’empreses multiserveis per degradar les 

condicions laborals o les externalitzacions fraudulentes, ja siguin les cambreres de pis, el 

sector de la geriatria, les subcontractes elèctriques o de telefonia, la indústria càrnia i 

les falses cooperatives. Hem mobilitzat per reforçar la negociació col·lectiva, com en el 

cas de la mobilització contra la pèrdua de la ultraactivitat. 

Hem posat la defensa de l’ocupació i la seva qualitat al centre de l’acció sindical. Així, 

hem reclamat polítiques que reactivin l’economia per tal de crear ocupació, però també 

accions pròpies de suport i impuls a la qualitat de l’ocupació. La profunditat i la durada 

de la crisi han provocat que les altes xifres d’atur comportin que es cronifiqui entre 

determinats col·lectius, que al mateix temps exhaureixen la prestació. Per això hem 

insistit a reclamar més i millors polítiques actives d’ocupació (PAO), una major qualitat 

dels serveis d’ocupació (SOC) i garantir tant la cobertura de la prestació d’atur com la 

creació d’una renda garantida de ciutadania (RGC) que actuï com a garantia 

d’ingressos de suficiència. 

A dia d’avui, com ja hem apuntat anteriorment, el gruix de les unitats de negociació, tant 

sectorials com d’empresa, es manté viu. El 23 de maig del 2014 vam impulsar una 

mobilització unitària, caracteritzada com a jornada de lluita per a la defensa de la 

ultraactivitat de la negociació col·lectiva i contra el bloqueig dels convenis. Aquella 

mobilització va ajudar a obrir, també, les negociacions que van donar lloc a la signatura 

de l’Acord per al suport i l’acompanyament en els processos de negociació col·lectiva de 

la ultraactivitat per les organitzacions sindicals i patronals de Catalunya (CCOO, UGT, 

Foment, PIMEC) i la Generalitat de Catalunya. 

Certament a partir de finals del 2014 la intensitat de les mobilitzacions generals va 

decaure. El llarg cicle electoral va ocupar l’espai de la mobilització social sota 

l’esperança del possible canvi polític i, malgrat que la mobilització sindical, la concreta i 

la general, no s’ha aturat, el seu ressò i la seva visibilitat han disminuït. Ara, però, un cop 

tancat el cicle electoral i davant del manteniment dels indicadors positius de l’economia, 

el sindicat ha iniciat una ofensiva per situar l’exigència de recomposició dels drets 

laborals i socials. Així, les campanyes pels pressupostos del 2017, per la RGC, pel salari 

mínim o per l’increment retributiu en la negociació col·lectiva s’estan obrint pas. 

Amb tot, en aquest escenari hem seguit reivindicant la validesa del diàleg social i la 

concertació com a instruments fonamentals per recuperar drets i sortir de la crisi 
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econòmica. I ho fem davant de l’atac dels poders econòmics i els governs al paper 

representatiu de les organitzacions sindicals, a les quals neguen la capacitat 

d’interlocució social.  

L’ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA (AIC) 

S’ha creat, per primera vegada, la Comissió d’Igualtat dins de l’AIC. Concretament, 

durant aquest any s’ha constituït i ha començat a treballar, fent seguiment de l’aplicació 

dels acords de l’AIC pel que fa a la igualtat de gènere, la bretxa salarial i 

l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

El 27 de novembre del 2015, l’Acord interprofessional de Catalunya 2015-2017 és 

signat per CCOO i UGT i les organitzacions empresarials. L’AIC és un important acord 

que permet fer front als elements més negatius de la reforma laboral. Aposta per 

àmbits de negociació col·lectiva sectorial amplis, que superin els petits convenis sectorials 

i provincials, reconeix validesa a les clàusules dels convenis col·lectius que regulen la 

ultraactivitat indefinida i garanteix la continuïtat d’aquesta als convenis que no en 

tinguin fins a arribar al procediment de mediació de la Comissió Paritària de l’AIC. 

En aquest acord s’aposta per una inaplicació transitòria i ordenada, mitjançant 

processos de negociació que garanteixin la justificació, la proporcionalitat i la 

raonabilitat de la inaplicació. Respecte dels increments salarials es reconeix que cal 

situar-se en el canvi de cicle econòmic, recuperant poder adquisitiu i atenent la diversitat 

i les possibilitats dels diferents sectors d’activitat i empreses. L’AIC orienta cap a regular 

en conveni col·lectiu la flexibilitat del temps de treball. Pel que fa a la desigualtat de 

gènere, l’acord orienta els convenis col·lectius en la direcció d’adoptar mesures per 

erradicar els factors que promouen l’existència de la bretxa salarial i també a incloure 

als convenis el protocol d’assetjament sexual i per raó de gènere acordat al Consell de 

Relacions Laborals. Així mateix, introdueix orientacions en matèria de responsabilitat 

social, salut laboral, teletreball, etc. 

L’acord insta el Govern a obrir un procés de negociació tripartit sobre formació 

professional a Catalunya, sobre la solució extrajudicial de conflictes en la funció pública 

i sobre els acords en fred de serveis mínims en cas de vaga en sectors essencials. L’AIC 

és una aposta per seguir dotant de contingut el marc català de relacions sociolaborals, 

enfortir el Tribunal Laboral de Catalunya i dotar-lo de nous instruments. 



32 
 

EL CONSELL DE RELACIONS LABORALS  

El Consell de Relacions Laborals és l’àmbit estable de diàleg i concertació social en 

matèria laboral a Catalunya i ens ha permès construir importants acords, en aquest 

període, per intervenir sindicalment en alguns dels aspectes més regressius de la 

reforma laboral: 

- L’Acord per al suport i l’acompanyament dels processos de negociació col·lectiva 

en ultraactivitat, signat el juny del 2013 en el marc del Consell de Relacions 

Laborals, per totes les parts, orienta cap a la inclusió de clàusules de regulació 

de la ultraactivitat en la negociació col·lectiva i pacta un procediment específic 

de mediació en el marc de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de 

Relacions Laborals. 

- El Protocol per a la revisió de les inaplicacions de convenis col·lectius acordades, 

signat el maig del 2015, per la Direcció General de Relacions Laborals i la 

Direcció General de la Inspecció de Treball, a instàncies del Consell de Relacions 

Laborals, suposa una reducció importantíssima de les inaplicacions presentades 

per les empreses. 

Les diferents comissions han treballat intensament: la de Seguretat i Salut Laboral, la 

d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, la d’Igualtat i Temps de Treball, la de 

Seguiment de la Contractació Laboral, la de Responsabilitat Social i la de Convenis 

Col·lectius. 

La Comissió Tècnica de Convenis Col·lectius, encarregada de determinar el conveni 

col·lectiu aplicable en cas de dubte sobre l’àmbit funcional, està fent una aportació 

important pel que fa a la cobertura del conveni col·lectiu a Catalunya.  

REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS I SALARI MÍNIM DE CIUTAT 

El juliol del 2015, aprofitant el nou escenari polític municipal que s’obre després de les 

eleccions del maig del 2015, llancem una proposta de concertació social per fer front a 

les privatitzacions i a les externalitzacions que es produïen a l’empara de les polítiques 

econòmiques implementades pels governs conservadors els anys anteriors.  

En moltes ocasions, les condicions exigides per les administracions a les empreses que 

competeixen en les licitacions públiques no fan més que pressionar a la baixa el mercat 

laboral.  
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Però, de la mateixa manera, CCOO reivindicàvem que és possible pressionar a l’alça 

per garantir uns estàndards mínims de qualitat, seguretat, estabilitat i salari. La 

proposta de concertació que vam llançar plantejava un seguit de qüestions:  

 Contractació pública de serveis 

- Compliment dels convenis de sector i salari mínim de ciutat. 

- Garanties d’estabilitat laboral. 

- Subrogació garantida en les clàusules de licitació. 

- Control públic i sindical de la gestió de les subcontractes. 

- Responsabilitat social corporativa de les empreses licitadores. 

 Gestió directa dels serveis (remunicipalització) 

- Prioritzar de manera acordada la recuperació de la gestió dels serveis de 

l’Administració municipal. 

- Analitzar quins serveis poden recuperar la gestió pública, i en quins termes i 

condicions. 

Aquest treball ha permès situar en primer pla el debat de remunicipalització o el salari 

mínim de ciutat, amb propostes concretes i realistes de CCOO. Hem de constatar també, 

però, les dificultats per crear meses de concertació per abordar aquests temes de 

manera global. 

El treball realitzat ha permès avançar en ajuntaments com el de Barcelona (derogació 

del Decret d’alcaldia de 28/1/2015, que establia la impossibilitat d’obligar a 

subrogar personal a les empreses adjudicatàries de serveis municipals i l’establiment 

d’un nou decret que obliga a subrogar i mantenir condicions de treball; l’acord de 

subrogació dels treballadors i treballadores d’escoles bressol municipalitzades i de les 

15 treballadores de suport educatiu, i l’acord sobre les guies de contractació pública i 

social). S’han fet acords parcials amb els ajuntaments de Girona, l’Hospitalet, Badalona, 

Mataró, Vic, Manresa i Terrassa, i amb la Diputació de Barcelona perquè els salaris del 

personal dels serveis interns, externs o d’empreses proveïdores de serveis no siguin 

inferiors a 1.000 euros. 

LA PARTICIPACIÓ EN EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)  

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya gestiona les polítiques actives d’ocupació. 

CCOO hem treballat per millorar els seus programes i serveis per garantir la igualtat en 

l’accés, la qualitat dels serveis, que els col·lectius més desafavorits hi tinguin cabuda de 

manera prioritària i que en els casos de contractació es compleixin uns requisits mínims 
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de qualitat i estabilitat dels llocs de treball. Hem prioritzat la defensa de l’esfera 

pública i la no-privatització del servei públic d’ocupació.  

Aquests anys, el pressupost del SOC ha estat emmarcat en la política de retallades dels 

governs. Com més necessitats hi ha de polítiques actives d’ocupació (PAO) els recursos 

disponibles minven. Van créixer fins a l’any 2011 i es van reduir dràsticament el 2012. 

Malgrat aquesta limitació, CCOO hem defensat la gestió pública de les polítiques 

actives d’ocupació davant el desplegament de la Llei 13/2015, d’ordenació del sistema 

d’ocupació i el servei públic d’ocupació de Catalunya. Pel que fa a la concertació 

territorial i a la col·laboració pública-privada, reivindiquem la concertació territorial 

(Administració territorial, patronals i sindicats més representatius) com l’eina per establir 

estratègies, plans i altres instruments de planificació territorial que gestioni les polítiques 

actives d’ocupació.  

Defensem la definició d’una cartera de serveis que ofereixi el SOC que no pugui ser 

externalitzable. Per garantir aquest caràcter públic, cal dotar el SOC dels recursos 

necessaris per actuar davant la voluntat de privatització de determinats serveis públics. 

Per garantir el caràcter públic de la gestió de la intermediació en el mercat, tal com 

recull el punt 4 de l’article 16 de la Llei 13/2015, reivindiquem que la intermediació 

amb les agències privades de col·locació només es prevegi de manera complementària 

a la tasca del SOC i amb entitats sense ànim de lucre i només en els casos més difícils 

d’inserció laboral de les persones que cerquen feina. Per això ens hem oposat a la 

normativa que regula la intermediació laboral en col·laboració amb agències privades 

de col·locació, perquè creiem que aquestes no han de poder fer intermediació laboral 

amb finançament públic.  

L’acció del sindicat, a través del Consell de Direcció del SOC, ha permès la millora de 

tots els programes de polítiques actives d’ocupació que ofereixen contractació tant en 

durada de contracte com de salari amb la signatura de l’Acord relatiu a la contractació 

de persones en atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del 

Programa Treball i Formació, promogut pel SOC (conegut com a plans d’ocupació) i 

signat per CCOO, UGT, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de 

Municipis de Catalunya i el SOC.  

Un altre tema rellevant ha estat la posició crítica que CCOO hem mantingut respecte del 

desplegament a Catalunya del programa de Garantia Juvenil, perquè sigui una eina 

útil per al jovent, incidint en les modificacions que finalment el SOC està duent a terme.
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ASSESSORAMENT 

L’any 2016 tenim registrats 290 assessors i assessores que fan assessorament en 35 punts 

diferents, especialment a capitals de comarca i ciutats amb més volum de població. D’aquests 290, 

108 fan assessorament individual (99 l’any 2015), 140 realitzen assessorament col·lectiu (141 

l’any 2015) i 80 fan assessorament mancomunat (77 l’any 2015). 

Hi ha alguns assessors i assessores que estan enquadrats en diferents tipus d’assessorament, des de 

l’individual fins a l’especialitzat, col·lectiu, etc. 

En el gràfic següent es poden veure el nombre de consultes realitzades per rams, segons el tipus 

d’assessorament:  

- L’assessorament mancomunat 

- L’assessorament a Via Laietana 

- L’assessorament del sindicat intercomarcal 

 

Podem concloure que el volum d’assessorament dels rams (SC) és molt reduït (excepte la FSC i 

Educació), fet que reforça la mancomunació de l’assessorament sindical. 

 

SP AGRO. FSC SERVEIS CONSTRU
. EDUC. INDÚST. SANITAT 
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SC 18 11 699 44 16 122 115 16 
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CONSULTES REALITZADES 

En aquest any 2016, s’han realitzat 27.625 consultes (28.248 l’any 2015), de les 36.545 

reservades. Això indica que les consultes realitzades han passat del 77,92% (any 2015) al 

75,59%. Caldrà, doncs, revisar el procediment de les reserves.  

Les consultes amb resultat respecte a les reservades són 25.590 de 27.625 consultes realitzades, 

xifra que suposa un 92,63% (89,83% l’any 2015). Per tant, indica una major entrada de resultats 

respecte a l’any anterior. També suposa tenir més dades per situar l’assessorament tal com es va 

decidir en el Pla estratègic d’assessorament sindical, i, per tant, són més dades per al sindicat. 
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PERSONES ATESES 

De les consultes ateses durant el període 2016 un 72,84% són afiliats i afiliades, i la resta, el 

27,16%, no ho són.  
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MOTIUS DE LA VISITA D’ASSESSORAMENT L’ANY 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte al motiu de les consultes, cal ressaltar que les consultes amb més demanda són les 

d’aplicació de conveni, que es mantenen les referides a salut i seguretat, sancions i càlculs. Han 

augmentat les de contractació respecte a la comparació del 2014 i el 2015, i han disminuït les 

d’acomiadaments i les de Seguretat Social. Al quadre adjunt es representa la comparació dels 

anys 2014, 2015 i 2016. D’altra banda, han disminuït les consultes sense indicar el motiu (motiu 

pendent), respecte a l’any anterior. 
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RESULTAT DE LES CONSULTES 
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Si fem una valoració dels resultats, podem veure que el percentatge de temes finalitzats ha 

augmentat considerablement respecte al 2015; això indica que a les consultes d’assessorament es 

poden resoldre les qüestions i les consultes plantejades pels treballadors i treballadores. Hem 

finalitzat el 58,42% de consultes l’any 2015 i el 62,42% l’any 2016. 

DERIVACIONS ALS SERVEIS JURÍDICS 

Del total de 25.590 consultes realitzades, 4.648 han estat derivades a la consulta del GTJ. 

D’aquestes, 3.826 (82%) han assistit a la consulta i han generat 1.954 expedients (51%). 

Analitzant els gràfics, veiem que hi ha diferències en funció de les diferents organitzacions. 

L’assessorament mancomunat deriva aproximadament l’11,78% de les consultes, això representa 

7 punts per sota de la mitjana, que se situa en 18,14%, amb la qual cosa reforça la 

mancomunació de l’assessorament sindical com a instrument eficaç.  Amb aquestes dades 

reforcem l’assessorament mancomunat com a instrument eficaç de l’assessorament sindical. 
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RESULTAT DE LES DERIVACIONS AL GABINET TÈCNIC JURÍDIC 

Per fer una anàlisi més adient del nivell de derivació hem d’afegir alguns paràmetres més a 

l’avaluació, com són el nombre de persones que assisteixen a la consulta del GTJ, i també el 
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nombre de casos que es converteixen en expedients oberts. Les dades que exposem als gràfics 

següents són el nombre de visites que arriben al GTJ des de les consultes d’assessorament per rams 

i territoris, i també el nombre de carpetes que es converteixen en expedients oberts. 
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CONSULTES PER EDAT I GÈNERE DE LA VISITA (NOMBRE DE PERSONES) 

A continuació analitzem els trams d’edat per gènere, on també s’aprecia la tendència a 

l’equilibri en el tram 46-60 anys. En canvi, en el tram de més de 60 anys és més 

freqüent la visita per part dels homes, i en el tram fins a 30 anys, són les dones les que 

acudeixen amb més freqüència a les consultes d’assessorament sindical. 

 

Finalment, analitzarem els motius de les consultes per gènere i per trams d’edat. Així, 

podem veure que hi ha diferències significatives en funció del gènere. El motiu més 

freqüent de les consultes per part de les dones és la d’aplicació de conveni. El motiu 

més freqüent dels homes és el de prestacions a la Seguretat Social. 
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Pel que fa als trams d’edat, els motius de consulta varien. Així, podem veure que el 

motiu de consulta més freqüent per al tram de majors de 60 anys és el de prestacions a 

la Seguretat Social  mentre que el motiu de consulta més habitual per les persones 

menors de 30 anys és el d’acomiadament. 
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TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

L’any 2016 el Tribunal Laboral de Catalunya ha tramitat un total de 968 expedients 

que afecten 3.168 empreses i 288.072 treballadors i treballadores.  

Font: registres del TLC 

 

En el següent gràfic veiem com, per sectors de producció, el sector terciari representa el 

61% dels expedients tramitats. 

Font: registres del TLC 
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Els salari és el tema amb més procediments (26%) seguit de jornada, calendari i 

vacances, amb un 18,2%. L’incompliment de conveni col·lectiu o pacte d’empresa es 

troba en tercer lloc (9%).  

Font: registres del TLC  
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INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 

El nombre total de denúncies presentades per CCOO, durant l’any 2016, ha estat 

pràcticament el mateix que el del 2015, així com el total de temes denunciats. 

Les denúncies presentades s’agrupen en 4 blocs:  

- SEGURETAT I SALUT: Llei de prevenció de riscos laborals, seguretat i condicions 

mediambientals, assetjament laboral i sexual, etc. 

- RELACIONS LABORALS: vulneració de conveni, jornada laboral, calendari, 

vacances, salaris, hores extres, drets d’informació, eleccions sindicals, etc. 

- OCUPACIÓ I ESTRANGERIA: frau en contractació, frau en contractes a temps 

parcial, cessió il·legal, no alta a la Seguretat Social, no cotització, no contracte 

laboral dels treballadors i treballadores immigrants, etc. 

- SEGURETAT SOCIAL: recàrrec de prestacions, no alta i falta de cotització, 

infracotització, reconeixement d’accident de treball i malaltia professional, etc. 

 

 

  

Les resolucions de la Inspecció de Treball es mostren en el gràfic següent: 

DENÚNCIES PER BLOCS TEMÀTICS 

SEGURETAT I SALUT 
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Del resultat dels informes emesos: 

REQUERIMENT  62% 

ACTA D’INFRACCIÓ  0,9% 
REQUERIMENT I ACTA D’INFRACCIÓ 

  
0,3% 

NO CONSTATATS ELS FETS DENUNCIATS 0,9% 
NO COMPETÈNCIA ITSS  0,2% 
DESISTIMENT   15% 
 

ASSESSORAMENT SOBRE ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

Amb la signatura, el 14 de gener del 2016, del Conveni marc d’acreditació de 

competències professionals, s’han realitzat tasques d’assessorament a les estructures, les 

comissions negociadores, l’actiu sindical i l’afiliació del sindicat. L’assessorament s’ha 

centrat especialment en les comissions negociadores de convenis col·lectius, com es pot 

veure al quadre següent. Cada assessorament requereix diverses reunions i un 

seguiment. 

 
Impuls de convocatòries específiques - Conveni marc d’acreditació de competències 
de CCOO/SOC/Ensenyament 

Federació 

Empresa/ 

Gremi/ 

Sector 

Família / Àrea  

professional 

Qualificació professional  

/ Unitat de competència 

Nivell 

QP2 
Persones 

Distribució  

territorial 

  

 

 

 
 

Serveis a la Agrupació Sanitat - Atenció Transport sanitari -  2 1500 CAT    
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Ciutadania ambulàncies Sanitària Atenció sanitària a múltiples 

víctimes i catàstrofes 

Sanitat Tunstall 

Serveis Socials / 

Comunicació. 

At. social 

Gestió trucades 

teleassistència 
2 160 

BCN 

Girona 

Reus 

  

Indústria Covestro  

Química Pd1 Pd1 Pd1 Tarragona   Indústria Ercros 

Indústria Grifols 

Serveis 
Gremi hotels - 

Restauració  
Hostaleria i turisme 

Qualificacions hostaleria i 

turisme 
1-3 Pd1 BCN   

Serveis a la 

Ciutadania 
Sector aigua 

Energia / Aigua - 

Seguretat / Medi 

ambient 

EA_2-262_3 

EA_2-191_2 

SM_2-026_2 

2- 3 Pd1 CAT   

Indústria Almirall - Química Química Pd1 Pd1 Pd1 CAT   

Pd1: pendent de definir; QP:2 qualificació professional; ICQP:3 Institut Català de 
Qualificacions Professionals 
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ACCIÓ SOCIOPOLÍTICA 

PLATAFORMES 

Relació de plataformes en les quals participa activament CCOO 

Fòrum Social del Baix Llobregat 

Territori: Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia. 

Objectiu: coordinació social. 

Contactes a CCOO: Maite Hernández i Toni Mora. 

Organitzacions membres: CCOO, UGT, PSC, ERC, ICV, EUiA, FAVBAIX, FAPAC… 

Accions rellevants: beques menjador i línies de P-3. 

 

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Llobregat 

Territori: Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia. 

Objectiu: sanitat pública. 

Contactes a CCOO: Ana Rosa Sevillano, Maite Hernández i Begoña Galera. 

Organitzacions membres: sectorial del FSBaix. 

 

Plataforma en Defensa de l’Hospital de Viladecans 

Territori: Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia. 

Objectiu: Hospital de Viladecans. 

Contacte a CCOO: Begoña Galera. 

 

Plataforma Social de Martorell 

Territori: Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia. 

Objectiu: coordinació social. 

Contacte a CCOO: Souleimane Messaoudi. 

Accions rellevants: actualment aturada. 

 

Fòrum Social Anoia 

Territori: Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia. 

Objectiu: coordinació social. 

