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Salutació del secretari general
CCOO. La primera força sindical de Catalunya.
Fa uns 40 anys, els treballadors i treballadores més conscients del nostre país van
fundar a diverses comarques i localitats de Catalunya les primeres Comissions
Obreres. Ho van fer per defensar unitàriament els seus interessos i per aconseguir,
mitjançant la negociació i la mobilització, millorar les seves condicions de vida i de
treball.
Aquestes Comissions Obreres es van anar estenent empresa a empresa per tots els
rams, perquè els treballadors i les treballadores necessitaven una organització
pròpia, amb un funcionament democràtic. Durant els difícils anys de la dictadura franquista, les Comissions
Obreres van ser al capdavant de la lluita per a la recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals de
Catalunya.
Aquelles Comissions Obreres s'han convertit avui en el primer sindicat del nostre país: la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya.
Un sindicat que compta amb un gran nombre d'afiliats i afiliades i que és el més votat en tots els processos
d'eleccions sindicals. Un sindicat que està molt a prop de tots els treballadors i les treballadores, present en tots
els sectors i comarques de Catalunya.
Un sindicat amb una influència real que vol créixer molt més per ser útil als treballadors i treballadores del nostre
país i que té molt clara la utilització de tots els recursos possibles per defensar els drets i les condicions de vida i
de treball dels treballadors i les treballadores de Catalunya

Javier Pacheco
Secretari general
CCOO de Catalunya
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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 als centres de treball en defensa
dels interessos professionals, econòmics, polítics, socials i nacionals en 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 treballadores, 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 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 treballadores i
treballadores; la plena ocupació permanent; el desenvolupament de l’economia orientada a les necessitats
socials, a l’equitat i la sostenibilitat; la gratuïtat de l’ensenyament, 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 els 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 2017 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 2017 hem celebrat l’11è congrés del sindicat que va tenir lloc els dies 4, 5 i 6 de maig a Barcelona. Un
procés que ha comptat amb la celebració de 1.131 assemblees on han participat 9.000 persones i que ha
suposat una important renovació dels equips de direcció i de la secretaria general de la CONC. Les activitats que
detalla la memòria s’emmarquen en el desenvolupament del pla d’acció aprovat en el congrés del sindicat .
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Principis i senyes d’identitat de la CONC
Els principis bàsics que inspiren l’activitat sindical de les Comissions Obreres de Catalunya són els
següents:












Sindicalisme de masses
Sindicalisme reivindicatiu i de classe
Nacional
Sindicalisme confederal i sociopolític
Unitari
Democràtic
Sindicalisme autònom i independent
Sindicalisme internacionalista i global
Sindicat de la diversitat d’origen
Sindicat d’homes i dones
Sindicat de la diversitat d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere
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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 externa, (representació sindical, estat de l’afiliació, etc).
Abans que res, mostrarem un quadre amb els principals indicadors organitzatius.
ALGUNES DADES RELLEVANTS
Afiliació a 31 de desembre de 2017

141.017

Mitjana de cotitzacions any 2017

138.209

Delegats i delegades sindicals

21.379

Sindicalistes contractats i crèdit horari

181

Personal assalariat

222

Locals
M2
Fons propis
Provisions per a riscos i despeses

46
40.116
10.719.284
85.995

Òrgans de direcció confederals
Els òrgans de direcció i de gestió de la CS de la CONC són els següents:
 El Congrés Nacional de Catalunya
 El Consell Nacional
 El Comitè Confederal
 La Comissió Executiva
 El secretari general
 El comitè de dones (òrgan consultiu)
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EL CONGRÉS
És el màxim òrgan deliberant i decisori de la CONC, es reuneix com a mínim cada quatre anys.
La celebració de l’11è Congrés de la CONC va tenir lloc al Palau de Congressos de Barcelona, els dies 4, 5 i 6
d’abril de 2017, van participar 651 delegats i delegades.
Per a la realització de l’11è Congrés de la CSCONC es van celebrar 1.131 assemblees, conferències i
congressos distribuïdes en 4 nivells.
Al primer nivell (N1) estaven convocades 140.176 persones, la totalitat de l’afiliació, que, en 1.068 assemblees
d’empreses i transversals, van escollir 3.840 delegats i delegades, participants al segon nivel (N2) a les 49
conferències de sindicats intercomarcals. En aquestes conferències es van trial les 2.418 delegades i delegats
assistents al tercer nivel (N3). Aquest nivel 3 va estar compost pels 13 congressos de federacions i unions
territorials, que nomenaven les 651 persones delegades a l’11è Congrés de la CS CONC, culminació del procés
congressual arribant al nivel 4 (N4)
En total, i a partir del nivell 2 (N2), van ser 6.909 persones delegades escollides, que es corresponen amb 4.071
persones participants úniques.