Contacte a CCOO: Alfonsa Santiesteban. 

Accions rellevants: la seva constitució està en marxa. 
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Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Terrassa 

Territori: Vallès Occidental, Bages i Berguedà. 

Objectiu: educació. 

Contactes a CCOO: José Navajas i Mercè Gómez. 

Accions rellevants: contra la reducció de línies de P-3 i denúncia d’escoles cobertes 

amb uralita. 

 

Xarxa de Solidaritat Popular 

Territori: Vallès Occidental, Bages i Berguedà. 

Objectiu: solidaritat amb les persones en risc d’exclusió. 

Contacte a CCOO: Sergi Martínez. 

Accions rellevants: recollida d’aliments, suport escolar, etc. 

 

Plataforma per l’Escola Pública de Sabadell 

Territori: Vallès Occidental, Bages i Berguedà. 

Objectiu: educació. 

 

Plataforma Educativa a Barberà del Vallès 

Territori: Vallès Occidental, Bages i Berguedà. 

Objectiu: educació. 

Contacte a CCOO: José Ángel Méndez. 

 

Xarxa pels Drets Socials 

Territori: Girona. 

Objectiu: coordinació social. 

Contacte a CCOO: Bartomeu Compte. 

Organitzacions membres: partits, sindicats i moviments socials. 

Accions rellevants: reformulant-se. 

 

Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: gent gran (pensions, dependència). 

Contacte a CCOO: Miquel Lluch i Juan Alamillo. 

Organitzacions membres: CCOO, UGT, USOC, Coordinadora de Pensionistes i 

Associació de Vídues. 
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Plataforma per una Fiscalitat Justa 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: fiscalitat. 

Contacte a CCOO: Mireia Vallès. 

Observacions: durant el 2016 s’ha convertit en associació. CCOO en formem part. 

 

Comissió Promotora de la ILP per a la RGC 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: renda garantida de ciutadania. 

Contactes a CCOO: Miquel Puente i Llorenç Serrano. 

Organitzacions membres: moviments d’aturats, sindicats i treballadors i treballadores 

socials. 

Accions rellevants: seguiment de la tramitació de la ILP al Parlament. Dejuni de 3 dies. 

Iniciat el 18 de desembre del 2016. 

 

Campanya “Catalunya no al TTIP” 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: oposició al TTIP. 

Contactes a CCOO: Miquel Puente, Carme Martínez i Ricard Bellera.  

Accions rellevants: xerrades i incidència política. Cadena humana contra el CETA el 22 

d’abril del 2016. 

 

Plataforma Mai Més 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: sensibilització sobre temes de guerra i refugiats. 

Contactes a CCOO: Carme Martínez i Ghassan Saliba. 

Accions rellevants: a principis de l’any 2016 la plataforma s’ha reunit dues vegades 

per valorar la seva continuïtat. No s’ha realitzat cap activitat més durant aquest any. 

 

Catalunya Social 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: coordinació social. 

Contactes a CCOO: Carme Martínez i Miquel Puente. 

Organitzacions membres: CCOO, UGT, CONFAVC, FAPAC, Dempeus, Fapaes i FAVB. 

Accions rellevants: no s’ha reunit com a plataforma durant el 2016. 
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Plataforma “Els drets no se suspenen” 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: manifestar el rebuig per la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la 

llei sobre emergència habitacional. 

Contacte a CCOO: Carme Martínez. 

Organitzacions membres: CCOO, Càritas, Justícia i Pau, CONFAV, UGR, Consell de la 

Joventut i ADICAE, Òmnium, ANC i organitzacions polítiques. 

Accions rellevants: manifestació el 29 de maig del 2016. 

 

Plataforma “Es pot fer ara” 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: fer arribar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya les 

propostes de les entitats socials sobre els pressupostos basades en l’increment del 

ingressos amb una fiscalitat més progressiva. 

Contacte a CCOO: Carme Martínez. 

Organitzacions membres: CCOO, Càritas, Justícia i Pau, CONFAV, UGR, Consell de la 

Joventut i ADICAE, Col·legi d’Educadores Socials, Marea Blanca, Marea de 

Pensionistes… 

Accions rellevants: manifestació el 19 de novembre del 2016. 

 

Plataforma pel Dret a l’Habitatge Digne 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: habitatge. 

Contacte a CCOO: Llorenç Serrano. 

Organitzacions membres: CCOO, Càritas, Justícia i Pau, CONFAV, UGR, Consell de la 

Joventut i ADICAE. 

Accions rellevants: posada en marxa del fons d’habitatge públic destinat a lloguer 

social (amb l’AHC i ajuntaments). 

 

Coordinadora d’Assemblees i Entitats de Persones en Atur 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: activitats reivindicatives i de coordinació. 

Contacte a CCOO: Llorenç Serrano. 

Organitzacions membres: diverses assemblees i sindicats com a observadors. 
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Accions rellevants: intercanvi d’informació, suport a la RGC, títol de mobilitat per a 

persones en atur i campanya per al repartiment del treball. 

 

Moviment per la Justícia Climàtica 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: conjunt d’entitats socials, veïnals, sindicals i ecologistes que es van constituir el 

setembre del 2015 per fer pressió pensant en la Cimera del Clima de París. Van 

organitzar la Marxa Mundial pel Clima de Barcelona i, actualment, fan el seguiment de 

les mesures que es van implementant en el context de la lluita contra aquest fenomen. 

 

Plataforma Diagonal per a Tothom 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: agrupació d’entitats veïnals, sindicals, ecologistes i socials que treballen 

conjuntament per a la transformació del model de mobilitat imperant a l’avinguda 

Diagonal de Barcelona, i la potenciació de mitjans de transport sostenibles i segurs, 

entre els quals el tramvia. Aquesta plataforma fa anys que reivindica la unió dels 

ramals del tramvia per la Diagonal. 

 

Plataforma Aigua és Vida 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: agrupació d’entitats ecologistes, sindicals, veïnals i socials que treballen per la 

defensa universal de l’accés a l’aigua i el sanejament, i prioritzant la gestió pública i la 

defensa de l’aigua com un bé comú. 

 

Plataforma Pobresa Zero - Justícia Global 

Territori: Catalunya. 

Contacte a CCOO: Ghassan Saliba. 

Objectiu: combatre la pobresa, a través de la sensibilització i les propostes en diferents 

àmbits. 

Accions rellevants: jornades sobre pobresa. 

Plataforma Stop Mare Mortum 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: la solidaritat amb les persones refugiades, la denúncia de la política de la UE 

i del Govern espanyol, i les propostes per fer vies segures. 
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Unitat contra el Feixisme i el Racisme 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: sensibilització contra el racisme i la xenofòbia. 

Contacte a CCOO: Alfons Llopis.  

 

Xarxa de Dones per la Salut 

Territori: Catalunya. 

Contacte a CCOO: Carme Catalán. 

Objectius: desenvolupar estratègies de comunicació interna i externa per millorar la 

visibilitat sobre les necessitats específiques en matèria de salut de totes les dones. 

Participar en les jornades reivindicatives i de defensa dels drets civils relacionades amb 

la salut. Desenvolupar estratègies per esdevenir un referent davant de les institucions i 

les usuàries dels sistemes de salut amb l’objectiu de fer front a problemes relacionats 

amb la salut de les dones, defensar els drets assistencials, promoure la recerca, etc. 

 

Plataforma pel Dret a la Salut 

Territori: Catalunya. 

Objectiu: per una salut pública, universal i de qualitat. 

 

Xarxa Feminista de Catalunya 

Territori: Catalunya. 

Contacte a CCOO: Lidia Sandalinas. 

Objectius: impulsar la relació entre dones i grups de dones de tot Catalunya. 

Intercanviar experiències, propostes i desitjos. Donar força política a tot el que fem les 

dones. Posar de manifest i permetre que s’expressi la diversitat d’interessos a fi 

d’enriquir-nos amb les nostres diferències.  

 

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 

Territori: Catalunya. 

Contacte a CCOO: M. Teresa Vidal. 

Objectius: fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones. Sensibilitzar 

la ciutadania desvelant les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència 

vers les dones i que es transmeten de generació en generació. Posar de manifest la 
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dimensió social del fenomen de la violència contra les dones i evidenciar la necessitat de 

crear mesures de prevenció que evitin la reproducció d’aquestes pautes de conducta. 

Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que pateixen 

violència. Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau. Donar espai a 

totes les entitats i associacions que treballen per l’erradicació de la violència contra les 

dones perquè puguin explicar les diferents activitats que duen a terme. 

 

Campanya “Dret al Propi Cos” 

Contacte a CCOO: Alba Garcia. 

Objectius: per la despenalització de l’avortament. Pel dret de les dones a la salut 

sexual i reproductiva. 

 

Plataforma Novembre Feminista 

Territori: Catalunya. 

Contacte a CCOO: Lidia Sandalinas. 

Objectiu: és un espai de confluència de dones i col·lectius diversos que des d’àmbits com 

el jurídic, l’educatiu, la cooperació, l’atenció directa i l’activisme feminista treballem per 

l’erradicació de les violències masclistes. 

 

 

Plataforma CEDAW Ombra Catalunya 

Territori: Catalunya. 

Contacte a CCOO: Alba Garcia. 

Objectiu: fer denúncia de la situació de les dones davant el compliment i/o 

l’incompliment dels objectius de la CEDAW. 
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CAMPANYES 

“LES PENSIONS, A DEBAT” 

Inici: 1/01/2016  

Els objectius de la campanya han estat: 

 Qüestionar la viabilitat del sistema impulsat pel Govern i les entitats financeres. 

 Desmentir rumors sobre el futur de les pensions. 

 Difondre les nostres propostes per garantir la viabilitat del sistema que no està 

en qüestió. 

Accions realitzades durant el 2016: 

 Repartiment de fulls volants. 

 Assemblees obertes. 

 Concentració pel treball digne. 

 Treballar per una gran mobilització en defensa de les pensions, el treball i els 

salaris dignes.    

PLATAFORMA PER UNA CATALUNYA SOCIAL 

Inici: 2014 - Final: 2016 

La Plataforma per una Catalunya Social va néixer com a Prou Retallades l’any 2011, 

amb l’objectiu de preparar la manifestació del 14 de maig del mateix any. El 2014 

comença a anomenar-se Per una Catalunya Social quan es decideix passar de la 

protesta a la proposta. 

Els objectius de la campanya han estat: 

 Promoure el debat entre les diferents organitzacions socials.  

 Elaborar propostes unitàries per traslladar-les als representants polítics i a la 
ciutadania en general, sobre la Catalunya social que volem en relació amb la 
salut, l’educació pública, l’ocupació i contra l’atur i la precarietat, la lluita contra 
la pobresa i per la cohesió social, la igualtat real entre homes i dones, el dret a 
l’habitatge digne, l’accés universal a la cultura, a la defensa dels drets humans i 
el foment de la pau, una fiscalitat justa, el canvi de model productiu i una 
administració propera a la ciutadania. 

 Reclamar la construcció d’un autèntic estat del benestar i una Catalunya social, 
amb drets i dignitat. 

 Organitzar la mobilització unitària, que ha de donar suport a les reivindicacions. 
“Es pot fer ara” (mobilització per reclamar uns pressupostos més socials). 
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CAMPANYA “#VAGANOESDELICTE” 

Inici: 2015 - Final: 2016 

Aquesta campanya es concreta a partir de les iniciatives del Govern, com és el cas de 

les reformes del Codi penal o la Llei de seguretat ciutadana, que qüestionen la llibertat 

sindical i el dret de vaga. Aquests canvis legislatius suposen una escalada d’acusacions i 

peticions de presó a més de 300 sindicalistes per exercir el legítim dret de vaga.  

 Sensibilitzar la població, en general, que retallar la llibertat sindical és retallar 

els principis d’un estat democràtic. 

 Exercir la pressió davant dels processos oberts. 

 Reclamar les modificacions legals per garantir els drets fonamentals. 

En el marc d’aquesta campanya s’han realitzat diferents actes, durant el 2015, entre els 

quals destaquem: 

 Suport als 8 companys d’Airbus. 

 

CAMPANYA CATALANA “NO AL TTIP” 

 

Inici: 2014 - Final:2017 

CCOO participa des del seu inici en la campanya contra el TTIP.  

Els objectius de la campanya són: 

 Donar a conèixer a la població els motius i continguts d’aquest acord comercial 

entre els EUA i la UE, i d’altres acords en la mateixa línia. 

 Denunciar l’opacitat del seu contingut i la pèrdua de la sobirania política davant 

dels interessos comercials i financers. 

 Organitzar la mobilització de rebuig al TTIP.  

En el marc d’aquesta campanya s’han realitzat diferents actes, durant el 2015, entre els 

quals destaquem: 

 La participació en l’organització de la cadena humana organitzada contra el 

CETA el 22 d’abril.  

 

ILP PER A LA PRESTACIÓ D’INGRESSOS MÍNIMS 

Juliol del 2015  
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L’objectiu va ser impulsar la instauració a escala estatal d’una prestació d’ingressos 

mínims com a dret subjectiu, mitjançant la conscienciació de la població i la recollida de 

signatures per possibilitar l’entrada del debat polític al Congrés dels Diputats. 

Adreçat a l’estructura sindical, en particular, a la població general i a la classe política. 

Aquesta campanya és complementària a la de la ILP per a la RGC, perquè és d’àmbit 

estatal. 

A inici del 2016 es va fer entrega de les signatures al Congrés dels Diputats. 

ILP PER A LA RGC 

L’objectiu és impulsar la instauració d’una renda garantida de ciutadania, mitjançant la 

recollida de signatures per possibilitar l’entrada del debat polític al Parlament de 

Catalunya i la seva aprovació com a llei, fita que finalment es va assolir el juliol de 

2017. 

Aquesta campanya es va iniciar el 2013 amb la recollida de signatures i en l’actualitat 

està centrada a aconseguir que sigui discutida i aprovada al Parlament de Catalunya. 

Durant el 2016 el treball s’ha centrat en les negociacions de la comissió promotora amb 

els grups parlamentaris per poder arribar a un acord en l’articulat de la llei. Per 

reforçar aquestes negociacions s’han fet diferents accions de protesta. Les més rellevants 

han estat la campanya per aconseguir adhesions i suports de diferents ajuntaments, la 

manifestació amb el lema “Es pot fer ara” per reclamar ingressos suficients per a les 

polítiques socials i el dejuni de 3 dies fet a finals del 2016.   

NO A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. VOLEM SER LLIURES  

Inici: 1/01/2016  

Objectius:  

 Erradicar les violències masclistes. 

 Participar amb el moviment feminista en tot tipus de manifestacions contra les 

violències masclistes durant tot l’any. Inclou el Novembre Feminista. 

 Organitzar accions, jornades, actes… com a sindicat per erradicar les violències 

masclistes a la feina: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, durant 

tot l’any. 

 Campanya específica durant el mes de novembre.  

• Les activitats pròpies del 25 de novembre del 2016 han estat les següents: 
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 Informe del 25 de novembre del 2016: “No a les violències 

masclistes. Volem ser lliures”, elaborat per la Secretaria de la Dona i 

de Cohesió Social.  

 El manifest de CCOO del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència envers les Dones.  

 Els actes centrals organitzats per CCOO de Catalunya.  

 Els actes organitzats per federacions i territoris de CCOO de 

Catalunya.  

Adreçat a l’actiu sindical, afiliades i afiliats, treballadores i treballadors, i al moviment 

feminista.  

UN CRIT CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. MARXA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

5 DE NOVEMBRE A TARRAGONA  

Inici: 1/09/2016 - Final: 30/11/2016 

Objectius:  

 Erradicar les violències masclistes. 

 Participar amb el moviment feminista de Catalunya, el País Valencià i les Illes 

Balears, en la marxa contra les violències masclistes, el 5 de novembre, a 

Tarragona. 

 Organitzar un contingent propi de CCOO de Tarragona, Catalunya i el País 

Valencià a la manifestació. Es va flotar un autocar de CCOO des de Barcelona. 

 Participar en la roda de premsa de la campanya, la capçalera de la 

manifestació i la lectura del manifest.  

Adreçat a l’actiu sindical, afiliades i afiliats, treballadores i treballadors, i al moviment 

feminista.  

BRETXA SALARIAL 

Inici: 1/01/2016  

Objectius: 

 Contribuir a la reducció de les desigualtats econòmiques i socials. 

 Promoció de la igualtat entre dones i homes en la vida laboral. 

 Reducció de la bretxa salarial. 

 Campanya específica els mesos de febrer, juliol i novembre: amb comunicats de 

premsa.  

Adreçat a l’estructura sindical: 

* Responsables d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva. 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/manifest_25n_eliminacio_violencia_dones.pdf
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* Responsables de la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social. 

* Delegades i delegats sindicals. 

* Sindicalistes que participen en la negociació de convenis col·lectius i/o plans d’igualtat. 

SENSE DISCRIMINACIÓ, SALUT PER A TOTES. EXIGIM UN SISTEMA DE SALUT PÚBLIC, 

UNIVERSAL, GRATUÏT I DE QUALITAT, DE TREBALL, UNA EMPRESA I UNA SOCIETAT SENSE 

DISCRIMINACIÓ! 

Inici: 5/05/2016 - Final: 30/06/2016 

Objectius: 

- Commemoració del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, en 

l’agenda del sindicat. 

- Visibilitzar els principals problemes de salut de les dones. 

- Visibilitzar els efectes de la crisi en la salut de les dones. 

- Exigir un sistema de salut públic, universal, gratuït i de qualitat. 

 

Les activitats pròpies del 28 de maig del 2016 han estat les següents: 

- Informe del 28 de maig del 2016: “Salut per a totes. Prou desigualtats!”, 

elaborat per la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social.  

- El manifest de CCOO del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 

envers les Dones.  

 

Els actes centrals organitzats per CCOO de Catalunya areçat a l’actiu sindical. 

DONA, AMB TU, I TOTES JUNTES, PER UN LLOC DE TREBALL, UNA EMPRESA I UNA SOCIETAT 

SENSE DISCRIMINACIÓ! PRESENTA’T A LES ELECCIONS SINDICALS AMB CCOO 

Inici: 1/01/2016  

L’objectiu és la incorporació de dones a les candidatures de CCOO a les eleccions 

sindicals.  

Adreçat a dones afiliades i treballadores. 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/diptic_eess_dones.pdf 

CAMPANYA DE SALUT LABORAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT LABORAL 

Inici: 27/04/2016  

Campanya realitzada al voltant del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Seguretat i la 

Salut en el Treball. 

 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/diptic_eess_dones.pdf
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8 DE MARÇ 

Campanya de CCOO al voltant del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, amb el 

lema de “Prou desigualtats, bretxes i pobresa”. 

Objectius: 

- Visualitzar la situació sociolaboral de les dones a Catalunya: elaboració de 

l’informe. 

- Proposar accions i actuacions com a sindicat per combatre les desigualtats, les 

discriminacions sexuals i per raó de sexe, i erradicar qualsevol tipus de violència 

masclista. 

- Participar i organitzar amb el moviment feminista a Catalunya les activitats al 

voltant del 8 de Març. 

- Organitzar actuacions pròpies per al nostre actiu sindical. 

Adreçat a l’actiu sindical, afiliades i afiliats, treballadores i treballadors, i al 

moviment feminista. 

 

Les activitats pròpies del 8 de març del 2016 han estat les següents: 

- Informe del 8 de Març del 2016, elaborat per la Secretaria de la Dona i de 

Cohesió Social.  

- El manifest de CCOO del Dia Internacional de les Dones.  

- Els actes centrals organitzats per CCOO de Catalunya.  

- Els actes organitzats per federacions i territoris de CCOO de Catalunya.  

 

“#ALERTA FEMINISTA” 

Campanya, iniciada el 2015, amb activistes del moviment feminista que formen part de 

moviments socials, candidatures, vagues, crides, processos, partits o sindicats.  

És una alerta dirigida cap a totes aquelles persones que estan a favor d’un canvi 

radical, que volen construir una societat més justa: un món just mai no s’esdevindrà sense 

una transformació feminista. La nova política continuarà sent vella política si és 

patriarcal. 

Per això, l’economia i el treball continuaran sent font d’injustícia i misèria si no hi posem 

la vida i el seu sosteniment al centre. Sense dret als nostres cossos no hi ha llibertat 

possible. I cap país, cap ni un, no pot ser lliure mentre s’assassinin dones pel sol fet de 

ser-ho. No canviarem res afegint petites frases al final dels discursos o entenent “les 

dones” com un “tema” o una qüestió secundària. 
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Que les pràctiques i perspectives feministes siguin de veritat troncals a qualsevol procés 

de transformació.  

- Construir una pràctica política i econòmica centrada en la sostenibilitat de la 

vida de les persones i del planeta. 

- Fer política en primera persona. Donem-nos autoritat. Siguem, totes i tots, 

subjectes de la pròpia vida i de la construcció col·lectiva de la comunitat. 

- Erradicar la violència masclista. Promovem una societat lliure de violències i 

militarisme. Diem no a la xenofòbia i al racisme. Diem no a l’homofòbia, la 

transfòbia i la lesbofòbia. 

- Posar fi a la cultura de la dominació i la colonització del cos, de la terra, de les 

cultures. Reconeguem la sobirania dels pobles, l’econòmica, alimentària, 

l’energètica i la del propi cos. 

JORNADES FEMINISTES 

Inici: 1/01/2016  

Més de 2.500 feministes i més de 150 grups van participar a les Jornades Radicalment 

Feministes. Unes jornades obertes i flexibles amb diversitat de pensaments, de maneres 

sentir i de fer, d’identitats i d’opcions. Unes jornades per crear espais físics, mentals i 

simbòlics que visualitzin tota la riquesa que constitueixen els feminismes.  

La Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya va participar a 

les Jornades Feministes 2016, que es van celebrar al Campus Ciutadella de la 

Universitat Pompeu Fabra (edifici Roger de Llúria) de Barcelona, del 3 al 5 de juny. 

Feu clic per veure: 

— La programació de CCOO a les Jornades Feministes 2016. 

— El cartell de les Jornades Feministes 2016. 

— Web de les Jornades Feministes 2016 . 

“#ONSÓNLESDONES” 

Objectius: 

Reclamar la presència de les dones en els mitjans de comunicació. Amb la campanya 

“#OnSónLesDones” es vol fer visible el problema: no hi ha cap mena de justificació per 

a la sobrerepresentació actual dels homes. Acceptar que només opinin ells és donar per 

fet que la nostra opinió és menys vàlida. Es volen facilitar els contactes de dones 

professionals de diversos camps 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/jornades_feministes_2016_participacioCCOO.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/jornades_feministes_2016_cartell.pdf
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
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PROJECTES 

CONFERÈNCIA DE DONES I HOMES 

El 3 de març del 2016 vam celebrar la III Conferència de Dones i Homes amb el lema 

“Feminitzant el sindicat”. Fruit d’un procés iniciat el gener i obert a l’afiliació, la 

conferència, amb presència de més de 300 persones, tenia per objectiu analitzar 

l’evolució de l’organització des de la primera conferència, dibuixar les línies 

estratègiques de futur (treball del Comitè de Dones i de l’Assemblea sindical oberta) i 

concretar propostes per a l’11è Congrés del sindicat. 

Es va fer la reflexió a l’entorn dels següents eixos: 

EIX 1: ACCIONS I PRIORITATS SINDICALS EN CLAU DE GÈNERE  

• Tenim un registre dels plans d’igualtat. Hem realitzat alguna diagnosi?  

• Quan es parla de mesures en la negociació col·lectiva sobre salaris, s’inclouen 

aquelles que han de corregir la bretxa salarial?  

• Quan es parla de salari, s’inclou el tema de la bretxa?  

• Tenim reconegudes les accions per fer visibles les desigualtats en l’impacte de les 

condicions de treball i els riscos laborals entre homes i dones? 

• En la negociació col·lectiva, s’inclouen protocols per prevenir i sancionar 

l’assetjament sexual i per raó de sexe?  

EIX 2: PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ  

• La distribució dels diferents temps de treball i de cura condicionen la participació 

de les dones al sindicat? Quines responsabilitats tenen les dones? A quines edats?  

• La manera d’organitzar-nos i de participar condicionen la presència i 

participació de les dones?  

• Com i quan arriben les dones a ser delegades?  

• El fet de treballar en equip facilita la conciliació?  

• Treballar per projectes facilita la participació de les dones?  

• Com es relaciona la presència de les dones a la feina sindical amb els horaris? 

• És factible revisar els espais formals i informals en la presa de decisions?  
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EIX 3: PRESÈNCIA DE LES DONES AL SINDICAT I AL CENTRE DE TREBALL  

• Qui negocia el conveni? Hi ha dones a les taules negociadores? S’introdueixen 

temes de conciliació, de jornada, de promoció i de mesures de suport a les dones 

que pateixen violència masclista en l’àmbit de la parella? 

• Quina és la presència de dones en seccions sindicals d’àmbits laborals 

masculinitzats i feminitzats?  

• Quina és la presència de dones en les diferents estructures del sindicat? En quines 

responsabilitats? I en les secretaries generals?  

• La manera d’escollir delegades i delegats facilita o dificulta la participació de 

les dones?  

• Com podem avançar en la visualització de les dones i dels continguts de gènere? 

• Propostes com colideratges, alternança o cremalleres poden garantir la paritat 

més enllà de les quotes?  

• Com facilitaria la feminització del sindicat fórmules innovadores com la rotació 

de les responsabilitats i el límit de mandats?  

• Visualització externa i interna del sindicat en clau de gènere.  

Objectius de la conferència:  

• Analitzar l’evolució de l’organització des de la primera conferència (valoració 

qualitativa que parteix dels punts i compromisos aprovats fa 25 anys).  

• Dibuixar les línies estratègiques de futur (treball del Comitè de Dones i l’ASO).  

• Concretar propostes per a l’11è Congrés de la CONC (opinions i propostes de 

l’ASO, treball del Comitè de Dones i dels debats i les concrecions de la 

conferència).  

Objectius de participació:  

• Implicar el conjunt del sindicat i les seves estructures en el debat i 

desenvolupament de la conferència.  

• Oferir diferents espais de participació al conjunt de l’afiliació.  

• Promoure el debat en els diferents òrgans de direcció.  

• Involucrar les seccions sindicals i els sindicats intercomarcals de forma expressa 

en el debat i en la implementació de propostes concretes. 
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Es tracta d’un procés participatiu, obert a l’afiliació i també a persones alienes al 

sindicat, en el qual hem volgut encetar un debat sobre el present i el futur del 

sindicalisme i debatre sobre quins són els reptes que hem d’encarar com a sindicat en el 

context actual. Amb la posada en marxa de l’ASO hem pogut posar en comú reflexions i 

contrastar opinions, i hem realitzat un debat ric i plural que ens ha enriquit com a 

organització. 

Enllaç amb la memòria i les conclusions de la Conferència de Dones i Homes: 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/memoria_conferencia_dones_homes.pdf 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/conclusions_conferencia_dones_homes.pdf 

 

SIAD LABORAL 

 

Ja fa més d’1 any que CCOO de 

Catalunya ha posat en marxa el Servei 

d’Informació i Assessorament a les Dones 

en l’àmbit laboral (SIAD laboral), un 

servei especialitzat, adreçat a totes les 

dones treballadores, per posar fi a la 

desigualtat, a la discriminació per raó de 

sexe i de gènere, i a la violència 

masclista, i que treballarà per aconseguir 

la igualtat real entre homes i dones a la feina i a tot arreu. Aquest servei està en 

connexió amb els serveis de la Xarxa Nacional de Recursos de Catalunya. 

Una societat que encara és patriarcal i masclista necessita estratègies i polítiques que, 

a curt, a mitjà i a llarg termini, posin punt i final a la desigualtat i la discriminació per 

raó de sexe i de gènere, i a la violència masclista. 

CCOO es defineix com un sindicat d’homes i dones que es compromet a defensar la 

igualtat d’oportunitats, a treballar per eliminar qualsevol tipus de discriminació directa 

o indirecta per raó de gènere, a lluitar contra la violència masclista com l’assetjament 

sexual i per raó de sexe o la violència exercida en l’àmbit de la parella, i a treballar 

per aconseguir la igualtat real entre homes i dones a la feina i a tot arreu. 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/memoria_conferencia_dones_homes.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/conclusions_conferencia_dones_homes.pdf
http://www.ccoo.cat/noticia/189440/ccoo-de-catalunya-posa-en-funcionament-el-servei-dinformacio-i-assessorament-a-les-dones-en-lambit-laboral#.VyxxxiEYG9Z
http://www.ccoo.cat/noticia/189440/ccoo-de-catalunya-posa-en-funcionament-el-servei-dinformacio-i-assessorament-a-les-dones-en-lambit-laboral#.VyxxxiEYG9Z
http://www.ccoo.cat/noticia/189440/ccoo-de-catalunya-posa-en-funcionament-el-servei-dinformacio-i-assessorament-a-les-dones-en-lambit-laboral#.VyxxxiEYG9Z
http://www.ccoo.cat/noticia/189440/ccoo-de-catalunya-posa-en-funcionament-el-servei-dinformacio-i-assessorament-a-les-dones-en-lambit-laboral#.VyxxxiEYG9Z
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Assolir amb èxit aquest gran objectiu passa per una implicació des del sindicalisme i per 

treballar junt amb la resta d’agents per transformar tota la societat. 

El SIAD de CCOO ofereix assessorament en: 

— Discriminació per raó de sexe o gènere. 

— Condicions de treball. 

— Drets laborals i prestacions de la Seguretat Social. 

— Violència masclista a la feina. 

Tríptic informatiu sobre el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones en l’àmbit 

laboral.  

 

Difusió  

Reedició del díptic del SIAD laboral de CCOO Catalunya (10.000 exemplars).  

Donar a conèixer i fer publicitat del SIAD-CCOO: Servei d’Informació i Assessorament a 

les Dones en l’àmbit laboral. 

Distribució a federacions i territoris: recepció, secretaries de la Dona i de Cohesió Social, 

assessors i assessores, amb l’objectiu que arribi també a seccions sindicals i a delegades 

i delegats. Xarxa pública de SIAD de Catalunya dependents d’ajuntaments, consells 

comarcals i Generalitat de Catalunya. 

Presentacions públiques del SIAD laboral:  

11/01/16, Igualada 

13/05/16, Mollet 

19/07/16, Consell de Dones de Cornellà 

28/10/2016, Ajuntament de Barcelona 

 

Dels assessoraments duts a terme pel SIAD el 2016, el 89% han estat fets a dones, cosa 
normal, ja que és un servei adreçat a les dones.  

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/triptic_SIAD.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/triptic_SIAD.pdf
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Les consultes de drets fonamentals han estat les més nombroses, gairebé una tercera 

part, seguides de les consultes d’aplicació de conveni, 1 de cada 5; les prestacions a la 

Seguretat Social han estat 1 de cada 6, seguides per contractacions, salut i seguretat i 

acomiadaments. Les menys nombroses han estat les relacionades amb càlculs, salaris i 

sancions. 

Hi ha una diferència pel que fa a com s’ha recollit el motiu de la consulta en relació amb 

el 2015, quan l’aplicació de conveni va ser el motiu més nombrós de consulta. Això es 

deure al fet que l’experiència en el servei porta a identificar més els drets fonamentals 

com a causa de molts dels problemes que tenen les dones en relació amb la feina. Els 

problemes d’aplicació dels permisos de conciliació i la reducció de jornada per cura de 

fills i filles i familiars havien estat recollits, moltes vegades, com a aplicació de conveni i 

prestacions a la Seguretat Social i no tant com un dret fonamental. Els temes de 

contractació, sovint, reflecteixen la temporalitat i la parcialitat. En el motiu de salut i 

seguretat, la majoria de les vegades, es tracta de protecció durant l’embaràs i la 

lactància, i els drets fonamentals poden recollir qualsevol discriminació. 
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INFOATUR 

La xarxa Infoatur està formada per 20 punts d’atenció que vam desplegar l’any 2014. 

L’únic territori on no hi ha cap punt és Lleida. 

De les dades disponibles es desprèn que les persones usuàries són el 58,6% homes i el 

14,4% dones.  

De les consultes realitzades 1/3 són sobre prestacions; 1/3, sobre el suport a la recerca 

de feina (CV i recursos); 1/6, sobre demandes de formació, i 1/6, de relacionades amb 

la pobresa. Gairebé no tenim casos en què se’ns hagi demanat un punt d’accés a 

Internet. 

A part de les consultes realitzades als punts de l’Infoatur també es fa atenció a les 

persones aturades als espais d’assessorament. Aquesta atenció va creixent en detriment 

dels punts específics d’Infoatur. Això es pot veure al gràfic següent, en què, a partir del 

2n trimestre del 2015, s’observa una disminució de l’atenció realitzada. Això fa pensar 

que caldrà repensar la distribució de l’Infoatur, almenys en alguns territoris. 

Relacionat amb la disminució de la demanda hi ha un altre problema: un elevat nombre 

de consultes programades no es realitzen, entre un 10 i un 15%, segons els territoris. 

Sobre les persones usuàries ateses constatem que la majoria són majors de 45 anys, 

amb poca formació i amb força temps a l’atur i amb moltes dificultats per trobar feina. 

Les persones més joves venen a consultar just després de quedar en situació d’atur. 
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Consultes per unió i trimestre 

 

 

DIFUSIÓ 

La difusió s’ha fet utilitzant diferents mitjans:  

— Mitjans propis del sindicat: Lluita Obrera i web. 

— Distribuint tríptics amb les dades dels punts de consulta per unions a l’estructura 

de CCOO.  

— Trucades a la nostra afiliació a l’atur. 

PROPOSTES DE FUTUR 

Per poder donar assessorament a les persones que estan a l’atur de manera universal i 

gratuïta, cal valorar la possibilitat de dedicar un percentatge de les hores 

d’assessorament sindical a consultes d’Infoatur. Als territoris ja tenen l’expertesa de 

saber quin tipus de consulta correspon a Infoatur —gratuïta— i quina a assessorament 

sindical —amb cobrament en el cas de persones no afiliades. La viabilitat d’aquesta 

depèn del grau de saturació de l’assessorament sindical. És la manera de mantenir, de 

forma estable en el temps, el compromís amb les persones sense feina.  
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FORMACIÓ SINDICAL 

Un dels aspectes importants per al nostre sindicat és la formació sindical, que oferim als 

nostres delegats i delegades, quadres sindicals i altres col·lectius. En aquest capítol 

detallarem la formació sindical que hem realitzat en funció del tipus de col·lectiu al qual 

s’adreça. Cal destacar que dels 3.415 alumnes que han realitzat alguna acció 

formativa, 120 persones pertanyen a col·lectius externs al sindicat, i que dels 3.295 

alumnes restants, 486 són quadres sindicals (el 14,7%). 

 

Com es veurà als diferents apartats, la formació és diversa i nombrosa i comprèn els 

diversos aspectes del món del treball, ja que l’acció sindical en l’actualitat requereix un 

elevat nivell de coneixement sobre els diferents aspectes que tenen incidència en el món 

de les relacions laborals. 

 

A més, la formació realitzada ha estat àmplia, i amb la voluntat d’oferir una formació 

sindical de qualitat al màxim nombre de persones hem programat cursos mitjançant 

diferents plans formatius: intersectorial autonòmic, intersectorial confederal, Pla intern de 

la CONC (1%) i amb col·laboracions externes, per exemple, amb el Consell Comarcal 

del Barcelonès i, fins i tot, mitjançant projectes europeus que ens han permès realitzar 

accions formatives adreçades a col·lectius molt específics. 

PLA INTERSECTORIAL DE CATALUNYA 

El Pla intersectorial de Catalunya ha ofert, durant el 2016, 129 accions formatives que 

han arribat a formar 2.300 alumnes. És, doncs, el gruix de la nostra acció formativa 

que s’ha ofert al conjunt de federacions i territoris. 

 

En total s’han ofert 26 tipus de cursos que detallem a continuació: 

- Canvis al marc legal de les relacions laborals. 

- Comitès d’empresa europeus 2. 

- Curs bàsic de formació sindical. 

- Curs bàsic de salut laboral. 

- Direcció d’equips de treball. 

- Dret a la Seguretat Social. 

- Dret del treball. 
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- El salari i la negociació col·lectiva. 

- Implantació sindical a l’empresa. 

- Inspecció de Treball. 

- Intervenció sindical en la contractació laboral. 

- Introducció a la formació sindical. 

- La classificació professional a la negociació col·lectiva. 

- La comunicació dels representants sindicals a l’empresa. 

- La salut laboral a l’empresa. 

- Les mútues i els serveis de prevenció. 

- Marc legal de les relacions laborals. 

- Planificació d’estratègies d’igualtat d’oportunitats al territori. 

- Plans d’igualtat. 

- Representació legal dels treballadors. 

- Riscos específics: musculoesquelètics. 

- Riscos específics: psicosocials. 

- Salut laboral: aprofundiment. 

- Seccions sindicals. 

- Tècniques de negociació per a representants sindicals. 

- Violència masclista. 

D’aquests cursos, el 8% correspon a formació de quadres (11 cursos i 184 alumnes). 

FORMACIÓ PLA 1% (FONS PROPIS) 

Dins d’aquest pla, oferim tot un seguit de cursos que, a diferència dels anteriors, no 

reben cap mena de subvenció del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, sinó 

que els financem exclusivament amb aportacions pròpies del sindicat. En concret, 

d’aquesta modalitat s’han ofert 44 accions formatives, que han estat agrupades en 11 

tipus de cursos i que han arribat a 837 alumnes. Els cursos són els següents: 

- Curs bàsic de salut laboral. 

- El salari i la negociació col·lectiva. 

- Gestió de la diversitat intercultural a l’empresa. 

- Implantació sindical a l’empresa 2. 

- Introducció a la formació sindical. 

- Representació legal dels treballadors. 

- Salut laboral: aprofundiment. 

- Aspectes financers dels plans de pensions. 
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- Atribució de rendiments i resultats. 

- Formació general de plans i fons de pensions. 

- Informes de gestió dels plans de pensions. 

Ressenyar que dels 837 alumnes, 144 (el 17,2%) són quadres sindicals que van 

participar en diferents accions formatives d’aquest pla.  

 

ÀMBIT INTERSECTORIAL CONFEDERAL 

Dins de l’àmbit intersectorial confederal destaquem que s’han fet 5 accions formatives (3 

de les quals són continuació de la formació que vam començar el 2014 per als nous 

equips sorgits del procés de fusions de la nostra organització), que han arribat a un 

total de 72 alumnes, els quals tots han estat quadres sindicals. A la taula adjunta veiem 

el detall d’aquests cursos:  

 

 

PROGRAMACIÓ DE TALLERS DE RELACIONS LABORALS 

 

Com es pot apreciar a la taula adjunta, hem portat a terme 9 accions formatives en 

coordinació amb el Consell Comarcal del Barcelonès i dins del marc de la Xarxa Local 

d’Intermediació i Relació amb les Empreses, amb un objectiu principal: donar a conèixer 

el sindicat a col·lectius com aturats de llarga durada, joves sense feina o en risc 

d’exclusió social. 

Aquestes accions formatives, amb 9 modalitats diferents, han arribat a un total de 107 

alumnes.  

Nom curs Àmbit Núm. Alumnes
Tècniques de comunicació Interfederatiu 11
Org. Del Treball - Log. In. Indústria 16
Org. Del Treball - Log. In. Indústria 16
Org. Del Treball - Log. In. Indústria 14
Comitès d'empresa europeus Interfederatiu 15

TOTAL ALUMNES 72
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ALTRES CURSOS 

 

En aquest apartat inclourem aquells cursos que, per les seves característiques, no tenen 

cabuda als apartats anteriors i que són una demanda directa de diferents 

organitzacions del sindicat o en col·laboració amb ajuntaments com el d’Igualada. Com 

es veu a la taula adjunta, es tracta de 3 cursos que han format 44 persones. 

 

  
 Nom curs Col·lectiu Nre. assistents 

Tècniques de comunicació Assessors/es CITE 16 
Mòdul d’acollida a immigrants Ajuntament d’Igualada 13 
El marc legal de les relacions laborals Federació d’Educació 15 

 
TOTAL ALUMNES 44 

 

PROJECTES EUROPEUS 

Hem participat en 2 projectes en l’àmbit europeu, amb els quals hem format 55 

persones: 

— Projecte AGREE: aquest projecte, que es desenvolupà col·laborant amb entitats 

italianes i romaneses, pretén entendre les característiques de les pràctiques 

explotadores dels treballadors i treballadores migrants a l’agricultura, per 

Data impartició Continguts Entitat Col·lectiu Núm.assistents
18/09/2015 Contractació IMPO Badalona Usuaris SLO 14

02/10/2015
Els contractes temporals: 
modalitats més utilitzades

Grameimpuls Usuaris SLO 12

09/10/2015 Taller específic per a tècnics IMPO Badalona Tècnics 17
16/10/2015 La prestació i el subsidi d'atur Grameimpuls Usuaris SLO 15
23/10/2015 Seguretat social i prestacions IMPO Badalona Usuaris SLO 16

30/10/2015
Les reformes laborals i com han 
afectat al mercat de treball

Grameimpuls Usuaris SLO 10

12/11/2015 Taller específic per a tècnics Grameimpuls Tècnics 17

13/11/2015
Extinció del contracte laboral i 
nòmina

Grameimpuls Usuaris SLO 6

02/12/2015
Gravació vídeos relacions 
laborals

Consell Comarcal del 
Barcelonès

General 0

TOTAL 
ASSISTENTS 107

  XARXA LOCAL D’INTERMEDIACIÓ I RELACIÓ AMB LES EMPRESES 
  PROGRAMACIÓ TALLERS DE RELACIONS LABORALS (JUNY-DESEMBRE 2015) 
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desenvolupar una estratègia de formació i intervenció per combatre aquest fenomen. Es 

van realitzar 2 cursos, 1 a Mataró i 1 a Tarragona, amb la participació de 30 

persones. 

— Projecte ITEM: el seu objectiu és promoure la participació dels treballadors i 

treballadores a les empreses i desenvolupar els instruments per millorar les pràctiques i 

els instruments de negociació. Van participar-hi 25 quadres sindicals pertanyents al 

Comitè Confederal de la CONC. 

Les trobades que hem realitzat durant el 2016 són les següents: 

 26 de gener del 2016: “L’educació que volem”, jornada organitzada per la 

Federació d’Educació i la Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya. 

Nre. d’assistents: 150.  

                                                   

 

 3 de març del 2016: presentació del projecte “La pobresa amb ulls d’infants”. 

Participació en el seminari sobre “Reduir els malestars”. de Dolors Vique 

responsable de Política Educativa de CCOO de Catalunya. 

 

 11 de març del 2016: “L’educació de les dones en el franquisme. Rols i 

estereotips”. Xerrada a càrrec de Dolors Vique, responsable de Política 

Educativa de CCOO de Catalunya. 

 

 15 de març del 2016: participació del vídeo que es va presentar en les jornades 

que es van fer a Granollers sobre “L’educació a temps complet”. Un projecte en 

el qual participa la Federació d’Educació i la Secretaria de Política Educativa de 

CCOO de Catalunya. 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/programa_edu_jornada23gener2016.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/595938/Resumen_Seminario_4_ca.pdf/6693c80b-9d87-4e89-8b2b-04f44a8ffb10
https://youtu.be/m5yf59FI6OE
http://www.mrp.cat/inici/104/les-entitats-opinen-sobre-leducacio-a-temps-complet
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 13 d’abril del 2016: xerrada sobre “L’educació que volem a Sabadell”. 

Presentació del llibre Quina educació volem?, de la Pilar Benejam, a càrrec de 

Dolors Vique, responsable de Política Educativa de CCOO de Catalunya. 

Nre. d’assistents: 40. 

  

 

http://educacio.ccoo.cat/2016/04/xerrada-Benejam-Sabadell.html#more
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 9 de maig del 2016: presentació del llibre Bullying, amb la presència dels 

autors. Acte conjunt entre la Secretaria de Socioeconomia i la Fundació Cipriano 

García de CCOO de Catalunya. 

Nre. assistents: 25. 

 

 

   

 5 de novembre del 2016: jornada “Som com som”, organitzada per la 

Federació d’Educació i la Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya. 

Es van fer 2 jornades: 1 d’interna i 1 d’externa. 

Nre. d’assistents: 100. 

 

 
 

http://educacio.ccoo.cat/2016/09/jornada-taller-som-com-som-dissabte-5.html
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 12 de desembre del 2016: presentació del llibre Educar adolescents sense perdre 

la calma, a càrrec de Jaume Funes i organitzat per la Secretaria de 

Socioeconomia i la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya. 

Nre. d’assistents: 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/llibreAdolescents_cartell_traz.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/llibreAdolescents_cartell_traz.pdf
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COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

En aquest apartat farem un repàs d’aquells aspectes relacionats amb la comunicació de 

les diferents estructures del sindicat.  