Nivells

N1

Núm. d’assemblees, conferències,
1.068
congressos
Núm. de persones convocades
140.176

N2

N3

49

13

3.840

2.418

N4

Total
Total
convocades
assistents
1
1.131
1.131

651

6.909

4.071

Aquest ha estat un congrés amb una gran renovació de delegats i delegades, amb una increment de participació
de les dones i que posa de manifest que cal millorar en la participació de les persones afiliades de 30 a 40 anys i
que porten menys temps al sindicat.

EL CONSELL NACIONAL
És el màxim òrgan de direcció i de representació entre congrés i congrés de la CS de la CONC.
Composició del Consell nacional de l’11è mandat és de 177 persones, 77 dones i 100 homes.

EL COMITÈ CONFEDERAL
Amb una composició de 36 persones, 19 dones i 17 homes, el Comitè Confederal es constitueix com a òrgan de
direcció i coordinació confederal de la CS de la CONC. Està integrat pels membres de la Comissió Executiva, els
secretaris i secretàries generals de les organitzacions confederades, els coordinadors o coordinadores del
Barcelonès, l’Àrea Pública, Acció Jove i les persones triades entre les components de la Delegació de Direcció
Nacional i les organitzacions confederades com a reforç de la paritat de gènere en les proporcions que marquin
les normes congressuals
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LA COMISSIÓ EXECUTIVA
La Comissió Executiva és l’òrgan de direcció i gestió confederal, en el marc de les decisions dels òrgans de
direcció i de govern.
A l’11è mandat les responsabilitats de la Comissió executiva están organitzades en les següents secretaries:
secretaria general; Organització i Comunicació; Afiliació, Estudis i Coordinació dels Òrgans de Direcció; Acció
Sindical; Política Territorial, Acció Social i Migracions; Polítiques Sectorials i Sostenibilitat; Dones, Diversitats i
Polítiques LGTBI; Treball i Economia; Internacional i Cooperació

Javier Pacheco Serradilla
Secretari general

Montse Ros i Calsina
Portaveu, Organització i Comunicació

Dolors Llobet i Maria
Afiliació, Estudis i Coordinació dels Òrgans de Direcció

Cristina Torre
Acció Sindical

Toni Mora
Política Territorial, Acció Social i Migracions

Carlos del Barrio
Polítiques Sectorials i Sostenibilitat

Alba Garcia Sánchez
Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI

Ricard Bellera i Kirchhoff
Treball i Economia

Michela Albarello
Internacional i Cooperació
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EL SECRETARI GENERAL
L’11 Congrés de CCOO de Catalunya va escollir Javier Pacheco com a secretari general, i és la persona que
representa legalment i públicament la Confederació. Actua sota acord col·legiat del Consell Nacional i de la
Comissió Executiva, seguint el principi de direcció col·legiada i té com a missió cohesionar i impulsar les funcions
d’aquests òrgans.

EL COMITÈ DE DONES
El Comitè de Dones és l’espai consultiu i propositiu de caràcter transversal, de foment de la participació i de
l’apoderament de les dones de la CONC i on participen 280 dones.
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Principals indicadors d’afilació
L’any 2017 va acabar amb 141.017 persones afiliades (41,50% de dones i 58,50% d’homes) i 9164 (44,33%
dones i 55’67% homes) persones no afiliades, però vinculades a CCOO, que mantenen una relació amb el
sindicat de representació sindical (son delegats o delegades de personal o membres de comité d’empresa).
El 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 46,7%; al Barcelonès, amb el 44,78%, i a les comarques gironines, amb el
44,52%, l’afiliació de dones supera el 41%.

% afiliació

Afiliació a CCOO, per unió territorial
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

BLLAPAG

BARCELONÈS

VORMAROS

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

44,78%

V.
OCCIDENTAL CAT. CENTRAL
38,81%

% DONES

37,10%

% HOMES

62,90%

39,26%

44,52%

46,70%

40,26%

55,22%

61,19%

60,74%

55,48%

53,30%

59,74%

Si observem l’afiliació per federacions, que reflecteix la realitat sectorial de les empreses, queda palès el mateix
biaix de la segregació ocupacional per sectors d’activitat. Hi ha el 79,54% de dones afiliades a la Federació de
Sanitat i el 69,38% a la Federació d’Educació, una situació paritària a la Federació de Serveis, i una àmplia
afiliació d’homes a les federacions de Construcció i Serveis, Serveis a la Ciutadania i Indústria. Aquesta última és
on hi ha una diferència més gran.