Web 

El web de CCOO de Catalunya va rebre 1.327.259 visites durant l’any 2016 (591.704 

el 2015) d’un total de 305.616 usuaris i usuàries (314.524 el 2015). Les pàgines vistes 

han estat 935.982 (1.407.994 el 2015), amb 2,39 pàgines vistes per visita, de mitjana, 

un 50,74% de visites noves i una durada mitjana de sessió de 2 minuts i 28 segons.  

Les 10 pàgines més visitades durant el 2016 han estat: 

1. Portada del web general - 281.741 visites (21,23% sobre el total). 

2. Conveni siderometal·lúrgic de la província de Barcelona - 53.200 (4,01%). 

3. Recerca de convenis - 46.650 (3,58%). 

4. Portada de la web de l’escola d’adults - 40.344 (3,04%). 

5. Pàgina del Gabinet Tècnic Jurídic - 16.672 (1,26%). 

6. Portada de la web de Sanitat - 15.204 (1,15%). 

7. Apartat de descomptes - 13.823 (1,04%). 

8. Apartat de formació - 13.599 (1,02%). 

9. Portada de la web d’Indústria - 13.566 (1,02%). 

10. Portada de la web de la FSC - 12.614 (0,95%). 

La mitjana de visites diàries ha estat de 3.636 (incloent-hi els cap de setmana i els 

mesos d’estiu, on el nombre de visites baixa). De dilluns a divendres de les setmanes 

laborables, les visites oscil·len entre les 4.500 i les 6.000. 

El dia amb un major nombre de visites va ser el 10 de maig (14.920), amb la publicació 

de l’ampliació del termini per a la recollida de signatures de la ILP per a una prestació 

d’ingressos mínims. 

La mitjana de visites que s’han efectuat al web des d’ordinadors ha estat del 68,12% 

(76,37% el 2015), mentre que un 27,97% hi han accedit des de mòbils (19,24% el 

2015) i un 3,91% des de tauletes tàctils (4,38% el 2015). 
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XARXES SOCIALS 

El 2016 ha estat un any de creixement en l’ús de les xarxes socials, no sols des de la 

secretaria, sinó també a les organitzacions a tots nivells i en l’àmbit personal dels nostres 

portaveus. 

A Twitter hem continuat situant alguna de les nostres etiquetes com a temes del moment, 

sobretot en les coses que ens són pròpies (#assembleaCCOO, aniversaris CCOO 

#CCOOHaceHistoria, #HuelgaNoEsDelito…), però també hem col·laborat en 

campanyes més transversals en les nostres confluències socials, com la més recent: 

#EsPotFerAra. 

Hem aprofundit també en l’ús de les xarxes per donar resposta ràpida com a portaveu 

organitzatiu (l’anunci del canvi a la Secretaria General n’és un exemple) o per fer 

visibles accions que tenen poc o nul impacte als mitjans “tradicionals”, com els 

repartiments massius de fulls volants al metro, amb difusió de vídeos (de 20 segons) amb 

declaracions del secretari general que han donat bon resultat tant a Twitter com a 

Facebook, on hem seguit potenciant els aspectes de difusió gràfica (fotos, vídeos, 

cartells…) i alguns continguts. 

Les dades ens indiquen que seguim creixent a les xarxes socials (dades del 4/1/2017): 

• Al Twitter tenim 12.152 seguidors i seguidores (10.171 a l’inici de 2016) i 

seguim 3.927 persones o organitzacions (3.261 a principis de gener del 2016), 

amb un increment superior al del passat any en 386 seguidors i seguidores. 

• La pàgina de Facebook també ha augmentat més que l’any anterior el nombre 

de persones a qui els agrada: 4.062 per 3.791 a primers de gener del 2016. 

Cal destacar l’important increment respecte de l’any passat. 

• Al Youtube tenim un total de 337 subscriptors i subscriptores (259 el 2015). El 

2016 hi ha hagut un petit augment (6,30%) de visualitzacions fins a 29.768 

respecte a l’any anterior (25.865), i el total del canal s’ha quedat en 231.717 

visualitzacions (146.137 el 2013, 166.441 el 2014 i 192.306 el 2015) amb un 

temps de mitjana de 3’06’’. 

• Els 3 vídeos més vistos aquest 2016 són les dues retransmissions en directe dels 

actes del 40è aniversari de l’Assemblea de Barcelona fets l’11 de juliol, a la 

tarda i al matí (1.237 i 1.214 visualitzacions, respectivament), i el reportatge 

sobre el judici al sindicalista Ricardo Vercher (acusat de desordres a la vaga 
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general del 14-N del 2012) fet el dia del judici, el 4 de novembre (687 

visualitzacions). 

• Hem posat en marxa l’Instagram de CCOO de Catalunya, i pel moment ja tenim 

280 seguidors i seguidores. 

• També hem començat a posar alguns continguts a Linkedin, on la pàgina de 

CCOO de Catalunya arriba als 1.156 seguidors i seguidores. 

Tenim 389 ciberactivistes a Catalunya i 1.423 a tot Espanya, fet que suposa que a 

Catalunya n’hi ha un 27,3% del total. 

Lleida: en aquest moment tenen 1.005 seguidors al seu Facebook i 1.512 al Twitter. La 

llista de persones del sindicat (responsables federatius i delegats i delegades) a Lleida 

que tenen Twitter és de 40, de les quals 16 són força actives i tenen un nombre 

considerable de seguidors i seguidores. 

APP I E-CARNET  

Durant aquest 2016 l’e-carnet per a telèfons intel·ligents ha tingut 9.420 descàrregues 

de l’aplicació (9.739 el 2015), de les que 5.044 tenen el carnet instal·lat (4.602 el 

2015). 

Per plataformes  

Android:  7.565 

iOS:   1.781 

Windows Phone: 74 
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Distribució de les app amb carnet per federacions  

 

 

31/12/2016 RAMS AFILIACIÓ 
% 

afil. 
AFIL.AP
P 

% 
APP 

% 
APP/afil. 

01 FSP 9.695 6,9 290 5,7 3,0 

03 FSC 30.008 21,4 1.345 26,7 4,5 

04 SERVEIS 36.844 26,3 1.036 20,5 2,8 

07 CONSTRUCCIÓ 4.802 3,4 110 2,2 2,3 

09 EDUCACIÓ 9.300 6,6 371 7,4 4,0 

13 INDÚSTRIA 41.463 29,6 1.632 32,4 3,9 

18 SANITAT 7.801 5,6 258 5,1 3,3 

55 ACCIÓ JOVE 165 0,1 2 0,0 1,2 

Total 

 

140.078 100,0 5.044 100,0 3,6 

 

REVISTA LLUITA OBRERA  DIGITAL 

A finals de l’any 2016 teníem un total de 75.426 correus electrònics censats que 

rebien la Lluita Digital. L’augment en relació amb l’any anterior ha estat de 1.204 

correus electrònics (74.222 el 2105). S’han fet 24 edicions de la Lluita Digital, 2 menys 

que l’any 2015, amb un total aproximat de 1.810.224 enviaments (1.929.772 el 

2015).  

Revistes digitals territorials i federatives coordinades per la Secretaria de 

Comunicació 

Es van maquetar i coordinar diferents números de 5 revistes digitals amb un total de 19 

(21 el 2015). La de Girona, 35 Hores, de la qual es van fer 2 números; la de la 

Secretaria de la Dona i de Cohesió Social, Treballadora, de la qual es van fer 3 

números; la de Lleida, lo Sindicat, de la qual es van fer 10 números; la del Vallès 
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Oriental, Maresme i Osona, de la qual es van fer 3 números, i la del Vallès Occidental i 

la Catalunya Central, Assemblea, de la qual se’n va fer 1. Des de la secretaria ens 

encarreguem de fer l’enviament de la de Girona, de la Treballadora i la del Vallès 

Oriental, Maresme i Osona. Lleida i el Vallès Occidental i la Catalunya Central 

s’encarreguen de fer el seu enviament.  

Altres revistes digitals no elaborades per la secretaria, segons dades de les 

organitzacions (les que no hem rebut no les recollim en aquest apartat). 

Vallès Occidental - Catalunya Central -----1 revista digital (també 1 el 2015). 

FSC ----- 24 revistes digitals (20 de Serveis a la Ciutadania i 4 números de la revista 

Perspectiva), 4 digitals sectorials i 1 edició en format tabloide digital i paper amb el Pla 

d’acció del congrés.  

Indústria-Agroalimentària ----- 21 revistes digitals (13 conjuntament amb 

Agroalimentària i 8 després de la integració d’Agroalimentària a Indústria).  

Pensionistes i Jubilats ------- 3 revistes digitals La nostra veu.  

Educació ------ 84 fulls informatius de diferents sectors a part d’altres tipus d’edicions 

com guies, díptics, etc. També han fet 1 revista digital.  

Serveis----------- Informació, convocatòries, manifestos generals per correu electrònic 

amb format butlletí electrònic: 11 per al conjunt de l’afiliació, més de 41 per a les 

seccions sindicals i per al conjunt de delegats i delegades, i més de 55 per al conjunt 

dels òrgans de direcció (Comitè Federal, Consell). A més des de les agrupacions s’ha 

enviat a l’afiliació sectorial pertinent la comunicació de negociacions de convenis o 

convocatòries pròpies. Tots aquests enviaments no són revistes digitals com a tal.  

Acció Jove ---- 1 guia sobre pràctiques a l’empresa per a representants sindicals 

Aprenents, becaris i treball precari.   

Altres publicacions de la Comissió Executiva  

InfoSostenibilitat, revista digital elaborada pel Departament de Sostenibilitat de la 

Secretaria de Política Territorial i Barcelonès. És de periodicitat mensual i l’any 2016 

se’n van fer 11 números, igual que l’any anterior. 
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Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES. Publicació de caràcter digital de 

periodicitat mensual que es va iniciar l’any 2014. L’any 2016 se’n van fer 10 edicions, 1 

menys que l’any anterior. 

Butlletí d’Actualitat Econòmica i Social del CERES. Han elaborat 10 butlletins digitals el 

2016 que van començar a editar el mes de gener. 

ARTICLES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

“2016: recuperar drets i la qualitat de treball”, article de Joan Carles Gallego publicat 

al diari L’econòmic el 10 de gener del 2016. 

“Feminitzant CCOO”, article de Joan Carles Gallego publicat al diari digital 

CatalunyaPress el 25 de febrer del 2016. 

“Lluitar contra la pobresa i la desigualtat ”, article de Joan Carles Gallego publicat a El 

Diari del Treball el 26 d’abril del 2016. 

“Primer de Maig de lluita contra la pobresa laboral i social”, article de Joan Carles Gallego 

publicat a  ViaEmpresa el 2 de maig del 2016. 

“Un plat no és un plat i un got no és un got”, article de Montse Delgado publicat al blog Dones 

de CCOO de Catalunya el 19 de maig del 2016. 

“Pressupost i justícia fiscal”, article de Joan Carles Gallego publicat a La Vanguardia, el 

27 de maig del 2016. 

“Canviar polítiques perquè necessitem polítiques de canvi”, article de Joan Carles Gallego 

publicat a El Diari del Treball el 20 de juny del 2016. 

“Cal acabar amb les polítiques de retallades”, article de Dolors Llobet publicat a “+ 

Valor” de El Periódico de Catalunya el 28 de juny del 2016. 

“Analitzar i exigir”, article de Joan Carles Gallego publicat a El Diari del Treball el 5 de 

juliol del 2016.  

“Final d’etapa”, article de Dolors Llobet publicat al diari La Vanguardia el dijous 7 de 

juliol del 2016.  

“Contra la precarietat laboral”, article d’Antònia Pascual publicat a Via Empresa el 5 

d’octubre del 2016. 

 

https://donesdeccoo.ccoo.cat/plat-no-plat-got-no-got/
http://diaritreball.cat/analitzar-i-exigir/
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/lavanguardia_7juliol2016.pdf
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2016/10/contra-la-precarietat-laboral-antonia-pascual-21658.php
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REVISTA LLUITA OBRERA DE PAPER 

S’han fet un total de 4 números ordinaris de la Lluita Obrera, que han estat enviats per 

correu a tota l’afiliació de CCOO de Catalunya. En total s’han fet uns 543.011 

enviaments dels exemplars de la Lluita Obrera per correu ordinari, el que significa una 

reducció de 11.627 enviaments respecte de l’any 2015. Aquí tenim 2 factors: la 

reducció d’afiliació, que ja s’està frenant, i, sobretot, la reducció per peticions d’afiliats i 

afiliades que no volen rebre la revista en paper (la reducció l’any 2015 va ser de 

24.551, més del doble de l’any 2016). En qualsevol cas, encara hi ha molta afiliació de 

la qual no tenim registrat el seu correu electrònic i, per tant, la Lluita Obrera en paper és 

l’única publicació que rep del sindicat. Hem continuat fent la petició perquè aquells 

afiliats i afiliades que reben més d’una revista de paper al seu domicili puguin reduir 

algun enviament comunicant a la Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials les 

persones afiliades d’aquella llar que poden deixar de rebre la revista. Amb aquesta 

mesura podrem racionalitzar els enviaments de la Lluita Obrera i reduir despeses 

d’impressió, manipulació i enviament. La resposta està sent positiva. 

Cal destacar que, aquest any, la Lluita Obrera ha disposat d’1 número més, ja que s’han 

fet els documents congressuals de l’11è Congrés que recollien el Pla d’acció, la reforma 

d’Estatuts, les normes generals i la carta de convocatòria. Se n’han imprès 7.000 

exemplars, que s’han repartit per les organitzacions. Aquest número no s’envia als 

domicilis dels afiliats i afiliades.   

DOSSIER DE PREMSA DIGITAL 

Les visites al dossier de premsa digital a través del web s’han estabilitzat després del 

descens important dels anys anteriors i s’han situat en les 5.634 (un 0,40% del total). 

Continuem subscrits al sistema El Kiosko i Más, on tenim diàriament els diaris de paper en 

format digital de La Vanguardia, El País, El Periódico, Ara i Cinco Días. A aquest sistema 

hi accedim mitjançant 3 punts informàtics (mòbil, PC o iPad) amb accés directe del 

secretari general, la secretària de Comunicació i Xarxes Socials i l’oficina de premsa.  

COMUNICATS DE PREMSA  

La Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials de CCOO de Catalunya va emetre un 

total de 829 comunicats de premsa durant l’any 2016 (841 el 2015).  
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D’aquests comunicats, un total de 494 han estat emesos per les federacions nacionals 

(474 el 2015) i 44 han estat territorials que han tingut un abast d’interès per a tot 

Catalunya (32 el 2015). (Aquí no s’inclouen els comunicats de premsa territorials que, 

pel seu àmbit de recepció reduït, no han estat gestionats i enviats per la Secretaria de 

Comunicació i Xarxes Socials de CCOO de Catalunya.) Han baixat una mica els 

comunicats emesos directament per la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya. 

La distribució dels comunicats de premsa federatius ha estat la següent (entre parèntesis 

els del 2015): 

Àrea Pública       22 (25) 

Agroalimentària (fins al juliol del 2016)  27 (23) 

Federació de Serveis     61 (43) 

FSC       133 (130) 

Construcció      3 (1) 

Educació      71 (44) 

Indústria      129 (149) 

Pensionistes      5 (4) 

Sanitat       28 (31) 

Serveis Privats      15 (24) 

TOTAL       494 

Segons informació dels territoris, aquests són els comunicats que han elaborat i enviat als 

mitjans de comunicació locals i comarcals. La informació que no hem rebut, no la recollim 

en aquest apartat. 

 

Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf  14 (14) i 5 rodes de premsa 

Vallès Occidental - Catalunya Central   28 (17) i 7 rodes de premsa 

Lleida       45 (51) i 3 rodes de premsa 
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Vallès Oriental - Maresme - Osona   38 (19)- ----------------------------- 

Tarragona       6 (8) i 2 rodes de premsa            

                                                                                       (informació secretaria) 

Girona       11 (15) i 2 rodes de premsa  

                                                                                        (informació secretaria) 

  

Total        136 

RODES DE PREMSA 

Durant l’any 2016 es van convocar i realitzar un total de 45 rodes de premsa a 

Barcelona amb àmbit de Catalunya (43 el 2015). (No s’inclouen aquelles que s’han 

realitzat en els territoris i que tenen un àmbit local, comarcal o provincial.) De les 45 

rodes de premsa, 27 han estat impulsades pels departaments de la CONC, 11 per les 

federacions i 7 per algun territori. 

RODA DE PREMSA SOBRE L’“INFORME DEL MERCAT DE TREBALL, LLARS I 

DESPROTECCIÓ SOCIAL: UNA APROXIMACIÓ A LA POBRESA EN EL TREBALL A LA 

PROVÍNCIA DE BARCELONA”. Va abastar l’àmbit de Catalunya i va ser realitzada per 

la Secretaria de Socioeconomia. 

ARTICLES PUBLICATS 

Durant el 2016 ens han publicat un total de 51 articles entre premsa escrita i premsa 

digital (46 el 2015). D’aquests 51 articles, 20 han estat del secretari general (26 l’any 

2015). La major part dels articles han estat publicats en mitjans de comunicació digitals 

(40), molt especialment a CatalunyaPress i El Diari del Treball. La resta (11), en mitjans 

editats en paper, especialment El Periódico i La Vanguardia.    

PARTICIPACIONS A PROGRAMES DE RÀDIO I TV 

Més enllà de les peticions diverses de mitjans de comunicació que rebem cada dia per 

espais informatius, CCOO de Catalunya intervé directament en programes de ràdio i 

televisió mitjançant el seu secretari general i d’altres responsables sindicals. Els resultats 

de l’any 2016 ens indiquen que CCOO de Catalunya va participar directament en 77 

programes de ràdio i televisió (exactament igual que l’any 2015). D’aquests, Joan 
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Carles Gallego va intervenir en 22 programes de ràdio (19 el 2015) i en 13 de 

televisió (16 el 2015). Sumant-los, el nombre és el mateix que l’any anterior. La resta 

de participacions es van concentrar en 33 programes de ràdio (22 en 2015) i 9 de 

televisió (20 el 2015). Les xifres, en general, són acceptables, ja que hi ha un 

manteniment general de la nostra presència a la ràdio i la TV.  

Es produeix una pujada considerable de les participacions de diferents membres de la 

direcció en espais de ràdio, fet que compensa la davallada en espais televisius. 

Curiosament les participacions del secretari general en ràdio i televisió són les mateixes 

que l’any anterior, però pugen les participacions radiofòniques i baixen les de la 

televisió.. Un any més, la política ha marcat molt els continguts dels mitjans de 

comunicació, els quals, clarament, han disminuït la seva dedicació en relació amb els 

temes laborals i socials, i això ens ha afectat.   

ALTRES PARTICIPACIONS TERRITORIALS 

A Lleida, cada 15 dies, el secretari general o algun membre de l’Executiva participa en 

una tertúlia de ràdio a UA1. A Ràdio Rosselló, el secretari general participa en una 

tertúlia cada 15 dies. A Lleida TV, 1 cop al mes el secretari general participa en una 

tertúlia, i cada 2 setmanes, 2 cops (dimecres i dissabte) emeten el programa de CCOO 

a Televisió de Catalunya; el 2016 han emès 12 programes. Finalment, a la premsa 

escrita, a títol personal, el secretari general publica 1 article cada setmana al diari 

Segre; a diversos mitjans, durant el 2016, s’han publicat 13 articles de diferents 

responsables sindicals. I al Butlletí de la Paeria, cada 2 mesos, es fa 1 article en aquesta 

revista que arriba a tots els domicilis de la ciutat de Lleida. I cada mes el diari Segre 

publica 1 pàgina de publicitat del sindicat. 

Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf. ETV (Esplugues TV), 8 participacions (4 a 

“L’ull al dia”, entrevista de 25’, i 4 a “Línia de servei”, tertúlia divendres de 20.30 a 21 

h). Radio Cornellà, Prat Ràdio: dades sobre l’atur i temes concrets referents a conflictes 

d’empreses. El Far Digital: 4 articles (article d’opinió cada 3 mesos) i 1 article anual. A 

30 graus (premsa gratuïta local): Un bon espai cada 3 mesos. Canal Taronja (TV Anoia), 

7 participacions, tertúlia cada 6 setmanes. Vilanova Matí (radio): 11 participacions: 

tertúlia d’actualitat cada mes aproximadament (directe). RTV Vilafranca (TV): conveni 

pel qual s’emet el segon dissabte de cada mes un programa de l’Arxiu de la CONC, 

coordinat i gestionat per la Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials de CCOO de 

Catalunya.  
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Vallès Occidental i Catalunya Central. 5 articles d’opinió en mitjans del territori. 2 

entrevistes al secretari general a TV de Sant Cugat i a Ràdio Terrassa.  

Vallès Oriental, Maresme i Osona. 42 impactes a mitjans de comunicació com a dada 

global segons informació del territori.  

VISIÓ TELEVISIÓ 

Aquest passat any 2016 hem produït directament un total de 84 vídeos al Canal Visió 

Sindical (108 l’any 2015). A mode de classificació, s’han editat 20 vídeos d’actes 

diversos, com muntatges per assemblees o imatges sobre mobilitzacions, i fins i tot el 

seguiment del simulacre d’incendi i evacuació fet a la seu central de CCOO de 

Catalunya (el 2015 se’n van fer 18), 32 de declaracions de diferents representants 

sindicals (35 el 2015), 24 vídeos especials, entre els quals destaquem reportatges 

sobre la Conferència de Dones i Homes, els actes de reconeixement a Girona o al Baix 

Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf, una jornada de l’Àmbit LGTBI, els 30 anys del 

CITE, la història de la Federació Agroalimentària, el Dia Internacional de la Salut i la 

Seguretat en el Treball, l’Assemblea de delegats del 19 d’octubre a les Cotxeres de 

Sants de Barcelona o el record a Aurora Gómez, a més d’1 reportatge del projecte 

“Dones, feines i mobilitat” del Departament de Sostenibilitat (el 2015 van ser 35), i 

finalment 8 vídeos de llarga durada (20 el 2015, que incloïen les sessions de 

l’Speakers’ Corner al Museu d’Història de Catalunya). 

A part, hem facilitat 14 retransmissions en directe pel canal Youtube de CCOO (3 el 

2015). També hem penjat al canal fins a 10 altres vídeos produïts per diferents 

col·lectius del sindicat per donar-los visibilitat (6 l’any passat). Com sempre, hi hem posat 

els 10 vídeos del “Programa sindical: CCOO” de Televisió de Catalunya (la mateixa 

xifra que l’any passat). Afegim que hem produït la subtitulació en castellà de 2 

programes de TVC (treballadors autònoms i autobusos d’empresa), per la seva difusió 

fora de Catalunya. 