Afiliació a CCOO, per federacions
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SANITAT

% DONES

52,22%

69,38%

22,67%

79,50%

% HOMES

61,71%

63,32%

47,78%

30,62%

77,33%

20,50%

En l’afiliació entre joves de menys de 30 anys, les dones han arribat al 43,55%. En aquest col·lectiu destaca
Lleida, amb el 52,10% de dones joves afiliades; Girona, amb el 51,72%; Tarragona, amb el 45,95%, i el
Barcelonès, amb el 45,92%.
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Afiliació de joves de menys de 30 anys a CCOO, per
federacions
% DONES

Afiliació de joves de menys de 30 anys, per unió territorial
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63,64%

42,25%

51,72%
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45,95%

43,55%

54,08%

62,87%

57,75%

48,28%
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% afiliació

Afiliació de joves de menys de 30 anys a CCOO, per federacions
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17,27%
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Entre les persones immigrades, l’afiliació de dones no arriba al 35%. A les unions territorials de Lleida i Girona hi
ha més del 50% de dones entre les persones immigrades afiliades. També destaca l’afiliació de dones
immigrades a la Federació de Sanitat. A les federacions d’Educació i Serveis i Serveis Privats, la proporció
d’afiliació de dones i homes és pràcticament paritària, i en la resta de federacions és molt més gran el
percentatge d’afiliació d’homes.

Afiliació a CCOO de persones immigrades, per unió territorial

Afiliació a CCOO de persones immigrades
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Afiliació a CCOO de persones immigrades, per federacions
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Representació sindical
El 2017 és el segon any del període electoral 2016-2020. Durant aquest any s’han fet 2.502 eleccions sindicals
de les quals 2.341 han estat eleccions totals.
Respecte a l’any 2016 el nombre de representants elegits i elegides a augmentat en 753 a Catalunya amb un
total de 51.353.
CCOO hem obtingut 210 delegats i delegades més que a l’any anterior i hem mantingut la taxa de
representativitat (-0,21).
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ANY 2016 ANY 2017 Diferència
CCOO

41,84

41,63

-0,21

UGT

38,7

38,73

0,03

USOC

4,57

4,48

-0,09

CGT

2,72

2,79

0,07

NO SIND

2,14

2,19

0,05

10,03

10,17

0,14

ALTRES

Noves eleccions i renovacions
Entre les empreses que realitzen eleccions per primera vegada CCOO hem obtingut 928 representants, un
38,11% del total.
Entre aquelles que renovaven la seva representació hem ampliat la nostra condició de primera força sindical amb
217 representants més, essent el sindicat que més creix mentre la majoria empitjora el seu resultat anterior.
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ANY 2017
Representants
CCOO

ANY 2016
%

Representants

%

928

38,11

763

42,15

1055

43,33

679

37,51

USOC

72

2,96

81

4,48

CGT

52

2,14

27

1,49

NO SIND

171

7,02

73

4,03

ALTRES

157

6,45

187

10,33

1810

100

UGT

Total

2435

100
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Eleccions
anteriors

Darreres
eleccions

Diferència

CCOO

5422

5639

217

UGT

5811

5808

-3

USOC

487

450

-37

CGT

297

392

95

NO SIND

300

242

-58

1032

1305

273

13349

13836

487

ALTRES
Total

Sectors on s’han produït les variacions més significatives de representativitat
2017
SECTOR
Comerç