En resum, doncs, hi ha hagut la participació directa en 120 vídeos, als quals podem 

sumar altres formats per arribar al total de 144 vídeos pujats al canal Youtube del 

sindicat aquest passat 2016 (l’any 2015 el total seria de 127): aquí incloem clips 

separats d’actes o programes complets, breus performances visuals, intervencions 

completes del secretari general de CCOO de Catalunya —Joan Carles Gallego— o 

captures de programes de televisió amb presència del sindicat. 
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Per tant, en comparació amb l’any 2015, hem superat el nombre total de vídeos 

produïts i gestionats des de la secretaria. Cal destacar l’augment de la participació en 

muntatges ideats per diferents organismes del sindicat, així com les retransmissions en 

directe. 

PROGRAMA DE TVC 

Durant el 2015 es van fer els guions i es van dirigir 10 programes de televisió, que van 

ser emesos pel Canal 33 i van ser penjats a l’espai del web de CCOO de Catalunya, 

Visió TV. Aquests programes es troben també al web TV3 a la carta. Aquests programes 

van recollir un total de 79 entrevistes (1 menys que l’any 2015). El mes de desembre 

hem arribat als 236 programes emesos des del juny del 1993.  

Cal recordar que tot el cost del programa va a càrrec de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals, que és la propietària final del producte.  

Cal destacar que des del mes de setembre del 2016 el programa s’emet la nit del 

segon dissabte de mes, cap a les 00.30 hores aproximadament, pel Canal 33 (fins a 

aquest moment, l’emissió era la nit de diumenge a dilluns).   

Actualment tenim acord d’emissió d’aquests programes amb televisions locals com Lleida 

TV (des de fa temps), El 9 TV d’Osona i RTV Vilafranca. Cal continuar treballant des 

dels territoris per aconseguir que més televisions locals s’afegeixin a l’emissió del nostre 

programa per tal d’ampliar el màxim que es pugui la seva difusió i audiència.  

PUBLICACIONS NO PERIÒDIQUES 

— Guia bàsica de dret laboral. 

— Documents sindicals: Normes de cotització del 2016. 

— 8 de Març: imatge, cartell, manifest, adhesiu i pancarta. 

— 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista: imatge, cartell, 

pancarta, manifest i targeta. 

— Conferència d’Homes i Dones: imatge, cartell, logotip i enquesta. 

— Diada del Treball: cartell i bo d’ajut. 

— Escola de dones: imatge, programa i targeta. 
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— Informe sobre la salut dones. 

— Manifestació 19-N: cartell, banderola i pancarta. 

— Manifestació 29-M: cartell i pancarta. 

— Mobilització 15-D: adaptació del cartell, full volant i pancarta. 

— Primer de Maig: adaptació del cartell, manifest i pancartes. 

— Altres: anunci Pau i Solidaritat, tríptics de convenis, full de formació, actualització del 

full d’afiliació, adaptació de la imatge del congrés i maquetació de documents 

congressuals. 

FORMACIÓ SINDICAL 

Des de la Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials hem impartit 6 cursos de formació 

sindical (1 més que l’any 2015). De comunicació bàsica hem participat en 1 curs 

organitzat per CCOO de les Terres de Lleida. De xarxes socials, en Miquel Puente ha 

fet 5 cursos, 3 dedicats específicament a Twitter. 3 cursos han estat impulsats per 

secretaries o àmbits i 2 per organitzacions. 

MATERIAL D’IMATGE  

Campanyes 2016 

Primer de Maig: logística de material de manifestació: banderes, palitroques, xinos, 

samurais, adhesius, samarretes i petos. 

Campanya de les eleccions sindicals: 10.000 exemplars de la Guia bàsica de dret 

laboral. 

Campanya e-carnet, posada en marxa del carnet virtual amb 10.000 fulls de mà. 

Campanya #EsPotFerAra #PerUnsPressupostosSocials, amb 75.000 fulls volants. 

Campanya “Les nostres no es toquen”, amb 110.000 fulls volants. 

Nadal: distribució de 12.000 calendaris de paret i de 30.000 calendaris de butxaca.  

11è Congrés: distribució de 7.000 documents del congrés. 

A part es fa tota la distribució dels materials, llibres i quaderns sindicals, fulls volants i 

cartells, enviats per CCOO Confederal a totes les estructures de la CONC. 
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Durant l’any 2016, i amb motiu de les diferents campanyes, s’ha fet la distribució que 

han necessitat els territoris i les federacions dels diferents materials, cartells, fulls volants, 

tríptics, adhesius així com material de marxandatge, com ara bolígrafs, gorres i 

samarretes.  

També cal incloure les pancartes en les diferents manifestacions: 

 — 1 de Maig.  

 — 29 de maig: “Els drets no se suspenen”. 

— 16 de juny, concentració a l’ICAM (“La teva salut no té preu”).  

— 11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya. 

— 10 d’octubre: treball digne.  

— 19 de novembre: “Es pot fer ara”.  

— 25 de novembre: “Prou violències masclistes”. 

— 15 de desembre: “Les nostres pensions no es toquen”.  

Totes les mobilitzacions, ja siguin federatives, territorials o d’empresa van 

acompanyades per material de manifestació com banderes, palitroques, xinos i adhesius. 

En general, durant l’any 2016 el magatzem de premsa ha experimentat un moviment 

força significatiu: al voltant de 80.000 adhesius, banderes de plàstic i banderes de 

roba, petos i samarretes.  

CONCLUSIONS 

Com en altres anys, aquesta memòria del 2016 recull dades quantitatives però que 

serveixen per detectar les tendències en relació amb l’accés a la informació de la nostra 

afiliació i també com comuniquem des de CCOO de Catalunya la nostra activitat 

sindical diària. 

Després de diversos anys amb davallades en les visites al web, l’any 2016 aquestes han 

tornat a créixer de manera significativa. D’una banda, per fets puntuals, com la ILP 

d’ingressos mínims, que ha rebut moltes visites, sobretot en el moment en què es va 

informar de l’ampliació del termini per presentar les signatures, però d’altra banda 

també per altres temes d’interès per als nostres afiliats i afiliades, com els convenis, i 

molt especialment el siderometal·lúrgic de la província de Barcelona. Així mateix és 
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significatiu l’augment de l’accés al web mitjançant dispositius mòbils i tauletes tàctils, 

mentre que l’accés a través de l’ordinador experimenta una davallada de gairebé 10 

punts. Aquesta tendència també ha tingut a veure amb l’augment de les entrades al 

web, i segurament moltes s’han fet mitjançant les xarxes socials, on hem millorat la 

vinculació de les dues vies de comunicació. Aquest era un objectiu de millora que hem 

complert.  

Cal destacar que continuen augmentant els seguidors i seguidores a les xarxes socials, 

molt especialment a Twitter, on ja hem superat els 12.000 seguidors i seguidores, i com 

també segueixen incrementant significativament les visualitzacions de vídeo, l’any 2016, 

amb un augment del 6,30%. I s’ha millorat en el fet de donar resposta ràpida en temes 

d’actualitat que requerien rapidesa, com va ser el cas de l’anunci de canvi a la 

Secretaria General.  

Després de la novetat, l’any 2015, de la posada en marxa de l’app de CCOO de 

Catalunya per a telèfons intel·ligents amb el carnet digital del sindicat, cal dir que 

enguany s’ha produït un creixement poc significatiu que s’haurà de millorar en el futur 

amb campanyes potents de difusió i promoció com es va fer al principi. Durant l’any 

2016 han tingut lloc 9.420 descàrregues de l’app, unes 300 menys que l’any anterior, i 

5.044 persones tenen el carnet de CCOO de Catalunya mentre que l’any 2015 eren 

4.602 (usuaris i usuàries afiliats i afiliades i delegats i delegades identificats). És, doncs, 

un creixement poc significatiu que caldrà millorar. Continuem patint diferents velocitats, 

també en la promoció de l’app, per part de les diferents organitzacions. En definitiva, 

queda molt recorregut per aconseguir que l’app sigui vista com una eina útil per a la 

nostra afiliació, tenint en compte que la gent elimina dels seus dispositius aquelles app 

que no els aporten res i que ocupen espai.  

Durant el 2016 hem augmentat en 1.204 els correus electrònics registrats que reben les 

nostre publicacions digitals. És important créixer en la dada dels correus electrònics 

registrats dels nostres afiliats i afiliades que, a finals del 2016, era de 75.426, però cal 

dir que hem crescut poc si ens fixem que l’any 2015 ho vam fer en 5.787 i que fins 

arribar als 140.000 afiliats i afiliades ens queda un llarg recorregut. Hem fet 2 edicions 

menys de la Lluita Digital, i això també ens ha fet reduir en poc més de 100.000 els 

enviaments realitzats. En qualsevol cas ens trobem a prop dels 2 milions d’enviaments 

per correu electrònic de la nostra publicació digital, el que és una xifra molt 

considerable.  
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En relació amb l’edició de publicacions digitals de les nostres organitzacions, hi ha una 

estabilització amb una lleugera tendència a la baixa, especialment dels territoris, 

tendència que ja patim des d’anys enrere.  

Continuem reduint els enviaments per correu ordinari amb la revista de suport paper 

Lluita Obrera (l’any 2016 la reducció va ser d’11.627 respecte del 2015). Encara a 

causa de la pèrdua d’afiliació, però també de les peticions de no rebre la revista als 

domicilis on es rep més d’una revista, fet que estem promocionant per aconseguir 

racionalitzar aquests enviaments i reduir costos. 

Cal destacar que, un any més, hem aconseguit mantenir la publicitat a la nostra revista i 

un any més continuem recordant que la Lluita Obrera segueix cobrint un espai 

comunicatiu al qual no arriba encara el món digital. Per tant, tenim l’obligació d’arribar 

a aquells afiliats i afiliades que encara no ens han ofert un contacte que no sigui la seva 

adreça física. En qualsevol cas n’haurem de veure la funcionalitat i si cal fer canvis per 

adaptar-la a les necessitats actuals de la nostra afiliació i també als canvis que s’estan 

produint a la nostra societat en la manera de comunicar.  

Aquest any 2016, i amb motiu de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, que se 

celebra el 2017, hem editat un número especial de la Lluita Obrera amb els documents 

congressuals, dels quals s’han editat 7.000 exemplars repartits per les organitzacions.  

En relació amb el seguiment del dossier de premsa digital, enguany s’ha produït una 

estabilització en el nombre de visites, després d’anys de caiguda. Recordem, però, que 

aquesta eina va perdent força per dues qüestions: l’automatització del sistema provoca 

una manca de qualitat i de criteri en la informació, que fa perdre l’interès al possible 

usuari, i, també, l’augment dels enllaços que són de pagament fan que deixi de ser 

atractiva l’entrada a la informació mitjançant el dossier. Recordem també que aquesta 

eina no ens provoca cap feina ni despesa, però haurem de valorar-ne la funcionalitat, 

sobretot en un món en el qual es pot trobar la informació amb facilitat i rapidesa 

mitjançant els buscadors d’Internet.  

La comunicació amb els mitjans de comunicació a través de la via tradicional dels 

comunicats de premsa baixa aquest any en 12 comunicats, i passa de 841 a 829. Això 

succeeix, sobretot, per una lleu baixada de l’activitat comunicativa de la Comissió 

Executiva. Cal dir que mentre els comunicats federatius i els territorials creixen una mica, 

els de la direcció de la CONC cauen en 44 i passen de 335 el 2015 a 291 el 2016. En 

qualsevol cas continuem amb uns nivells molts alts de comunicats de premsa anuals. Els 
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comunicats federatius continuen augmentant i ja representen el 59,5% del total. També 

els territorials creixen, encara que l’activitat territorial és molt baixa i només representa 

un 5,3% del total. És preocupant l’activitat comunicativa d’algunes organitzacions que 

pràcticament és mínima o nul·la.  

El nombre de rodes de premsa puja una mica, de 43 a 45. Com diem, des dels darrers 

anys, el fet de no créixer en rodes de premsa no és una mala notícia, ja que, un cop 

més, recordem que no és una eina que hàgim d’utilitzar massa sovint, perquè costa que 

vinguin els mitjans de comunicació per la precària situació laboral que viuen. Cal 

destacar novament que les rodes de característiques laborals funcionen prou bé, molt 

millor que les de característiques més socials, en les quals, lamentablement, continuem 

sense ser protagonistes i, a més, s’han reduït molt en els mitjans de comunicació. La 

política se segueix menjant una part molt important dels espais dels mitjans, cosa que 

afecta negativament els espais econòmics i, molt especialment, els socials. Això no ha 

canviat respecte d’anys anteriors. 

En relació amb la participació en programes de ràdio i televisió, el 2016 la xifra ha 

estat idèntica a l’any anterior, 77 participacions. Tant la participació del nostre secretari 

general com de la resta de membres de la direcció creix a la ràdio, 14 més, i baixa a 

les televisions, 14 menys. Tal com dèiem l’any passat és positiu el manteniment de la 

tradicional característica de la nostra organització de tenir diversitat de portaveus, 

moltes més veus que la del secretari general. L’any 2017 és un any de congrés i això 

pot fer augmentar les nostres participacions en programes de ràdio i televisió. El 

manteniment general de les nostres participacions en programes audiovisuals és positiu, 

sobretot en un context difícil en el qual la política ho està acaparant tot.  

Un any més augmenten les visualitzacions de vídeos (6,30%) i també augmenta, en 

general, l’edició i la producció de vídeos fins a arribar a una participació directa, tant 

en vídeos propis de la secretaria com d’organitzacions de CCOO de Catalunya, de 120 

vídeos. Sumant tots els vídeos pujats al canal Youtube hem arribat als 144 vídeos, 17 

més que l’any 2015. Hem millorat clarament les retransmissions en directe amb la 

compra de nou material audiovisual: hem fet 14 retransmissions quan el 2015 ens 

havíem quedat en 3, retransmissions de bona qualitat d’emissió. I també cal destacar 

que entre la tasca audiovisual, enguany hem subtitulat 2 vídeos en castellà per a la seva 

difusió fora de Catalunya. 

I un any més cal destacar el manteniment del programa de CCOO a Televisió de 

Catalunya (10 programes) amb 79 participants entrevistats. Aquest és un producte de 
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qualitat que, sense l’acord amb la CCMA, no podríem tenir, pel cost que representa. 

Continuem promocionant la seva emissió mitjançant acords amb diferents televisions 

locals del territori. A part de Lleida TV, ara també emet el nostre programa el 9 TV 

d’Osona i RTV Vilafranca gràcies a acords aconseguits aquest any pels territoris 

corresponents. Cal continuar fent feina en aquest terreny per augmentar la difusió del 

programa i, per tant, del nostre missatge. Enguany ens han canviat el dia d’emissió, que 

ha passat del segon diumenge a la nit al segon dissabte a la nit, i s’ha notat en 

l’audiència. El programa de desembre va ser vist per 13.000 persones sense comptar 

les que el van visionar per Internet, sens dubte una xifra d’espectadors molt lloable per 

al Canal 33 i de nit. Cal destacar també que en els nostres programes hem deixat espai 

per altres organitzacions socials amb el que això representa de positiu per continuar 

obrint espais de confluència social. 

En relació amb la tasca formativa realitzada per la Secretaria de Comunicació, l’any 

2016 hem participat en 6 cursos de formació i això significa que mantenim aquesta 

important activitat. A més mantenim els cursos de xarxes socials, que havien 

desaparegut l’any 2015. Cal apostar per una activitat formativa permanent de la 

Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials atenent les demandes de les diferents 

organitzacions interessades. La formació en comunicació general i en xarxes socials en 

particular ha de formar part de la programació habitual de la formació sindical.  

Un any més destaquem els números de l’apartat de material d’imatge, en els quals 

veiem que, malgrat els ajustos econòmics que viu el sindicat, mantenim l’activitat, fet que 

demostra que el sindicat fa un gran esforç per mantenir l’activitat en temes d’imatge i 

difusió. Especial esment cal fer a les guies bàsiques del dret laboral, les campanyes per 

uns pressupostos socials i en defensa de les pensions públiques, els cartells ja clàssics del 

1r de Maig i els calendaris de la campanya de Nadal.  

Com hem vist, parlem d’una gran activitat, que l’any 2016, en general, es va mantenir, 

malgrat que encara estem passant moments difícils. La memòria, un any més, ens dona 

les pautes del que hem de corregir i millorar i també ens permet reflexionar per on han 

d’anar els esforços que hem de fer en els temes comunicatius en els propers anys. Sens 

dubte, tenim davant el repte d’encertar el que hem de potenciar, el que hem de 

millorar, el que hem de mantenir i el que hem d’impulsar. I també, és clar, allò que hem 

de deixar de fer si veiem que ja no té resultats efectius i no s’ajusta a les necessitats del 

que reclama la gent treballadora i, en especial, la nostra afiliació.



98 
 

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT 

  
   Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

Comissió de Seguiment de l’Embassament de Flix 

 
JAUME BLANCH AMORÓS Representant CONC 

   Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Representant CONC 

Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 

 
Ple 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Vocal 

Fons de Garantia Salarial 

 
Comissió de Seguiment Provincial de Barcelona 

 
FRANCESC MELERO QUEVEDO Vocal titular 

 
LUISA MONTES PÉREZ Vocal titular 

 
Comissió de Seguiment Provincial de Girona 

 
JORDI PRESAS VIDAL Titular 

 
Comissió de Seguiment Provincial de Lleida 

 
JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ Representant CONC 

 
Comissió de Seguiment Provincial de Tarragona 

 
NICOLÁS LÁZARO CAÑABATE Representant CONC 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 

 
Comisión Ejecutiva de Barcelona 

 
LUISA MONTES PÉREZ Representant CONC 

 
MARIONA CASTELLANA AREGALL Representant CONC 

 
Comisión Ejecutiva de Girona 

 
M. ÀNGELS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Titular 

 
Comisión Ejecutiva de Lleida 

 
CARME VIRGÍNIA BESORA SANROMÀ Suplent 

 
ELENA CARMEN MOTOS HERVÁS Titular 

 
Comisión Ejecutiva de Tarragona 

 

JUAN CARLOS DONADO-MAZARRÓN 
ROMERO Titular 

 
JORDI AYMAMÍ BOFARULL Suplent 

Instituto Social de la Marina 
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Comissió Executiva Barcelona-Girona 

 
TRINITAT CORULLA MARTÍNEZ 

 
 

MANUEL EXPÓSITO BERMÚDEZ 
 

 
Comissió Executiva Tarragona 

 
JOSÉ RAMÓN CÓRDOBA MARÍN Titular 

 
JAUME PROS PERELLÓ Suplent 

Servicio Público de Empleo Estatal 

 
Consejo General 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Representant CONC 

 
Comisión Ejecutiva Territorial 

 
Comissió Executiva 

 
ROMINA GARCIA INGLÉS Titular 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Titular 

 
Determinación del contingente 

 
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Assessor 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Titular 

 
ROMINA GARCIA INGLÉS Titular 
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MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS 

Asepeyo 

 
Comissió de Control i Seguiment 

 
JOSÉ MANUEL CUENCA MORENO Titular 

 
JUAN CARLOS CASANOVAS SÁNCHEZ Titular 

 
M. CARMEN BLANCO CARBALLO Suplent 

 
Comissió de Prestacions Especials 

 
MONTSERRAT GONZÁLEZ IZQUIERDO Titular 

 
PILAR DOMÍNGUEZ DEL RIO Titular 

 
SERGIO MORÁN SEPÚLVEDA Suplent 

 
ELISABET DUME ROMEO Suplent 

Activa Mutua 

 
Comissió de Control i Seguiment 

 
M. MONTSERRAT SANAHUJA FERRANDO Titular 

 

JUAN CARLOS DONADO-MAZARRÓN 
ROMERO Titular 

 
JAUME PROS PERELLÓ Titular 

 
LAIA CUADRAT PREIXENS Suplent 

 
Comissió de Prestacions Especials 

 
ANNA JOVÉ TORRES Titular 

 
JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ Suplent 

Egarsat 

 
Comissió de Control i Seguiment 

 
MONTSERRAT MALÉ SOLÉ Titular 

 
MARISOL DE DIOS DE DIOS Titular 

 
MARÍA TRINIDAD EXPÓSITO RICO Titular 

 
ALICIA RUIZ DE LA HERMOSA URDA Suplent 

 
Comissió de Prestacions Especials 

 
OLGA RIVAS CASALED Titular 

 
MATEO PÉREZ LÓPEZ Suplent 

Fraternidad Muprespa 

 
Junta directiva 

 
LUISA MONTES PÉREZ Vocal 

MC Mutual 

 
Comissió de Control i Seguiment 

 
FELIPE TRIGUEROS GIL Titular 

 
MÓNICA PÉREZ CARDOSO Titular 

 
MARIO PARIENTE DELGADO Suplent 

 
Comissió de Prestacions Especials 

 
JESÚS PRIETO QUINTERO Titular 
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MIGUEL ÁNGEL BOIZA LÓPEZ Titular 

 
CRISTINA PÉREZ LÓPEZ Suplent 

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat 

 
Consejo General 

 
MANUEL CARLOS FAGES MARTA 

 
 

Comissió Provincial de Tarragona 

 
JOAN CANELA COLL Titular 

 
M. TERESA SEBASTIÁN JIMÉNEZ Suplent 

 
Comissió Provincial de Lleida 

 
JOAN RAMON NICOLAU INGLÉS Titular 

Mútua Intercomarcal 

 
Comissió de Control i Seguiment 

 
GERMÁN GONZÁLEZ GUIRADO Titular 

 
GONZALO PLATA JIMÉNEZ Titular 

 
MANUEL FORTIS QUIÑOS Suplent 

 
Comissió de Prestacions Especials 

 
RAFAELA ORTEGA RUIZ Titular 

 
CARLES GASQUES BARÓ Titular 

 
LIDIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ Suplent 

Mútua Universal 

 
Comissió de Control i Seguiment 

 
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Titular 

 
ALBERT RODRÍGUEZ MIHI Titular 

 
YOLANDA LÓPEZ COLOMER Suplent 

 
Comissió de Prestacions Especials 

 
ANTONIO CRUCES NARANJO Titular 

 
CELEDONIA NAVARRO GARCÍA Suplent 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