Representants

2016
%

Representants

%

1857

41,26

1769

40,70

Contact Center

168

42,32

116

39,46

Sanitat Privada

770

39,81

720

39,87

1606

43,65

1557

43,07

193

44,78

166

40,99

Administració Local
Intervenció social

Distribució per sexe, edat i procedència dels delegats i delegades de CCOO

La proporció de dones delegades de CCOO de Catalunya és del 41,9%. Per federacions Sanitat (79,58%) i
Educació (57,72%) són les que superen la mitjana i en canvi Indústria i Serveis a la Ciutadania estan per sota
amb 26,3% i 37,42% respectivament.
Per unions, Barcelonès (47,24%) i Terres de Lleida (46,43%) superen la mitjana, i BLLAPAG (36,47%),
VORMAROS (38,67%) i Vallès Occidental-Catalunya Central (38,71%) estan per sota.
Respecte a l’any 2016 totes milloren excepte Indústria que baixa lleugerament, ara té 26,3% i a l’any 2016 tenia
un 26,40% de delegades.
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El nombre de delegats i delegades nostres amb 30 anys o menys a 31 de desembre de 2017 és de 802. En
aquest tram d’edat el percentatge de dones és superior a la mitjana general.
Proporcionalment les federacions que tenen més delegats i delegades menors de 31 anys són Serveis i Sanitat
amb un 5,98 i 5,39 % respectivament. Per unions són Tarragona amb un 4,65, Barcelonès amb 4,43% i
Comarques Gironines amb un 4,21%.
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El nombre de delegats delegades immigrades de CCOO és de 723.
Les federacions que tenen un percentatge més alt són Serveis amb 5,07%, Educació amb 5,34% i Construcció i
Serveis amb 4,17%.
Per unions són Barcelonès amb un 4,72% i Comarques Gironines amb un 4,56%.
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Extensió dels drets i tuteles sindicals a les
PIMES
Durant el 2017 a Catalunya la situació laboral de les PIMES ha continuat patint dificultats per a la recuperació
econòmica, i a més ha estat caracteritzada per una ocupació precària i per una molt preocupant taxa de treball
temporal. Aqueta situació fa més dificultosa l’atenció i suport sindical als treballadors i treballadores de la petita i
mitjana empresa si la comparem amb la que tenen les persones ocupades a grans empreses, ja que aquestes
últimes, al tenir una major representació sindical en el centre de treball els és més fàcil accedir-hi.
Des de CCOO mantenim des de fa anys una línia estratègica basada en l’atenció i informació específica a les
persones ocupades en PIMES i atansada al propi centre de treball. L’extensió dels drets sindicals a les
treballadores i treballadors de petites i mitjanes empreses és un principi d’acció irrenunciable pel nostre sindicat,
en la mesura que expressa el vincle solidari del sindicalisme general i de classe.
La pèrdua de llocs de treball comporta que les plantilles d’un important nombre d’empreses s’hagin reduït
derivant que moltes d’aquestes han passat de tenir un comitè d’empresa amb una representació forta i més
organitzada sindicalment a tenir delegats i delegades de personal, això comporta major dependència del suport
sindical per a la representació legal dels treballador i treballadores.
Atesos els resultats d’eleccions sindicals al tancament de 2017, les empreses de fins a 50 treballadors i
treballadores són el tram en que més s’ha reduït el nombre de representants sindicals. Malgrat això, durant el
2017 CCOO ha reafirmat la seva representativitat en els centres de treball de menys de 50 treballadors, i és
l’organització que ho fa de manera territorialment més homogènia. El 38,79% de representants sindicals elegits
en aquestes empreses han estat de CCOO.
Dintre d’aquest objectiu principal del sindicat de disposar d’eines per enfortir la representació de les CCOO a la
petita i mitjana empresa, els equips d’extensió sindical han desenvolupat tasques de formació, informació i
assessorament, ha utilitzat i publicitat documentació de referència i ha establert plans de visites periòdiques.
D’altra banda, la tasca dels equips d’atenció sindical al 2017 es reflecteix amb dades objectivables que consten
al registre públic i que deriven dels processos electorals: 1622 processos electorals totals durant el 2017, que
van donar lloc a 1604 actes efectives, d’aquests CCOO va assistir a la totalitat dels procesos, presentant
candidatura a 816 d’ells (50,87%) i obtenint finalment 903 delegats i delegades de personal. Cal considerar
aquestes dades tenint en compte que en les empreses de menys de 50 treballadors i treballadores l’elecció de
delegats i delegades es duu a terme por sistema majoritari (no proporcional).
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CATALUNYA
ACTES
AMB
CANDIDATURES
CCOO

TOTAL

%

DELEGATS I
DELEGADES
CCOO

Construcció i Serveis

133

64

48,12

67

FSC

374

194

51,87

221

Serveis

369

181

49,05

203

Educació

76

27

35,53

30

Indústria

577

309

53,55

326

Sanitat

75

41

54,67

56

1604

816

50,87

903

Total

Aquest quadre és representatiu i l’indicador més fefaent de la tasca que desenvolupen els equips d’extensió, fent
palesos els resultats obtinguts a les eleccions sindicals durant el 2017. CCOO es manté com a primera força
sindical a Catalunya amb una representativitat sindical al 2017 d’un 41,63% amb 21.379 delegats i delegades i
una diferència de quasi un 3% amb la segona organització sindical, això es indicatiu de la intensitat del treball
sindical de les CCOO de Catalunya.
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Negociació col·lectiva i concertació
El 2017 ha estat un any crucial, especialment amb la celebració de l'11è Congrés de la CONC, en la reorientació
i posada al dia del projecte sindical confederal. Una reorientació capaç de situar el sindicat a l'ofensiva, en un
context econòmic i social de lenta superació de la crisi econòmica, que no s'ha materialitzat en la corresponent
millora de les condicions d'ocupació i treball.
La negociació col·lectiva i la concertació social són l'eix central de l'acció del sindicat en aquesta estratègia.
L'actualització del projecte reivindicatiu sindical s'ha realitzat en el marc d'objectius múltiples, d'una banda, la
recuperació de drets i condicions de treball deteriorats durant el procés de crisi econòmica i de polítiques
empresarials, i polítiques públiques de naturalesa fortament antisocial. D’altra banda, la necessitat de respondre
a les noves realitats i problemes d'un món del treball canviant, tant pel propi canvi tecnològic i de l'organització
del treball i les empreses, com amb l'aparició de noves tipologies en les relacions de treball.
Els espais propis de desenvolupament d'aquests objectius sindicals són tant la negociació col·lectiva, entesa
amb caràcter ampli, no solament els convenis col·lectius, com la concertació social d'àmbit més general, tant la
de Catalunya, amb l'Acord Interprofessional de Catalunya, com la de nivell estatal amb l'Acord per a l'Ocupació i
la Negociació Col·lectiva, com la qual genera l'acció del sindicat en les institucions del marc català de relacions
sociolaborals, on el Consell de Relacións Laborals, i el Tribunal Laboral de Catalunya, ocupen un lloc central.
Entre els aspectes més concrets en què s'ha desenvolupat el projecte sindical, que es projecten després en
l'escenari de la negociació col·lectiva i la concertació social, cal destacar els següents:
Una acció de caràcter jurídic sindical tendent a la defensa enfront dels impactes negatius que ha produït la
reforma laboral de 2012 en el nostre ordenament jurídic del treball. En aquest sentit ha tingut gran importància el
seguiment i socialització de la jurisprudència, especialment, dels tribunals europeus, a partir de diversos
seminaris i de mitjans digitals d'anàlisis i divulgació.
L'anàlisi del canvi tecnològic i dels processos de treball i organització de les empreses. Amb especial atenció als
processos de digitalització i les seves conseqüències econòmiques i en les condicions de treball.
En aquest sentit ha tingut gran importància el Pacte Nacional per la Indústria, i la seva interrelació amb la
maduració del projecte sindical en matèria de medi ambient, sostenibilitat, i economia circular, així com la relació
de tots dos amb els processos de negociació col·lectiva. Ambdues qüestions s'han concretat en l'elaboració de
propostes en l'Acord Interprofessional de Catalunya.
Relacionat amb el canvi tecnològic, com a base de l'aparició de noves tipologies de treball, en alguns casos amb
marcada naturalesa de frau legal a la relació laboral com en molts casos de la denominada economia
col·laborativa de plataformes, en uns altres com a noves realitats en expansió, com el teletreball, s'estan
desenvolupant accions específiques en la negociació col·lectiva i la concertació.
La intervenció sindical en relació a de les noves formes d'organització empresarial, especialment els processos
d’externalizació, i subcontractació, han adquirit una importància central en la negociació col·lectiva. Té especial
rellevància la qüestió de les noves empreses multiserveis, i la deterioració de condicions de treball en frau del
conveni sectorial que hagués de ser aplicable.
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Els processos de globalització econòmica i la internacionalització de les empreses són objecte de nova atenció
per part del sindicat. La responsabilitat social empresarial s'ha convertit en una clau, per obrir la porta a àmbits
de negociació col·lectiva internacional. S'ha intensificat l'activitat de dels espais institucionals de concertació en
matèria de responsabilitat social situats en el Consell de Relacións Laborals de Catalunya, que ha donat els seus
fruits en el primer acord sobre clausulas de responsabilitat social en la negociació col·lectiva.
El 2017 ha estat un any emblemàtic com a arrencada de l'Agenda 2030 i el treball sindical al voltant dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible, uns dels elements centrals del qual es vinculen als drets del treball,
la negociació col·lectiva, i la igualtat.
En l'àmbit del sector públic s'ha produït una reactivació de l'acció sindical, tant en relació amb la recuperació de
condicions i del dret a la negociació col·lectiva, com en la intervenció en dues noves realitats, d'una banda una
acció generalitzada per a la incorporació als processos de contractació pública de clausules socials que
garanteixin el compliment dels drets laborals, per un altre, l'acció del sindicat en els processos de reversió dels
serveis públics que en etapes anteriors van sofrir un procés de privatització.
L'ampliació de la cobertura de la negociació col·lectiva ha estat un altre centre d'especial atenció sindical, amb
dos moviments emblemàtics en sectors tan estratègics i de futur amb el de ciència i recerca, o el sector de
geriatria.
La millora dels sistemes de flexibilitat negociada del temps de treball amb nous drets de control i autogestió
personal, que possibilitin una conciliació coresponsable i humana, ha suposat una posada a punt de les
propostes sindicals en la negociació col·lectiva. El mateix que noves problemàtiques del temps de treball
relacionades amb situacions de guàrdia i alerta, o amb treballs de caràcter itinerant.
La igualtat de gènere, així com la no discriminació de col·lectius específics, ha madurat com a política sindical
integrada en el conjunt de les nostres estratègies. S'ha materialitzat en una important activitat de negociació
col·lectiva, i en una intensificació de l'activitat del Consell de Relacións Laborals.
Com a novetat s'han desenvolupat, lògicament sobre la base de l'experiència d'anys anteriors, propostes entorn
de la gestió de la diversitat d'origen, el col·lectiu de LGTBI i les persones amb diversitat funcional, que apareixen
per primera vegada en els processos de concertació social.
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INFORME DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2017
Població assalariada
IV Trimestre de 2017
Catalunya
Sector privat
2.383.300
Sector públic
396.800
Totals
2.780.100