   
   Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

 
Consell de Cooperació al Desenvolupament 

 
RICARDO BELLERA KIRCHHOFF Vocal titular 

 
MICHELA ALBARELLO Vocal suplent 

Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea 

 
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA Vocal titular 

 
RICARDO BELLERA KIRCHHOFF Vocal suplent 

Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 

 
Patronat 

 
RICARDO BELLERA KIRCHHOFF Titular 

 
ALFONS LABRADOR TAMES Suplent 

Memorial Democràtic 

 
Consell de Participació 

 
M. ROSA SANS AMENÓS Representant CONC 

 
JAVIER TÉBAR HURTADO Representant Arxiu Històric 

  
   Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya 

 
GUILLEM SABATÉ AIGÉ Vocal 

 
JOSEP M. ISUN FERRER Vocal 

 
VÍCTOR CLIMENT SANJUÁN Vocal 

 
TERESA ROMEU CASANOVAS Vocal 

 
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Vocal 

Comitè per a l’Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya 

 
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Representant CONC 

Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya 

 
LLORENÇ SERRANO GIMÉNEZ Titular 

 
Grup de treball de rehabilitació 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

Consell Català de la Funció Pública 

 
JAUME GABARRÓ CORBELLA Titular 

 
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Titular 

 
MANUEL CARLOS FAGES MARTA Titular 

 
JOSEP M. ISUN FERRER Suplent 

 
FÉLIX MANUEL BELZUNCE MARTÍN Suplent 

 
FRANCESC CARNOTA MÍNGUEZ Suplent 
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Escola d’Administració Pública 

 
Consell Rector 

 
TERESA ROMEU CASANOVAS Titular 

 
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Titular 

 
SÍLVIA CEGARRA LASCORZ Titular 

 
ANTONIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Suplent 

 
MONTSERRAT ROS CALSINA Suplent 

 
FRANCESC CARNOTA MÍNGUEZ Suplent 

Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 

 
Comissió de Seguiment 

 
LLORENÇ SERRANO GIMÉNEZ Representant CONC 

Projecte de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic 

 
Grups de debat 

 
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Representant CONC 

Taula d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 

 
LLORENÇ SERRANO GIMÉNEZ Vocal titular 

 
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal suplent 

   Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda 
Acord estratègic 2013-2016 

 
Comissió Institucional 

 
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA 

 
 

Comissió de Seguiment 

 
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO 

 
 

CRISTINA FACIABÉN LACORTE 
 Comitè de Seguiment de l’Acord Marc de Serveis de Neteja 

 
AURORA HUERGA BARQUÍN Representant CONC 

 
JOSÉ MARIA BOSCH VALERA Representant CONC 

Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Consell Català d’Estadística 

 
DANIEL GARRELL BALLESTER Representant CONC 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa 

 
Ple 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Vocal 

 
Comissió Permanent 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Vocal 

 
Comissió de Classificació Empresarial 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Vocal 

 
Comissió de Seguiment d’Ambientalització 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Vocal 
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Grup de treball d’aspectes socials 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Representant CONC 

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 

 
Comitè de Seguiment 

 
ROMINA GARCIA INGLÉS Titular 

 
RICARDO BELLERA KIRCHHOFF Suplent 

   Departament d’Ensenyament 
Consell Escolar de Catalunya 

 
Ple 

 
DOLORS VIQUE GINÉS Representant CONC 

 
MANEL PULIDO GUERRERO Representant CONC 

 
ANNA LÓPEZ CARBONELL Representant professorat 

 
BENET CASTILLEJOS SEGURA Personal d’administració i serveis 

 
ANTONI FRANCO MONROY Representant CONC (PAS) 

 
SAIDA EHLILUCH EL ANTIT Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial Barcelona Comarques 

 
M. ROSA CHIVA FELIPE Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial de la Catalunya Central 

 
EDUARDO TOBARUELA SILVA Representant CONC (PAS) 

 
ÁNGEL BENITO BENITA Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial de Girona 

 
M. ALMUDENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial de Lleida 

 
CRISTINA RODRÍGUEZ VILA Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial de Tarragona 

 
JOSÉ LUIS MARQUETA GÓMEZ Representant CONC (PAS) 

 
MONTSERRAT MARGALEF MARGALEF Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial de les Terres de l’Ebre 

 
GLORIA BARÓN FERNÁNDEZ Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental 

 
JOSÉ FRANCISCO NAVAJAS ADÁN Representant CONC 

  
 

Consell Escolar Territorial del Maresme - Vallès Oriental 

 
MÀXIM FÀBREGAS AÑAÑOS Representant CONC 
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Consell Català de Formació Professional 

 
Ple 

 
 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Vocal titular 

 
EDUARDO REQUENA AMADAS Vocal titular 

 
ANTONIO CÓRCOLES GALLO Vocal titular 

 
AMPARO GARCÍA RODRÍGUEZ Vocal titular 

 
M. TERESA PALAU AYMERICH Vocal titular 

 
SAIDA EHLILUCH EL ANTIT Vocal suplent 

 
EMÍLIA MACÍAS ROSADO Vocal suplent 

 
SERAFÍN BLANCO MORENO Vocal suplent 

 
ALFONS LLOPIS MARTÍNEZ Vocal suplent 

 
SERGI MARTÍNEZ MILAN Vocal suplent 

 
Comissió Permanent 

 
EDUARDO REQUENA AMADAS Titular 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Titular 

 
ANTONIO CÓRCOLES GALLO Suplent 

 
AMPARO GARCÍA RODRÍGUEZ Suplent 

Institut Català de les Qualificacions Professionals 

 
Comissió Directora 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Titular 

 
EDUARDO REQUENA AMADAS Titular 

 
ANTONIO CÓRCOLES GALLO Suplent 

 
AMPARO GARCÍA RODRÍGUEZ Suplent 

 
    

Departament de Salut 
Consell de Salut de Catalunya 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Vocal titular  

 
CARME VILELLA ESCRUELA Vocal suplent 

 
JAVIER SOBRINO MARTÍNEZ Vocal titular  

 
ÁNGEL ANDRÉS GALLARDO SÁNCHEZ Vocal suplent 

 
JAUME GABARRÓ CORBELLA Vocal titular  

 
MIGUEL GERVILLA POZO Vocal suplent 

 
Consells de participació de les regions sanitàries 

 
Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona 

 
JOSÉ MANUEL SANCHO LARA Vocal titular 

 
Consell de Salut de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran 

 
ANTONIO BUSQUET ROBLEDILLO Vocal titular 

 
Consell de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona 

 
FRANCESC CARNOTA MÍNGUEZ Vocal titular 
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Consell de Salut de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona 

 
JORDI AYMAMÍ BOFARULL Vocal titular 

 
FERRAN GÜELL GALLEGO Vocal suplent 

 
Consell de Salut de la Regió Sanitària de la Catalunya Central 

 
SARA TORÁN ROSELL Vocal titular 

 
PILAR SOLER SERRA Vocal suplent 

 
Consell de Salut de la Regió Sanitària de Girona 

 
M. ÀNGELS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Vocal titular 

 
Consell de Salut de la Regió Sanitària de Lleida 

 
ELENA CARMEN MOTOS HERVÁS Vocal titular 

 
Consell de Salut de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre 

 
JOSÉ CASADÓ ESCRIBÁ Vocal titular 

 

ÀLVAR CASANOVA CURTO Vocal suplent 

   Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) 

 
Consell Assessor 

 
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Vocal titular 

 
GINA ARGEMIR MARTÍNEZ Vocal suplent 

 
MARINA SAAVEDRA MONTES Titular  

 
RICARD PERIS MONTOLIU Vocal suplent 

Agència de Salut Pública de Catalunya 

 
Consell de Participació 

 
JAVIER SOBRINO MARTÍNEZ Representant CONC 

 
JOAN CANALS INNAMORATI Representant CONC 

 
Consell de Salut Laboral 

 
LUISA MONTES PÉREZ Vocal titular 

 
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Vocal suplent 

Consell de la Professió Infermera de Catalunya 

 
Ple 

 
ASCENSIÓN RODRÍGUEZ CASADO Vocal titular 

 
MERCEDES TOMEO FRESNO Vocal titular 

 
CRISTINA MONREAL MARTÍNEZ Vocal suplent 

 
JESÚS GONZÁLEZ COMABELLA Vocal suplent 

 
Comissió Permanent 

 
ASCENSIÓN RODRÍGUEZ CASADO Vocal titular 

 
MERCEDES TOMEO FRESNO Vocal suplent 

Consell de la Professió Mèdica de Catalunya 

 
M. CARME NAVARRO SOBERBIO Vocal titular 

 
JAVIER SOBRINO MARTÍNEZ Vocal titular 

 
JOAN CANALS INNAMORATI Vocal suplent 
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Comissió de treball competent en aspectes relatius a l’ordenació de la 
professió mèdica 

 
JAVIER SOBRINO MARTÍNEZ Vocal titular 

 

Comissió de treball competent en aspectes relatius a l’exercici professional del 
personal mèdic del sistema sanitari integral d’utilització pública 

 
M. CARME NAVARRO SOBERBIO Vocal titular 

 
JOAN CANALS INNAMORATI Vocal suplent 

Institut Català de la Salut (ICS) 

 
Consell d’Administració 

 
JESÚS MARTÍNEZ ORTIZ Vocal titular 

 
JAUME GABARRÓ CORBELLA Vocal titular 

 
Consell General de Participació 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Representant CONC 

 
Comissions de participació dels centres hospitalaris gestionats per l’ICS 

 
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 

 
JOSÉ CASADÓ ESCRIBÁ Vocal titular 

 
Hospital de Viladecans 

 
TONI MORA NÚÑEZ Vocal titular 

 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

 
ELENA CARMEN MOTOS HERVÁS Vocal titular 

 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

 
EMÍLIA MACÍAS ROSADO Vocal titular 

 
Hospital Universitari Joan XXIII 

 
JOAN CANELA COLL Vocal titular 

 
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 

 
Hospital Universitari de Bellvitge 

 
TONI MORA NÚÑEZ Vocal titular 

 
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 

 
M. ÀNGELS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Vocal titular 

Servei Català de la Salut (CatSalut) 

 
Consell de Direcció 

 
JAVIER SOBRINO MARTÍNEZ Vocal titular 

 
ÁNGEL ANDRÉS GALLARDO SÁNCHEZ Vocal suplent 

   Departament d’Interior 
Consell de Seguretat de Catalunya 

 
Ple 

 
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Vocal titular 

 
JOSÉ ÁNGEL ARNAL LIZÁRRAGA Vocal suplent 
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Consell de Coordinació de la Seguretat Privada 
Servei Català de Trànsit 

 
Grup de treball de seguretat viària laboral 

 
JOSÉ MANUEL CUENCA MORENO Representant CONC 

   Departament de Territori i Sostenibilitat 
Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 
Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA) 

 
JORDI SALVADOR SUREDA Titular 

 
FRANCESC X. GARCIA BERNABEU Suplent 

Agència de Residus de Catalunya 

 
Consell de Direcció 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

 
Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya 

 
JUAN CARLOS MORAL SEVILLANO Titular 

Autoritats portuàries 

 
Autoritat Portuària de Barcelona 

 
Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària de Barcelona 

 
TRINITAT CORULLA MARTÍNEZ 

 
 

Consell d’Administració 

 
JOSÉ PÉREZ DOMÍNGUEZ Vocal 

 
Autoritat Portuària de Tarragona 

 
Consell d’Administració 

 
JAUME PROS PERELLÓ Vocal titular 

 
Consell Assessor de Navegació i Ports 

 
GREGORIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Titular 

Comissió d’Avaluació i Seguiment per a l’aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats 

 
JORDI SALVADOR SUREDA Vocal 

Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

 
FRANCISCO MIGUEL DE TORO MUÑOZ Titular 

Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 

 
JOSÉ CASADÓ ESCRIBÁ Vocal titular 

 
JAUME BLANCH AMORÓS Vocal suplent 

Consell Català de Mobilitat 

 
Ple 

 
VICENÇ TARRATS MASÓ Vocal titular (CONC) 

 
JAUME ÁLVAREZ ARIAS Vocal 

Consell de Qualitat Ambiental 

 
Ple 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 
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Consell del Taxi 

 
Ple 

 
JAUME ÁLVAREZ ARIAS Vocal 

 
Comissió Territorial de Barcelona 

 
JAUME ÁLVAREZ ARIAS Vocal 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 
Consell d’Administració 

 
JAUME RIUS ROVIRA Representant CONC 

 
Comissió d’usuaris 

 
FRANCISCO MIGUEL DE TORO MUÑOZ Titular 

Grup de treball de reordenació de peatges 

 
JUAN FRANCISCO BALDÓ JARABA Representant CONC 

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 

 
Consell Econòmic i Social 

 
JOSÉ CASADÓ ESCRIBÁ Representant CONC 

Observatori del 

  

 

Paisatge 

 
Consell Assessor 

 
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

Ports de la Generalitat 

 
Consell Assessor 

 
JUAN PÉREZ BERNABÉ Vocal titular 

 
MANUEL CARLOS FAGES MARTA Vocal suplent 

Taula Catalana del Corredor Mediterrani 

 
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

Taula del Sector Logístic de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

 
Grup de treball 1: distribució urbana de mercaderies 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

 
Grup de treball 2: infraestructures per a vehicles pesants 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

 
Grup de treball 3: plataforma integral tecnològica d’informació 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 
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Departament de Cultura 
Consell Nacional d’Arxius 

 
JAVIER TÉBAR HURTADO Vocal 

Consell Social de la Cultura de Catalunya 

 
Ple 

 
JOSÉ GÁLVEZ MIGUEL Vocal 

Consell Social de la Llengua Catalana 

 
Ple 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

 
Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida 

 
Consell de Centre 

 
JAUME BEÀ BESÓ Titular 

 
INMACULADA ROMEO MALLAFRÉ Suplent 

   Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Consell Català de la Innovació Agroalimentària 

 
MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ Vocal 

Consell de Pesca i Afers Marítims 

 
TRINITAT CORULLA MARTÍNEZ Vocal 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

 
Consell Assessor 

 
MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ Vocal 

   Departament Treball, Afers Socials i Famílies 
Comissió de Catalunya de Seguiment d’Eleccions Sindicals 

 
JOSEP MARIA ROMERO VELARDE Titular 

 
ANDRÉS QUEROL MUÑOZ Titular 

 
LUIS VICENTE LONGARES ORIOL Titular 

 
MARIAN PÉREZ MARTÍNEZ Suplent 

 
JOSÉ ÁNGEL ARNAL LIZÁRRAGA Suplent 

 
ANTONIO DÍAZ OLIVA Suplent 

 
Comissió de Seguiment d’Eleccions Sindicals a l’Administració Pública 

 
ANDRÉS QUEROL MUÑOZ Titular 

 
LLUIS FILELLA CARBALLO Titular 

 
JOAN BORRUT BENET Titular 

 
MARCOS TORNERO ANEL Titular 

 
JAUME GABARRÓ CORBELLA Suplent 

 
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Suplent 

 
MANEL PULIDO GUERRERO Suplent 

 
MANUEL JORGE CIBEIRA MATOS Suplent 
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Comissió Territorial de Seguiment d’Eleccions Sindicals de Barcelona 

 
CLIMENT PUJOL BOSCH Vocal titular 

 
ANDRÉS QUEROL MUÑOZ Vocal titular 

 
ANTONIO DÍAZ OLIVA Vocal suplent 

 
JOSÉ ÁNGEL ARNAL LIZÁRRAGA Vocal suplent 

 
Comissió Territorial de Seguiment d’Eleccions Sindicals de Girona 

 
ANTONIO FERRO GUTIÉRREZ Vocal titular 

 
ALFONS ENRIQUE PECERO Vocal titular 

 
BARTOMEU COMPTE MASMITJÀ Vocal suplent 

 
Comissió Territorial de Seguiment d’Eleccions Sindicals de Lleida 

 
JOAN JORDI RIBA IGLESIAS Vocal titular 

 
JOSÉ MANUEL ROMERO SESTAYO Vocal suplent 

 
Comissió Territorial de Seguiment d’Eleccions Sindicals de Tarragona 

 
JOAN CANELA COLL Vocal titular 

 
JORDI AYMAMÍ BOFARULL Vocal titular 

Consell Assessor del Poble Gitano 

 
Ple 

 
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal titular 

 
FRANCESC XAVIER BECERRA CASTELLS Vocal suplent 

Consell de Relacions Laborals 

 
Ple 

 
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO Titular 

 
JUAN MANUEL TAPIA RUBIO Titular 

 
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Titular 

 
LUISA MONTES PÉREZ Titular 

 
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Suplent 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Suplent 

 
ROMINA GARCIA INGLÉS Suplent 

 
JUAN CARLOS CASANOVAS SÁNCHEZ Suplent 

 
Mesa de Coordinació del Consell de Relacions Laborals 

 
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO 

 
 

Comissió de Convenis Col·lectius 

 
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO Representant CONC 

 
JUAN CARLOS CASANOVAS SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Comissió de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 

 
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

 
ROMINA GARCIA INGLÉS Representant CONC 

 
Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball 

 
LUISA MONTES PÉREZ Titular 

 
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Titular 
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Comissió de Seguiment de la Contractació Laboral 

 
ROMINA GARCIA INGLÉS Titular 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Titular 

 
Comissió de Seguretat i Salut Laboral 

 
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Titular 

 
LUISA MONTES PÉREZ Titular 

 
Comissió de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

 
LUISA MONTES PÉREZ Titular 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Titular 

 
Comissió de Responsabilitat Social 

 
MICHELA ALBARELLO Titular 

 
SALVADOR SELIVA PONCE Titular 

 
Grup de treball d’ocupació juvenil 

 
ADRIÀ LABAZUY SOBRINO 

 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) 

 
Ple 

 
ALFONS LABRADOR TAMES Titular 

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Titular 

 
GINA ARGEMIR MARTÍNEZ Titular 

 
MONTSERRAT DELGADO PÉREZ Titular 

 
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Titular 

  
JESÚS MARTÍNEZ ORTIZ Titular 

 
Vicepresidència primera 

  
MONTSERRAT DELGADO PÉREZ Representant CONC 

 
Comissió Executiva 

  
ALFONS LABRADOR TAMES Representant CONC 

 
Comissions de treball 

 
Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea 

  
ALFONS LABRADOR TAMES Representant CONC 

  
GINA ARGEMIR MARTÍNEZ Representant CONC 

 
Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

  
JESÚS MARTÍNEZ ORTIZ Representant CONC 

 
Comissió del Mercat de Treball i Polítiques Socials 

  
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Representant CONC 

  
MONTSERRAT DELGADO PÉREZ Representant CONC 

 
Comissió de Polítiques Sectorials 

  
ALFONS LABRADOR TAMES Representant CONC 

  
JESÚS MARTÍNEZ ORTIZ Representant CONC 

Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal titular 
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Consell General de Serveis Socials 

 
Ple 

  
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Vocal titular 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal suplent 

 
Comissió Funcional 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal 

 
Comissions sectorials 

Consell de la Gent Gran de Catalunya 

 
Ple 

  
JUAN ALAMILLO CUESTA Vocal titular 

  
MIQUEL LLUCH RODRÍGUEZ Vocal suplent 

Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 

 
Ple 

  
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Vocal titular 

  
M. TERESA VIDAL CREUS Vocal suplent 

Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 

 
Ple 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal titular 

  
FRANCESC XAVIER BECERRA CASTELLS Vocal suplent 

 
Comissió Executiva 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal 

Consell Nacional de Dones de Catalunya 

 
Ple 

  
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Titular 

  
CARME CATALÁN PIÑOL Suplent 

 
Comissió Permanent 

  
ALBA GARCIA SÁNCHEZ 

 
 

Assemblees territorials de dones de Catalunya 

 
Assemblea territorial de dones de Lleida 

  
RAQUEL COLLADO RUIZ Titular 

Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals 

 
Ple 

  
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Vocal titular 

  
MONTSERRAT FREIRE CLARAMUNT Vocal suplent 

Taula de Ciutadania i Immigració 

 
Ple 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal titular 

  
MARIA ELENA BEDOYA MURIEL Vocal suplent 

 
Comissió Permanent 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal titular 

  
MARIA ELENA BEDOYA MURIEL Vocal suplent 
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Observatori Català de la Família 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Vocal titular 

  
FRANCESC XAVIER BECERRA CASTELLS Vocal suplent 

Pacte per a la infància 

 
Comissió de Seguiment 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Representant CONC 

Renda mínima d’inserció 

 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció  

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Vocal titular 

  
ROMINA GARCIA INGLÉS Vocal suplent 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

 
Consell de Direcció 

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Vocal titular 

  
SAIDA EHLILUCH EL ANTIT Vocal titular 

  
ROMINA GARCIA INGLÉS Vocal titular 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Vocal suplent 

  
SERGI MARTÍNEZ MILÁN Vocal suplent 

  
KILIAN PÉREZ NOVELLES Vocal suplent 

 
Comissió d’Immigració 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Titular 

  
CARLES BERTRAN BRUGUERA Suplent 

 
Comissió de Seguiment del Pla General d’Ocupació de Catalunya 

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Representant CONC 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 

 
Consell General 

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Vocal titular 

  
ANTONIO CÓRCOLES GALLO Vocal titular 

  
AMPARO GARCÍA RODRÍGUEZ Vocal titular 

  
SERAFÍN BLANCO MORENO Vocal titular 

  
RAMON GRIÑÓN ESCOBEDO Vocal titular 

  
ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ LEMONCHE Vocal suplent 

  
CRISTINA TORRE LÓPEZ Vocal suplent 

  
MONTSERRAT MARGALEF MARGALEF Vocal suplent 

  
FRANCESC CARNOTA MÍNGUEZ Vocal suplent 

  
RAFAELA ORTEGA RUIZ Vocal suplent 

 
Comitè Executiu 

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Titular 

  
ANTONIO CÓRCOLES GALLO Titular 

  
AMPARO GARCÍA RODRÍGUEZ Suplent 

  
RAMON GRIÑÓN ESCOBEDO Suplent 
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Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 

 
Comitè de Seguiment 

  
ROMINA GARCIA INGLÉS Vocal titular 

  
ANTONIO CÓRCOLES GALLO Vocal suplent 

    Departament d’Empresa i Coneixement 
Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) 

 
Comissió Assessora 

  
ÁNGEL PÉREZ BEROY Titular 

  
EDUARDO REQUENA AMADAS Suplent 

Agència Catalana de Turisme 

 
Consell General de Participació 

  
ANTONIO FERRO GUTIÉRREZ Titular 

  
FRANCISCO GALVÁN FERNÁNDEZ Suplent 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

 
Consell de Govern 

  
JOSEP SIMÓ GUZMAN Representant CONC 

 
Comissió Permanent del Consell de Govern 

  
JOSEP SIMÓ GUZMAN Representant CONC 

Comissió de Seguiment d’Actuacions per a la Dinamització de les Terres de l’Ebre 

  
JOSÉ CASADÓ ESCRIBÁ 

 Comissió de Preus de Catalunya 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Vocal 