Espanya
12.847.900
3.074.700
15.922.600

Població assalariada segons conveni d’aplicació
I Semestre de 2017
CATALUNYA
Àmbit
Conveni sectorial
Conveni d’empresa
Salari mínim interprofessional
Totals

Treballadors
1.878.040
469.510
35.750
2.383.300

Convenis
285
1.388
0
1.673

Increments salarials 2017
Les dades publicades en l’Enquesta de convenis col·lectius del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(MEYSS) indiquen que l’acumulat de convenis registrats fins al desembre de 2017, amb efectes econòmics al
2017, és de 358 convenis a Catalunya que afecten 753.525 persones treballadores amb un increment salarial
mitjà del 1,42% (1,43% a nivell estatal). L'increment pactat per 2016 era, al mes de desembre, l'1,16% (1,06% a
nivell estatal).
D'aquests 358 convenis, 280 són d'àmbit d'empresa o inferior, que afecten 58.397 persones amb un increment
salarial del 0,89% i 78 son convenis d'àmbit superior (sectorials o de grup), que afecten 695.128 persones amb
un increment de l’1,46%.
I cal afegir els convenis sectorials o de grup d’àmbit estatal que afecten més de 250.000 persones treballadores
a Catalunya segons estimació pròpia, amb un increment acumulat del 1,44%.
(l’increment es refereix a els convenis registrats en 2017 i els convenis d’anys anteriors però amb efectes
econòmics revisats o pactats pel 2017)
La resta de dades analitzades només es disposa de dades estatals:
En quant a l'increment mitjà de 2017, es constata una significativa diferència entre l'increment pactat en els
convenis signats en 2017, que han aconseguit l'1,75%, enfront del que s'ha registrat en les revisions salarials de
convenis signats en anys anteriors, que s'ha situat en l'1,27%. I els que tenen un increment major en convenis
signats en 2017 són els de àmbit superior a l'empresa (sectorials i de grup) que se situen en l'1,78%.
Per sectors d'activitat, l'increment mitjà pactat és, en aquests moments, de l'1,029% en el sector agrari, 1,54% en
indústria, 1,98% en construcció i 1,43% en serveis.
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Dels convenis que han registrat efectes econòmics per 2017 durant els dotze mesos de l'any, compten amb una
clàusula de garantia salarial expressament regulada el 16,47% del total però, atès que són més freqüents en els
convenis de major grandària, afecten el 21,11% dels treballadors/as.
L'increment mitjà inicialment pactat és una mica superior en els convenis que tenen clàusula de garantia que en
els que no, sent en el primer cas de l'1,45% enfront de l'1,43% en els segons.
Per sectors d'activitat, aquest tipus de regulació està més present en els convenis del sector industrial,
aconseguint el 45,4% del total de les persones emparades pels convenis d'aquest sector que han registrat
efectes econòmics per 2017, percentatge sens dubte molt elevat.
D'altra banda, la majoria d'aquestes clàusules de garantia salarial tenen efectes retroactius, concretament el
82,43% d'elles, no obstant això, aquest percentatge és sensiblement major en els convenis d'empresa que en els
de àmbit superior, la qual cosa fa que només el 57,65% de les treballadores i treballadors que compten amb una
clàusula de garantia en el seu conveni de referència es beneficiaran del caràcter retroactiu d’aquesta.
Aquestes clàusules amb efecte retroactiu són especialment necessàries en aquells convenis que han pactat amb
referències a IPC futur o d'any en curs. En la mesura en què, des de 2009, s'han anat gradualment incrementant
els convenis que pacten sobre la base de l'IPC passat, fórmula que fins a aquest any era pràcticament residual,
la clàusula de garantia tradicional ha anat desapareixent dels convenis que fixen l'increment salarial sota aquest
criteri.
Encara que durant aquest any l'increment mitjà pactat està evolucionant millor que en 2016 i encara que superior
al valor interanual de l'IPC a desembre, situat en l'1,2% a Catalunya, segueix per a molts treballadors i
treballadores molt per sota del que seria desitjable en atenció a la bona situació general de l'economia que
hagués de permetre una major recuperació de la pèrdua salarial soferta en els anys de la crisi, encara que sí es
pot ressaltar que 2.841.367 treballadors/as, que han tingut en 2017 un increment mitjà igual o superior a l'1,78%,
estan obtenint una millora significativa del seu poder de compra.
Negociació col·lectiva registrada des de gener fins desembre 2017. Efectes econòmics en 2017
ESPANYA
Tipus de conveni
Conveni Sectorial
Conveni d’empresa
Totals

Núm. convenis
789
2.460
3.249

Núm. treballadors
6.589.888
479.503
7.069.391

Increment mitjà
1,45%
1,14%
1,43%

CATALUNYA
Tipus de conveni
Conveni Sectorial
Conveni d’empresa
Totals

Núm. convenis
78
280
358

Núm. treballadors
695.128
58.397
753.525

Increment mitjà
1,46%
0,91%
1,42%
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AUTONÒMICS
Tipus de conveni
Conveni Sectorial
Conveni d’empresa
Totals

Núm. convenis
28
7
35

Núm. treballadors Increment mitjà
333.098
1,36%
11.736
0,88%
344.834
1,35%

Núm. convenis
28
208
236

Núm. treballadors Increment mitjà
248.766
1,48%
37.346
0,95%
286.112
1,41%

Núm. convenis
7
28
35

Núm. treballadors Increment mitjà
60.444
1,70%
2.078
0,73%
62.522
1,67%

Núm. convenis
4
9
13

Núm. treballadors
13.229
424
13.653

Increment mitjà
1,93%
0,98%
1,90%

Núm. convenis
11
28
39

Núm. treballadors
39.591
6.813
46.404

Increment mitjà
1,65%
0,79%
1,53%

BARCELONA
Tipus de conveni
Conveni Sectorial
Conveni d’empresa
Totals
GIRONA
Tipus de conveni
Conveni Sectorial
Conveni d’empresa
Totals
LLEIDA
Tipus de conveni
Conveni Sectorial
Conveni d’empresa
Totals
TARRAGONA
Tipus de conveni
Conveni Sectorial
Conveni d’empresa
Totals

CONVENIS COL-LECTIUS SECTORIALS QUE AFECTEN A CATALUNYA 2017
Àmbit
Estatals
Autonòmics
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Totals
Catalunya (*)

Núm. convenis
133
56
42
14
15
25
285
152

Núm. treballadors
430.543
910.835
363.927
66.912
52.706
53.117
1.878.040
1.447.497

(*) Catalunya = Autonòmics + Barcelona + Girona + Lleida + Tarragona
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SITUACIÓ NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL A 31/12/2017
Àmbit
Estatal
Autonòmic
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Totals
%
Catalunya(*)
%

Pròrroga
32
17
9
6
0
12
76
26,67%
44
28,95%

Treballadors
103.590
130.460
85.670
24.570
0
35.986
380.276
20,25%
276.686
19,11%

Negociant
21
12
7
2
7
1
50
17,54%
29
19,08%

Treballadors
67.980
519.216
84.358
3.032
20.106
180
694.872
37,00%
626.892
43,31%

Vigents
80
27
26
6
8
12
159
55,79%
79
51,97%

Treballadors
258.973
261.159
193.899
39.310
32.600
16.951
802.892
42,75%
543.919
37,58%

Inaplicacions conveni Catalunya 2017 (a data del 31/12/2017)
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. 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. Posteriorment hi ha una reducció significativa que fa que el 2017 aquesta sigui una mesura
d’utilització pràcticament residual.
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. Les condicions
inaplicades són la quantia salarial, seguida del sistema de remuneració.
Comparativa inaplicacions conveni Catalunya 2015-2016-2017
Any

2015

2016

2017
(a data 31/12/2017)