Consell Català de l’Empresa 

 
Ple 

  
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO Titular 

  
VICENTE PARDINA ARNALDA Titular 

  
CRISTINA TORRE LÓPEZ Titular 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Suplent 

  
JOSÉ JUAN MARÍN SÁNCHEZ Suplent 

  
PEDRO A. IZQUIERDO DEL BURGO Suplent 

 
Comissió Executiva Permanent 

  
JOSÉ JUAN MARÍN SÁNCHEZ Representant CONC 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

 
Comissions tècniques 

 
Comissió Tècnica Pime 

  
CARLOS PELLEJERO GÓMEZ Representant CONC 

 
Comissió Tècnica de Competitivitat i Emprenedoria 

  
ALBERT VILASECA CANTACORPS Representant CONC 
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Àmbits industrials i polítiques públiques 

 
Indústria del disseny 

  
CARLOS CHICANO SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Indústria agroalimentària 

  
CRISTINA TORRE LÓPEZ Representant CONC 

 
Indústria de la química, energia i recursos 

  
JOSÉ JUAN MARÍN SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Indústries culturals i basades en l’experiència 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

 
Indústries de la mobilitat sostenible 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

 
Indústries de la salut i ciències de la vida 

  
ADRIÁN GRAU LÁZARO Representant CONC 

 
Sistemes industrials 

  
VICENTE PARDINA ARNALDA Representant CONC 

Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en Matèria de Comerç 

  
RAFAEL ESPEJO RAMOS Vocal 

Consell Interuniversitari de Catalunya 

 
Comissió de Governança 

  
JOSEP FERRER LLOP Representant CCOO 

 
Conferència general 

  
MANEL PULIDO GUERRERO Representant CONC 

  
JOSEP SIMÓ GUZMAN Representant CONC 

Espai per a la negociació d’universitats (Generalitat de Catalunya) 

 

 

         

  
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Representant CONC 

  
M. JOSÉ SAURA AGEL Representant CONC 

  
VÍCTOR CLIMENT SANJUÁN Representant CONC 

  
JOSEP SIMÓ GUZMAN Representant CONC 

Mesa d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

  
ADRIÁN ÁLVAREZ BUA Vocal titular 

  
PEDRO RUIZ LOZANO Vocal suplent 

 

Pacte nacional per a la indústria 

 
Grup de treball competitivitat empresarial 

  
LLORENÇ SERRANO GIMÉNEZ Representant CONC 

  
JOSÉ JUAN MARÍN SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Grup de treball dimensió empresarial i finançament 

  
GINA ARGEMIR MARTÍNEZ Representant CONC 

 
Grup de treball indústria 4.0 i digitalització 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 
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JOSÉ JUAN MARÍN SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Grup de treball formació 

  
EDUARDO REQUENA AMADAS Representant CONC 

 
Grup de treball infraestructures i energia 

  
RICARD SERRANO ROCHE Representant CONC 

  
RUI MANUEL VALENTÍN RIBEIRO Representant CONC 

 
Grup de treball sostenibilitat i economia circular 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 
Consell Social de la UAB 

  
JUAN MANUEL TAPIA RUBIO Titular 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 
Consell Social de la UPF 

  
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Titular 

Universitat Rovira i Virgili (URV) 

 
Consell Social de la URV 

  
JOAN CANELA COLL Convidat permanent 

Universitat de Barcelona (UB) 

 
Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) 

 
Consell Assessor 

  
JORDI RIBÓ FLOS Representant CONC 

 
Consell Social de la UB 

  
MONTSERRAT DELGADO PÉREZ Titular 

Universitat de Girona (UdG) 

 
Consell Social de la UdG 

  
BARTOMEU COMPTE MASMITJÀ Convidat permanent 

Universitat de Lleida (UdL) 

 
Consell Social de la UdL 

  
JAUME SELLÉS SANTIVERI Convidat permanent 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

 
Consell Social de la UPC 

  
PERE COLELL VILAJOSANA Convidat permanent 

    Departament de Justícia 
Centre d’iniciatives per a la reinserció (CIRE) 

 
Consell Assessor 

  
LLORENÇ SERRANO GIMÉNEZ Representant CONC 

Observatori català de la justícia 

 
Ple 

  
DAVID TORIBIO FERNÁNDEZ Representant CONC 
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Departament de la Presidència 
Consell Assessor per a la Reforma Horària 

 
Taules quadrangulars 

 
Teixit productiu 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

  
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Educació (–18 anys) 

  
MANEL PULIDO GUERRERO Representant CONC 

  
MONTSE MILAN HERNÁNDEZ Representant CONC 

 
Educació (+18 anys) 

  
JOSEP SIMÓ GUZMAN Representant CONC 

  
MONTSE MILAN HERNÁNDEZ Representant CONC 

 
Administració 

  
XESÚS B. GONZÁLEZ LÓPEZ Representant CONC 

  
MANUEL CARLOS FAGES MARTA Representant CONC 

 
Comerç i consum 

  
LUIS JIMÉNEZ MESA Representant CONC 

  
ESTEBAN SANABRIA GARNICA Representant CONC 

 
Cultura i oci (esports) 

  
TONI MORA NÚÑEZ Representant CONC 

  
MÀXIM PUJADE MUMBARDO Representant CONC 

 
Cultura i oci (indústria) 

  
LUIS JIMÉNEZ MESA Representant CONC 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

 
Cultura i oci (associacionisme) 

  
M. ROSA SANS AMENÓS Representant CONC 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

 
Cultura i oci (audiovisuals) 

  
MONTSERRAT HIDALGO SAN NICOLÁS Representant CONC 

  
MONTSE ORTEGA PERDICES Representant CONC 

  
NÚRIA GÓMEZ VALIENTE Representant CONC 

 
Mobilitat 

  
BAPTISTA SILANES PODEROSO Representant CONC 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 
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Parlament de Catalunya 

 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 

 
Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual 

 
Ple 

  
EMILIO REY BALDÓ Representant CONC 

 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 

 
Consell Assessor de Continguts i de Programació 

  
DOLORS LLOBET MARIA Representant CONC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
Ajuntament de Badalona 
Consell de Mobilitat 

  
OVIDI HUERTAS CASTILLO Representant CONC 

Consell Escolar Municipal de Badalona 

  
CARMEN MARTÍNEZ RUZAFA Representant CONC 

Consell Municipal de Comerç i Consum 

  
OVIDI HUERTAS CASTILLO Representant CONC 

Consell Municipal de Cooperació 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Representant CONC 

Consell Municipal de l’Habitatge 

  
OVIDI HUERTAS CASTILLO Vocal CONC 

Consell Municipal de la Dona 

 
Ple 

  
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Representant CONC 

 
Comissió Permanent 

  
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Representant CONC 

Fòrum de Medi Ambient 

  
OVIDI HUERTAS CASTILLO Representant CONC 

Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Representant CONC 

 

Ajuntament de Barcelona 
Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 

 
Ple 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

  
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Representant CONC 

  
LAURA DIÉGUEZ FERRER Representant CONC 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Representant CONC 

  
DAMIÀ OLIVERES TORRES Representant CONC 

 
Comissió Executiva 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva 

  
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Representant CONC 

Barcelona Activa 
  

 
VICENÇ TARRATS MASÓ  Representant CONC 

 
Xarxa d’Economia Social de Barcelona 

  
 

RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 
  

 
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO  Representant CONC 
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Consell Assessor de Salut Laboral 
  

 
LUISA MONTES PÉREZ  Representant CONC 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
Comissió Permanent 

  
 

CARLES BERTRAN BRUGUERA  Representant CONC 

 
Ple 

  
 

CARLES BERTRAN BRUGUERA  Representant CONC 
Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
  

 
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Titular 

Consell de Turisme i Ciutat 

 
Ple 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

 
Comissió Permanent 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

Consell Assessor de la Gent Gran 
  

 
ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ Representant CONC 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 
Ple 

  
 

LAURA DIÉGUEZ FERRER Titular 
  

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Suplent 

 
Comissió Permanent 

  
 

LAURA DIÉGUEZ FERRER Titular 
  

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Suplent 

Consell de Ciutat 
  

 
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant 

Consell de la Formació Professional de Barcelona 

 
Comissió Permanent 

  
 

VICENÇ TARRATS MASÓ  Representant CONC 

 
Ple 

  
 

VICENÇ TARRATS MASÓ  Representant CONC 
  

 
EDUARDO REQUENA AMADAS  Representant CONC 

Consell de Seguretat Urbana de Barcelona 
  

 
VICENÇ TARRATS MASÓ Titular 

  
 

JOSÉ ÁNGEL ARNAL LIZÁRRAGA   
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Consell Escolar Municipal 
  

 
SOLEDAD GÁLVEZ NAVARRO Representant CONC 

  
 

MARTA LONGARES BERENGUERAS Representant CONC. Professorat. Sector 

   
 

ARACELI ORELLANA ARANDA Representant CONC. Sector públic. 

    
 

Consell Escolar de Districte 

 
Districte 1. Ciutat Vella 

  
 

MERCÈ GARCÉS FERNÁNDEZ  Representant CONC 
  

 
MONTSERRAT CHAMORRO BERNAL  Representant CONC 

 
Districte 2. Eixample 

  
 

ÁNGEL ARANA PALOMO  Representant CONC 

 
Districte 3. Sants-Montjuïc 

  
 

M. ROSA CHIVA FELIPE  Representant CONC 
  

 
MERCÈ MIRALLES CONTE  Representant CONC 

 
Districte 4. Les Corts 

  
 

PEDRO OCAÑA MUÑOZ  Representant CONC 
  

 
ÁFRICA NAVARRETE SÁNCHEZ  Representant CONC 

 
Districte 5. Sarrià - Sant Gervasi 

  
 

CARLOS ELIAS BAÑOS  Representant CONC 

 
Districte 6. Gràcia 

  
 

XAVIER VICENS FOLGUEIRA  Representant CONC 
  

 
MERCÈ SESÉ SABARTÉS  Representant CONC 

 
Districte 7. Horta-Guinardó 

  
 

ARAN CLEMENTE NADAL  Representant CONC 
  

 
PILAR BLASI SANQUIRGO  Representant CONC 

 
Districte 8. Nou Barris 

  
 

MONTSERRAT TERRONES FREIJO  Representant CONC 
  

 
GLÒRIA SEGUÍ FERRER  Representant CONC 

 
Districte 9. Sant Andreu 

  
 

EVA PIERA CANO  Representant CONC 
  

 
CELINA TRILLA SANTOLARIA  Representant CONC 

 
Districte 10. Sant Martí 

  
 

AMADOR PISABARRO SAN MARTÍN  Representant CONC 
  

 
M. PILAR OLIVA BARCELÓ  Representant CONC 

Consell Municipal de Benestar Social 

 
Ple 

  
 

RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 

 
Permanent 

  
 

RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 

 
 

 
Comissió de Pobresa 

  
 

RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 
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Comissió d’Inserció de Persones amb Discapacitat en el Mercat de Treball 

  
 

RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 

 
Comissió de Salut 

  
 

RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 

 
Comissió de la Dona 

  
 

RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Titular 
Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals 
  

 
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 

Consell Municipal de les Dones 
  

 
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ  Representant CONC 

Consell Municipal de Salut 
  

 
SERGI HURTADO ABAD  Representant CONC 

Consorci d’Educació de Barcelona 

 
Comissió de Garanties d’Admissió del Segon Cicle d’Educació infantil 

  
NATIVIDAD FARRERA GINESTA Representant CONC 

 
Comissió de Garanties d’Admissió d’Educació Primària 

  
ARAN CLEMENTE NADAL Representant CONC 

 
Comissió de Garanties d’Admissió d’Educació Secundària 

  
ANTONI MIR SALVA Representant CONC 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona 

 
Consell de l’Habitatge Social de Barcelona 

  
 

LLORENÇ SERRANO GIMÉNEZ Representant CONC 
  

 
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Representant CONC 

Fòrum Ciutat i Comerç 

 
Ple 

  
 

FRANCESC GARCIA ALONSO Representant CONC 

 
Consell de Ciutat i Comerç 

  
 

FRANCESC GARCIA ALONSO Representant CONC 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

 
Consell Rector 

  
 

LLUÍS ORRI RIBA  Representant CONC 
Pacte per la mobilitat de Barcelona 
  

 
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA  Representant CONC 

Taula contra la Contaminació de l’Aire a Barcelona 
  

 
LAURA DIÉGUEZ FERRER Titular 

  
 

JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Suplent 
Taula de Contractació Pública 
  

 
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO Representant CONC 

    Taula Permanent d’Avaluació i Seguiment del Pla de Xoc contra l’Atur Juvenil 
  

 
IRENE ORTIZ GARCIA   
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Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Consell Escolar Municipal de Sant Adrià 
  

 
DAVID URIACH CORTINAS Representant CONC 

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 

  
MICHELA ALBARELLO Titular 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Suplent 

Consell Municipal de Medi Ambient 

  
OVIDI HUERTAS CASTILLO Vocal 

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Comissió de la Llei de Barris 

  
PEDRO ANTONIO RUIZ SANTOS Representant CONC 

Consell de Cooperació i Solidaritat 

  
SALVADOR JARABA PARDOS Vocal 

Consell de les Dones per la Igualtat 

  
RAQUEL DE HARO GONZÁLEZ Representant CONC 

Consell Escolar Municipal de Santa Coloma 

  
MIGUEL ÁNGEL PARA VÁZQUEZ Representant CONC 

Consell General de Ciutat 

  
JORDI VENTURA PUJOL Representant CONC 

Consell Municipal de Benestar Social 

  
SALVADOR JARABA PARDOS Representant CONC 

Grameimpuls 

 
Consell d’Administració 

  
JORDI VENTURA PUJOL Representant CONC 

 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
Consell de Ciutat 

  
JUAN JIMÉNEZ VILLALTA Titular 

Consell Educatiu de l’Hospitalet 

  
ERNESTO SÁNCHEZ GARCÍA Representant CONC 

  
PATROCINIO BUITRÓN RUBIAL Representant CONC 

Consell Municipal de Serveis Socials 

  
ISABEL MARCOS CREGO Representant CONC 

Junta Local de Seguretat de l’Hospitalet 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Representant CONC 

La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, SA 

 
Consell d’Administració 
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ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Vocal 

  

Diputació de Barcelona 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 

 
Junta de Govern 

  
MANUEL CARLOS FAGES MARTA Vocal titular 

  
MERCEDES PAREDES DURÁN Vocal suplent 

        
 

Consell Comarcal del Barcelonès Nord 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ 

         
 

 

Àrea metropolitana de Barcelona (AMB) 
Autoritat del transport metropolità (ATM) 

 
Mesa de mobilitat de l’aeroport de Barcelona - El Prat 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Vocal titular 

  
JORGE GÓMEZ DIESTE Vocal suplent 

 
Consell de la Mobilitat de l’ATM 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
Ple 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Titular 

  
ALBERT VILALLONGA ORTIZ Suplent 

Entitat Metropolitana del Medi Ambient 

 
Programa metropolità de gestió de residus municipals 2009-2016 

 
Comissió de Seguiment i Revisió del PMGRM 

  
JORDI SALVADOR SUREDA Titular 

  
JUAN CARLOS MORAL SEVILLANO Assessor i suplent 

 Barcelona Televisió 
Consell Consultiu i Assessor 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ 
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Fundacions 
        
Associació Catalana de Solidaritat i Ajut als Refugiats 

 
Patronat 

  
GHASSAN SALIBA ZEGHONDI Representant CONC 

Fundació Barcelona Formació Professional 

 
Patronat 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Vocal 

Fundació Catalana de l’Esplai 

 
Consell Assessor 

  
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA Membre (titular) 

  
MANEL PULIDO GUERRERO Membre (suplent) 

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 

 
Comitè d’Honor 

  
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA 

 Fundació Joan XXIII 

 
Centre de Tecnologies Ituarte 

 
Consell Rector 

  
MONTSE MILAN HERNÁNDEZ Representant CONC 

Fundació Politècnica de Catalunya 

 
Patronat 

  
PERE COLELL VILAJOSANA Vocal 

 
Consell Assessor 

  
PERE COLELL VILAJOSANA Vocal 

Fundació Universitat de Girona 

 
Patronat 

  
BARTOMEU COMPTE MASMITJÀ Vocal 

Fundació Museu Historicosocial Maquinista Terrestre y Marítima, SA, i Macosa 

 
Patronat 

  
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA Patró 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 

 
Consell de la Fundació per a la UOC 

  
ANTONIO CÓRCOLES GALLO Conseller-representant 

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera 

 
Patronat 

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Patrona 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

 
Patronat 

  
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Representant CONC 
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Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 

 
Patronat 

  
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Representant CONC 

     

 

ALTRES ORGANISMES 

  
 

 

 

 Associació per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària 

  
C. MIREIA VALLÈS CAMPS Representant CONC 

Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 
Comitè Executiu 

  
JOSÉ LUIS MOURE FIGUEIRAS Representant CONC 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

  
TONI MORA NÚÑEZ Representant CONC 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Representant CONC 

 
Consell General 

  
LLUÍS VIDAL SIXTO OROZCO Representant CONC 

  
JOSÉ JUAN MARÍN SÁNCHEZ Representant CONC 

  
ÁNGEL RAMOS DUELT Representant CONC 

  
EDUARDO REQUENA AMADAS Representant CONC 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET Representant CONC 

  
AINA VIDAL SÁEZ Representant CONC 

  
LUISA MONTES PÉREZ Representant CONC 

  
VICENÇ TARRATS MASÓ Representant CONC 

  
MAITE HERNÁNDEZ VALERO Representant CONC 

  
SALVADOR SELIVA PONCE Representant CONC 

  
JOSÉ LUIS MOURE FIGUEIRAS Representant CONC 

  
ANTONIO DÍAZ OLIVA Representant CONC 

  
GONZALO PLATA JIMÉNEZ Representant CONC 

  
ESTEFANIA NAVARRO ALE Representant CONC 

  
VÍCTOR VALLS ANDRÉS Representant CONC 

  
SAIDA EHLILUCH EL ANTIT Representant CONC 

  
TONI MORA NÚÑEZ Representant CONC 

  
JUAN CARLOS CASANOVAS SÁNCHEZ Representant CONC 

  
ALBERT RODRÍGUEZ MIHI Representant CONC 

  
ALBERT VILALLONGA ORTIZ Representant CONC 

  
ENRIQUE RODRÍGUEZ RUIZ Representant CONC 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO Representant CONC 
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ALFONSO MOYA CACHINERO Representant CONC 

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO Representant CONC 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

  
M. CARMEN MOYA HIDALGO Representant CONC 

  
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Vicepresidència 

  
JOSÉ LUIS MOURE FIGUEIRAS Titular 

  
TONI MORA NÚÑEZ Suplent 

 
Comissió d’Activitat Econòmica 

  
LUISA MONTES PÉREZ 

 
  

JOSÉ JUAN MARÍN SÁNCHEZ 
 

  
MAITE HERNÁNDEZ VALERO 

 
  

JOSÉ LUIS MOURE FIGUEIRAS 
 

  
GONZALO PLATA JIMÉNEZ 

 
  

VÍCTOR VALLS ANDRÉS 
 

  
JUAN CARLOS CASANOVAS SÁNCHEZ 

 
  

M. CARMEN MOYA HIDALGO 
 

  
ASCENSIÓN ROMERO CABELLO 

 
  

ENRIQUE RODRÍGUEZ RUIZ 
 

  
ANTONIO DÍAZ OLIVA 

 
  

SALVADOR SELIVA PONCE 
 

  
TONI MORA NÚÑEZ 

 
  

ALBERT RODRÍGUEZ MIHI 
 

  
SALVADOR CLARÓS FERRET 

 
  

VICENÇ TARRATS MASÓ 
 

  
LLUÍS VIDAL SIXTO OROZCO 

 
 

Presidència 

  
JOSÉ LUIS MOURE FIGUEIRAS Titular 

  
TONI MORA NÚÑEZ 

 
 

Comissió de Mobilitat 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA 

 
  

ESTEFANIA NAVARRO ALE 
 

  
ALBERT VILALLONGA ORTIZ 

 
  

ALFONSO MOYA CACHINERO 
 

  
ÁNGEL RAMOS DUELT 

 
 

Comissió de Formació 

  
ANTÒNIA PASCUAL MORENO 

 
  

ÁNGEL RAMOS DUELT 
 

  
SAIDA EHLILUCH EL ANTIT 

 
  

ALBA GARCIA SÁNCHEZ 
 

  
AINA VIDAL SÁEZ 
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EDUARDO REQUENA AMADAS 

 
 

Reunions coordinació 

  
JOSÉ LUIS MOURE FIGUEIRAS Titular 

  
TONI MORA NÚÑEZ Suplent 

Consorci del Camp de Tarragona 

 
Consell Plenari 

  
JAUME PROS PERELLÓ Representant CONC 

Consorci del Delta del Llobregat 

 
Consell de Cooperació 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Vocal 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 

 
Consell Consultiu 

  
LAURA DIÉGUEZ FERRER Titular 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Suplent 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

 
Ple 

  
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA Vocal 

Finançament Ètic i Solidari 

 
Junta directiva 

  
AMBROSIO INFANTE PÉREZ 

 Lliga per la Laïcitat 

 
Junta directiva 

  
ESTER BOIXADERA BAULENAS 

 Memorial Josep Solé Barberà 

 
Patronat 

  
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA 

 
  

LUIS SALVADORES ROURE 
 

  
LUISA MONTES PÉREZ 

 Mesa de Mobilitat del Delta del Llobregat 

  
ALBERT RODRÍGUEZ MIHI Representant CONC 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Representant CONC 

Observatori DESC 

  
ANDRÉS QUEROL MUÑOZ 

 Pla estratègic metropolità de Barcelona 

 
Consell General 

  
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA Vicepresident 

 
Comissió Delegada del Consell General 

  
TONI MORA NÚÑEZ 

 Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 

  
LLORENÇ SERRANO GIMÉNEZ Representant CONC 
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Renfe 

 
Comissió de Clients de Renfe Mitjana Distància i Regionals 

  
FRANCISCO MIGUEL DE TORO MUÑOZ Titular 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Suplent 

 
Comissió de Clients de Renfe Rodalies 

  
FRANCISCO MIGUEL DE TORO MUÑOZ Titular 

  
JOSÉ MANUEL JURADO VILLENA Suplent 

Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) 
Acord interprofessional de Catalunya (AIC) 

 
Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’AIC 

  
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO Titular 

  
JUAN JOSÉ MOREIRA LIMONES Titular 

 
Comissió Delegada de l’AIC al TLC 

  
JUAN JOSÉ MOREIRA LIMONES Representant CONC 

 
Comissió d’Absentisme 

  
FELIPE TRIGUEROS GIL Representant CONC 

  
LOLY FERNÁNDEZ CAROU Representant CONC 

 
Comissió d’Igualtat 

  
AURORA RICHARTE GIMÉNEZ Representant CONC 

  
ALBA GARCIA SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Comissió de l’Observatori de Negociació Col·lectiva 

  
RAMON GONZÁLEZ MONROY Representant CONC 

  
JUAN CARLOS CASANOVAS SÁNCHEZ Representant CONC 

 
Comissió de Política Salarial 

  
SALVADOR CANDELA PEÑA Representant CONC 

  
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Representant CONC 

 
Comissió de Previsió Social Complementària 

  
CARLOS DOMINGO GONZALO Representant CONC 

  
JORDI GIMÉNEZ MALUENDA Representant CONC 

Fundació Tribunal Laboral de Catalunya 

 
Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya 

  
JOSÉ CACHINERO TRIVIÑO Representant CONC 

  
JUAN JOSÉ MOREIRA LIMONES Representant CONC 

UPEC 

 
Junta directiva 

  
M. ROSA SANS AMENÓS Vocal 
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CONVENIS I ACORDS SIGNATS L’ANY 2016 

 PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ACSAR I EL CITE-CCOO  

 Objecte del protocol Amb aquest protocol les dues entitats han acordat, entre altres 
aspectes, organitzar accions de sensibilització de la societat a 
favor de la convivència, els drets humans i la solidaritat 
internacional. També organitzaran, als locals de CCOO d’arreu 
de Catalunya, sessions adreçades a les persones refugiades i 
potencials sol·licitants d’asil i protecció internacional, amb 
l’objectiu d’oferir-los seguiment i acompanyament jurídic i 
coneixement de l’entorn social i laboral. Ambdues entitats 
formaran també el personal tècnic de l’Administració o altres 
organismes que hagin d’atendre aquestes persones, per 
millorar la seva capacitació i oferir-los eines i recursos. I 
s’oferiran cursos de llengua castellana i catalana, així com de 
formació ocupacional, a les persones refugiades. 

  
Organismes signants Cite-CCOO i Fundació ACSAR. 
 
Data de signatura 15/01/2016 
 
 

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, I LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA EN RELACIÓ 
AMB L’AVALUACIÓ I L’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ADQUIRIDES 
PER LES PERSONES A TRAVÉS DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE 
FORMACIÓ I AL CATÀLEG DE QUALIFICACIONS  
 
Objecte del conveni Regular la col·laboració que es durà a terme entre el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya, el Departament d’Ensenyament, 
i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya per facilitar 
l’acreditació de l’experiència laboral i els aprenentatges no 
formals de les persones treballadores. Aquesta col·laboració 
comportarà, per a les persones treballadores que hi participin, 
una fase d’assessorament que inclourà l’orientació professional 
necessària per al disseny d’itineraris que els facilitin l’assoliment 
d’un títol de formació professional inicial o un certificat de 
professionalitat. 

 
Organismes signants CCOO de Catalunya, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 

Departament d’Ensenyament. 
 
Data de signatura 26/01/2016 
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PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ MÚTUA ENTRE LA CONC, LA FSC-CCOO I EL 
SINDICAT DE LA IMATGE UPIFC 
 
Objecte del protocol Lluitar contra la precarietat i cercar mecanismes de protecció 

social dels treballadors i treballadores del sector. 
 
Organismes signants    CONC, FSC-CCOO i Sindicat de la Imatge UPIFC.  
 
Data de signatura 01/06/2016 
  
 

INTERNAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE 
E SOCIALE LUCIA MOROSINI ASSOCIAZIONE (IRES LUCIA) AND CONFEDERACIÓ 
SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA 
 
Objecte del conveni Implementation of the project Smart Industrial Relations - Smart 

production in the manufacturing industry and work organisation: 
new scenarios for Industrial Relations. 

 
Organismes signants CONC i IRES LUCIA (TORINO).  
 
Data de signatura 01/07/2016 
 

ACORD SOCIAL PER A LA PROMOCIÓ DE L’AIC A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Objecte de l’acord Desenvolupar marcs de relacions laborals, amb la perspectiva 
d’assegurar la sostenibilitat econòmica, ambiental i territorial de 
les empreses i els sectors productius i l’estabilitat i la qualitat de 
l’ocupació. 

 
Organismes signants  Foment del Treball, Fepime, CCOO de Catalunya, CCOO de 

l’Hospitalet, UGT de Catalunya i AEBALL. 
 
Data de signatura 18/07/2016 
 
 

ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR INSCRITES 
COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO OCUPATS EN EL MARC DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ PROMOGUT PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
Objecte de l’acord Establir la retribució de les persones en atur que participen en les 

accions d’experiència laboral i formació del programa Treball i 
Formació, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el 
marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que 
gestiona el SOC, que siguin contractades per les entitats locals de 
Catalunya d’àmbit municipal i supramunicipal, i les seves entitats 
dependents o vinculades, amb la doble finalitat d’incentivar la 
seva contractació, així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la 
garantia de suficiència retributiva. 
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Organismes signants Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, 
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC). 

 
Data de signatura 07/09/2016 
 
 

PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONFEDERACIÓ SINDICAL 
DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ PALAU 
 
Objecte del conveni Prorrogar el conveni de col·laboració entre les parts, signat el 

20/09/2010, per al dipòsit a la Fundació Palau de l’obra 
Raimon, d’Antoni Tàpies, de l’any 1974, propietat de CCOO de 
Catalunya. 

 
Organismes signants CCOO de Catalunya i Fundació Privada Palau.  
 
Data de signatura 21/09/2016  
 
 
PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE L’HOSPITALET 
2016-2019 
  

Objecte del pacte Contribuir a aconseguir una ciutat més igualitària i socialment 
cohesionada, competitiva i integradora. 

Organismes signants Ajuntament de l’Hospitalet, UGT Catalunya, UGT de l’Hospitalet, 
CCOO de Catalunya, CCOO de l’Hospitalet i Associació 
Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL). 

 
Data de signatura 20/12/2016 
 
 
 
CONVENI PLATAFORMA SINDICAL PRIORITÀRIA 2016 
 

Objecte del conveni Concretar el marc polític de relació entre les parts (Ajuntament de 
Barcelona, CCOO i UGT), tot fixant objectius comuns i concrets, 
amb la finalitat d’aconseguir més implicació i participació dels 
sindicats en les polítiques municipals. L’objectiu principal és la 
participació ciutadana regulada a la Carta municipal de 
Barcelona (Llei 22/88), que es concreta en la participació en els 
òrgans a què fa referència el pacte segon del conveni. 

 
Organismes signants Ajuntament de Barcelona, CCOO i UGT.  
 
Data de signatura 30/12/2016  
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SALUT LABORAL  

Aquest any 2016, hem continuat amb el pla de treball que havíem dissenyat fa 2 anys, 

que quantificava els eixos fonamentals del treball en salut laboral en 4, a partir dels 

quals hem organitzat la nostra activitat. 

REFORÇAR L’ESPAI DE TREBALL I LA REFLEXIÓ SINDICAL 

Amb aquest eix hem continuant reforçant i donant entitat a l’espai de reflexió i treball 

sindical a partir de la feina al si del Ple de salut laboral, que aplega els responsables 

de federacions i territoris. Hem realitzat 7 reunions del Ple —una mitjana d’una reunió 

cada 2 mesos.  

Hem creat 2 grups de treball específics1 en el marc del Ple, que han treballat 2 temes 

concrets: 

 Definir el model del gabinet Higia, aquest espai de treball que ens ha permès 

disposar d’un marc específic per situar les funcions d’aquest gabinet, que ha 

estat aprovat pel Comitè Confederal i que serà aplicable al proper congrés. 

 Definir els objectius de la formació sindical en salut laboral a diferents nivells, 

així com situar l’itinerari formatiu per a cada nivell de responsabilitat. 

També, per afavorir l’acció sindical, hem trobat necessari elaborar 2 seminaris en el 

marc de l’actiu sindical de salut laboral: 

 A l’abril i al desembre, en 2 sessions de 8 hores cadascuna, vam realitzar el 

Seminari sobre l’ergonomia participativa (ERGOPAR), conduït per Istas i 

l’especialista en ergonomia María José Sevilla. 

 Al maig vam organitzar un seminari sobre treball domiciliari, en una jornada d’un 

matí, amb la presentació dels principals riscos laborals identificats al sector per 

part de l’Institut de Salut Laboral de Catalunya, que havia treballat el tema per 

demanar a les mútues que fessin una campanya amb un càrrec a la quota 

enfocada a aquest col·lectiu. A la sessió, hi van assistir delegades i delegades 

del sector de les federacions de Serveis, Serveis a la Ciutadania i Sanitat, i 

responsables sindicals així com membres del gabinet Higia.  

                                            
1 De cada treball es va elaborar un document de conclusions que ha estat presentat al Ple de 
responsables de salut laboral. Estan disponibles al departament de Salut Laboral de la CONC. 



135 
 

VISIBILITZAR L’ACCIÓ SINDICAL EN SALUT LABORAL 

En aquest eix, ens vam plantejar millorar la presència als mitjans de comunicació i hem 
aconseguit: 

• L’aplicació del protocol d’actuació intern i extern per garantir homogeneïtat a la 
reivindicació davant dels danys a la salut, que estem aplicant des de l’abril del 
2015 i que està donant molt bon resultat. 

• La realització de notes de premsa quan hi ha accidents mortals i en el marc del 
28 d’Abril. 

• Hem millorat i estem en fase d’actualitzar el web.  
• Hem millorat la presència en la premsa federativa, en la de la CONC i en la 

revista Por Experiència, elaborant diferents articles. 
• Hem activat la xarxa de ciberactivistes: Salut Laboral 2.0, mitjançant un perfil 

Twitter. 
• Hem realitzat una campanya específica d’acció al voltat del 28 d’Abril, en la 

qual s’ha situat com a element central i estratègic la intervenció sobre el risc 
musculoesquelètic, realitzant les següents accions: 

 
 18 d’abril: roda de premsa sobre la situació de les malalties professionals i 

l’estimació dels costos sanitaris per al sistema públic de la no-declaració. 

 26 d’abril: roda de premsa a Barcelona per explicar el balanç de la sinistralitat 

a Catalunya. 

 27 d’abril: assemblea sindical de salut laboral a Tarragona, amb 180 assistents. 

 28 d’abril: acte central a la sala d’actes de CCOO de Catalunya a Via 

Laietana, amb 330 assistents. 

 Acte a Lleida, amb 100 assistents. 

 28 d’abril: concentració davant dels serveis territorials de Girona i, el 13 de 

maig, assemblea sindical. 

De les altres activitats que hem realitzat transversalment amb altres secretaries, en 

destaquem: 

 La participació activa al grup de treball de l’AIC al capítol de seguretat i salut i 

d’absentisme laboral. 

 Participació activa al grup de treball del Consell de Relacions Laborals sobre 

l’amiant. 

En jornades i intervencions públiques, hem participat: 

 Jornada organitzada per l’INSHT sobre la patologia de la veu, en la qual es va 

presentar una ponència sobre els principals sectors i els seus riscos laborals 

associats (14 d’abril). 
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 Jornada organitzada per la Federació de Serveis sobre les malalties 

professionals al sector (23 de maig).  

 Jornada organitzada per la UI del Vallès Occidental sobre el VIH i les condicions 

de treball (16 setembre, a Sabadell) 

 Del 24 al 26 de maig, hem participat en unes sessions sobre drogodependències 

a l’àmbit laboral, a Madrid, organitzades per la Secretaria Confederal de Salut 

Laboral. 

 Jornada organitzada per la Generalitat de Catalunya en el marc de l’EPICOH 

(congrés internacional d’epidemiologia) en la qual vam presentar la campanya 

“Càncer zero a la feina”. 

 Jornada sobre riscos psicosocials i drogodependències en un grup d’empreses a 

Saragossa, organitzada per CCOO Zaragoza, el 4 d’octubre.  

 Jornada de presentació de les 73 prioritats en salut laboral, organitzada per la 

Confederació, a la qual ens van convidar per parlar de les polítiques públiques 

en salut laboral a Catalunya (26 de novembre). 

DIFONDRE ORIENTACIONS SOBRE LES MÚTUES AMB VISIÓ SINDICAL  

En relació amb aquest eix, vam continuar amb les sessions monogràfiques específiques 

sobre els canvis legislatius, conduïdes per Jaime González, responsable de mútues en 

l’àmbit confederal. El 18 de gener vam fer una sessió de matí i tarda sobre aquesta 

temàtica. 

Fruit d’aquesta activitat, vam dissenyar sessions de treball específiques: 3 a Tarragona, 

1 a Lleida, 1 a Girona i 1 al Baix Llobregat. 

Hem realitzar i hem participat activament a les reunions de les comissions de control i 

seguiment i de prestacions especials de les mútues amb seu a Catalunya: Intercomarcal, 

McMutual, Asepeyo, Egarsat, Activa Mutua i Universal. Se’n fan 4 a l’any i són trimestrals 

el mesos de gener, maig, setembre i novembre, aproximadament. 

EXECUTAR LA FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

(FPRL) I DONAR CONTINUÏTAT A L’ACCIÓ D’ASSESSORAMENT I SUPORT A 

L’ACCIÓ SINDICAL 

Els projectes que fem mitjançant els recursos de la FPRL ens permeten donar suport a 

l’acció sindical en salut laboral a partir de 2 instruments: 
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Elaboració de materials divulgatius 

Aquests materials són la conclusió de bones experiències que s’han realitzat a empreses i 

que tenen la voluntat de ser socialitzades per tornar-les a aplicar a altres empreses. 

Així, l’any 2016, hem elaborat 6 materials divulgatius que corresponen a diferents 

col·leccions, de les quals tenim en marxa: 

• FULLS INFORMATIUS. Hem actualitzat el full informatiu sobre els instruments de 

suport disponibles per a l’acció, i hem elaborat un full nou sobre treballadors i 

treballadores especialment sensibles (TES). 

• GUIA SINDICAL. Hem elaborat una guia sindical sobre allò que hem de tenir en 

compte quan visitem llocs de treball, què podem mirar i què podem preguntar. 

• DOCUMENTS INTERNS. Hem elaborat un document intern sobre com fer plans de 

reducció de l’absentisme laboral a les empreses. 

• DÍPTICS DIVULGATIUS. En el marc del 28 d’Abril vam fer un díptic-cartell sobre 

lesions musculoesquelètiques i vam elaborar també un díptic divulgatiu sobre 

càncer de mama i retorn al treball. 

Tots aquests materials estan disponibles a les federacions i territoris en format paper, i 

en format electrònic al web http://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx. 

Assessorament tècnic sindical  

L’assessorament en salut laboral s’organitza a partir de l’assessorament a l’estructura 

sindical (territorial i/o federativa), als delegats i delegades de prevenció, al comitè de 

seguretat i salut i/o a les seccions sindicals. 

Aquest assessorament es realitza mitjançant els integrants del gabinet d’assessorament 

tècnic sindical Higia Salut i Treball, format per professionals tècnics i tècniques de 

prevenció de riscos laborals que fan aquest acompanyament tècnic sindical a l’estructura 

sindical per generar un procés de transformació i intervenció sobre les condicions de 

treball a les empreses.  

El gabinet tècnic sindical està dissenyat sota criteris de funcionalitat: proximitat, amb 

presència a Tarragona, Lleida i Girona; i sector d’activitat, hi ha una persona de 

referència a cada federació, de vegades a jornada completa, d’altres de manera 

parcial. Aquest últim criteri permet també una millor eficàcia a la part d’assessorament 

de les propostes de mesures que cal aplicar, ja que el coneixement del sector, el procés 

productiu i el conveni col·lectiu de referència són fonts indispensables a l’hora de 

http://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx
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proposar canvis i intervenir sobre l’organització del treball a les empreses que són 

l’origen dels riscos laborals. Es reivindica, així, que l’actuació preventiva s’ha de fer 

sobre condicions de treball i no intervenint sobre les persones. 

Aquest gabinet es coordina confederalment. Per això hem realitzat 7 reunions amb 

monogràfics diferents amb el conjunt dels assessors i assessores d’Higia i aquest any hem 

incorporat reunions d’1 hora per coordinar-nos en format de videoconferència. 

ACTIVITAT D’ASSESSORAMENT TÈCNIC SINDICAL 

A l’activitat d’assessorament, hem aconseguit el resultat previst: atendre el 100% de les 

consultes plantejades pels delegats i delegades de prevenció i estructures sindicals al 

gabinet d’assessorament tècnic Higia Salut i Treball. 

Per recollir aquesta activitat, utilitzem la base de dades coordinada per Istas, 

anomenada ASESORA, que aplega els continguts sobre l’activitat d’assessorament, i que 

permet la justificació de l’activitat, que en l’actualitat està, majoritàriament, finançada 

per la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals. 

L’evolució dels darrers anys mostra una lleugera tendència a l’alça quant a nombre de 

consultes i també quant a complexitat. 

Distribució de les consultes territorialment: 

Si mirem les dades absolutes, veiem que hi ha un increment progressiu en relació amb el 

nombre de consultes que s’han realitzat al gabinet. 

 

Això confirma una tendència que representem en aquest gràfic de tendència: 

ANY 2010 

ANY 2011 

ANY 2012 

ANY 2013 

ANY 2014 

ANY 2015 

ANY 2016 

1.660 

1.508 

1.578 

1.405 

1.623 

1.731 

2.167 

EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES 
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A escala provincial, el gruix més important de les consultes s’atén a Barcelona, que és on 
les federacions també centren bona part de la seva activitat i on tenim el major nombre 
de persones dedicades d’Higia.  

 

 

 

A escala comarcal el detall ens aporta que les 6 comarques amb més nombre de 

consultes són: Barcelonès, Tarragonès, Segrià, Vallès Occidental, Baix Llobregat i 

Gironès, tal com es veu al gràfic següent. 
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Distribució de les consultes a escala federativa: 

Quant a la distribució federativa, hem de dir que la federació que més consultes ha 

realitzat ha estat la Federació de Serveis a la província de Barcelona, segons es mostra 

al gràfic i a la taula que hi ha a continuació, seguida de la Federació d’Indústria i la 

d’Agroalimentària (que encara no han ajuntat les seves bases de dades i que, en total, 

configuren un total de 448 consultes). A la província de Lleida ha estat la Federació de 

Serveis, seguida de la d’Indústria i l’Agroalimentària; a Tarragona, la Federació de 

Sanitat, la d’Indústria i l’Agroalimentària, i a Girona, la Federació de Construcció 

seguida per les d’Indústria i l’Agroalimentària.  

A la taula següent es veu la distribució per federacions i per províncies de manera 

detallada i també en el quadre amb les dades crues, durant el 2016.  
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Temes objecte de consulta 

Aquestes consultes, l’any 2016, han suposat 4.975 diferents causes de consulta 

assenyalades pels assessors i assessores a l’hora d’introduir el cas. Aquesta diferència 

entre el nombre de consultes i les causes de consultes és determinada pel fet que una 

consulta pot tenir repercussió sobre diferents temes i, per tant, aquest apartat de la 

fitxa de recollida de la informació és de resposta múltiple. 
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Com arriba la consulta i quins mitjans es fan servir? 

En el darrer període, creiem que cal prestar atenció a la forma de rebre les consultes, 

fet que ens ajuda a identificar noves formes d’apropar-nos a la nostra afiliació, i 

aconseguir un major grau d’utilitat per als nostres delegats i delegades. 

Així, durant l’any 2016, hem rebut les consultes a partir de les següents vies: de manera 

indirecta a través del responsable sindical, per correu electrònic, per telèfon o 

presencial. La fórmula presencial és la més prevalent. 

La forma d’atenció presencial és, sense cap mena de dubte, la més prevalent, però la 

indirecta, a través de les estructures sindicals —és a dir que es fa la consulta a algú que 

està assessorant o donant suport a aquesta empresa i que demana suport a Higia de 

manera indirecta, però no requereix la presència d’Higia—, és un tipus de consulta que 

ha augmentat lleugerament per resoldre alguns temes puntuals o iniciar una intervenció. 
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Si mirem com arriba la consulta, en funció dels territoris, es manté el comportament 

global. 
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En canvi, si ho mirem per federacions, veiem que aquestes diferències són més 

importants, en el cas de les federacions de Construcció i Serveis i Sanitat, sembla que no 

hi ha tant contacte directe amb els delegats i delegades i a les empreses, fet que, 

segons el balanç que vam fer, genera certa distància de l’activitat del centre de treball 

i fa que l’activitat d’assessorament no tingui tanta qualitat ni sigui tan efectiva com en els 

altres casos.2 

  

 

Quin és el perfil de la persona que consulta? 

Amb relació a quin és el perfil de la persona que fa la consulta, hem elaborat 2 

indicadors: el primer, relacionat amb quin és el tipus de representant a qui fa la 

consulta, correspon clarament als delegats i delegades de prevenció, ja que són els 

                                            
2 Aquesta conclusió la vam fer pública al Balanç que es va fer l’any 2012 amb motiu del X Congrés de la 
CONC. 
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representants específics en aquesta matèria. Això no obstant, l’opció de delegat de 

personal o comitè de empresa i òrgan del sindicat són les altres dues opcions més 

freqüents, tot i que a molta distància. 

L’opció de treballador o treballadora és minoritària, tot i que hauria de ser inexistent 

perquè l’activitat d’assessorament en aquesta matèria s’hauria d’emmarcar sempre en 

l’àmbit de l’assessorament col·lectiu. 
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Amb relació a si aquesta persona que fa la consulta ha rebut formació en salut laboral, 

la major part n’ha rebut, però també hi ha un gruix important que no ha rebut cap 

formació o que està sense assignar. 

Quina és la grandària de les empreses que reben l’assessorament d’Higia?  

En relació amb la grandària de les empreses, es manté la tendència que hi ha més 

consultes en el tram de les empreses de 50 a 249 treballadors i treballadores, és a dir 

aquelles empreses on hi ha major representació sindical i on hi ha Comitè de Seguretat i 

Salut, òrgan regular de consulta i participació en matèria de salut laboral.  
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ANNEXOS 

 Fundació Paco Puerto

 Fundació Pau i Solidaritat

 Servei Jurídic

 Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán

 Servei Lingüístic

 Fundació Cipriano García

 Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES)

 Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)

 Àrea de Previsió Social Complementària 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_fpp_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_fps_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_gtj_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_ms_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_sl_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_fcg_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_ceres_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_cite_2016.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/memoria/memoria_previsio_social_2016.pdf
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