Expedients acordats
Treballadors afectats

158
5.293

113
1.967

90
2.510
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Jornada de lluita i reivindicació 14 de juny
Després de tres anys de creixement econòmic es feia necessari alinear aquest creixement amb les necessitats
de les persones, ja que la ciutadania encara no ha sortit de la crisi, els seus efectes estan molt presents.
Dintre de la campanya sostinguda de lluita i reivindicació a favor de L’OCUPACIÓ, SALARIS DIGNES I LA
RECUPERACIÓ DELS DRETS SOCIALS CCOO i UGT van convocar 14 de juny, una concentració a Barcelona
davant la seu de Foment del Treball, amb la intervenció dels secretaris generals.
 Per l’ocupació de les persones que no tenen feina i per lluitar contra la distribució cada vegada més injusta
de la riquesa.
 Per la pujada de salaris i que es garanteixi el poder de compra de les famílies.
 Pels drets dels empleats públics per negociar els continguts de l’oferta pública d’ocupació i el retorn dels
drets perduts en els darrers anys.
 Per restablir la prioritat del conveni sectorial, com a millor garantia per a la defensa de les condicions de
treball i per la derogació de les reformes laborals, que han atorgat un poder desmesurat als empresaris en la
negociació col·lectiva, de les persones assalariades.
 Per l'increment de les pensions, perquè els pensionistes i jubilats no continuïn perdent poder adquisitiu.
 Per la recuperació dels drets socials i contra les retallades dels serveis públics essencials.

Calendari d’assemblees territorials arreu de Catalunya
Abans de l’estiu es van fer un seguit d’assemblees territorials per mantenir l’ofensiva de CCOO on es va parlar
sobre l’acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, Renda Garantida de Ciutadania, Pacte Nacional per la
Indústria i el futur de les pensions.

Trobada de negociadors/es 29 de setembre del 2017
El 29 de setembre a la trobada de negociadors/es on van participar unes 300 persones vàrem presentar les
orientacions sindicals per a la negociació col·lectiva 2018 amb una nou format aplicació web també disponible
des de l’App de CCOO de Catalunya.
I les setmanes posteriors es van fer assemblees pels territoris per donar suport als convenis pendents de
negociació al 2017 i per preparar l’impuls a la negociació col·lectiva 2018.

Enquesta afiliació, preparació de la concertació
Construïm col·lectivament una proposta de CCOO per negociar l’AENC (Acuerdo para el empleo y la
negociación colectiva), l’AIC (Acord interprofessional de Catalunya) que finalitzan la seva vigencia al desembre
del 2017 i preparem nous acords per als empleats i empleades públics.
La negociació col·lectiva i la concertació social entre sindicats i patronals i administracions són les eines centrals
del sindicat per al repartiment i la redistribució de la renda entre capital i treball, amb la consegüent millora de les
condicions de vida de les persones treballadores, la dinamització de l’economia real i el finançament de l’estat
social del benestar.
Un sindicat mobilitzat a favor d’una negociació col·lectiva dinàmica i compromesa amb els objectius d’increment
salarial i l’ocupació de qualitat, i amb la millora de les condicions de treball i la igualtat en l’àmbit laboral és un
sindicat a l’ofensiva.
El temes consultats van ser els relacionats amb els increments salarials i les condicions de treball.
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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 de 2018), 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 que eren vigents el 31 de gener del 2016, 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.
Convenis sectorials. Febrer 2017
Tarragona; 24
Lleida; 15

Girona; 14
Estatals; 127

Barcelona;
41
Catalunya;
58

Han 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.

Mesures i plans d'igualtat als convenis sectorials.
Febrer 2017
Plans Igualtat

125
216

Altres mesures

Protecció davant violència àmbit parella
Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
Conciliació

Total convenis analitzats

114
217
260
279

 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.
 I 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, la formació i l’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 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.
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Convenis col·lectius sectorials, per federacions

Mesures i plans d'igualtat per federacions. Febrer 2017
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TOTAL

24

21

80

9

60

69

16

CONCILIACIÓ

23

21

77

9

58

56

16

ASSETJAMENT

13

10

61

8

59

55

11

VIOLÈNCIA

5

9

36

4

30

29

1

ALTRES MESURES

16

18

59

7

55

48

13

PLANS IGUALTAT

9

9

27

4

34

34

8

Convenis col·lectius sectorials, per àmbit territorial de negociació

Mesures i plans d'igualtat als convenis sectorials. Territorials. Febrer 2017
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Total convenis analitzats

127

58

41

14

15

24

Conciliació

116

55

40

12

14

23
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105

49

33

8

6

16
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5
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109

44
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9

7

20

Plans Igualtat

82

25

10

3

2

3

Els plans d’igualtat en els convenis sectorials
Plans d'igualtat als convenis sectorials
Febrer 2017
AVALUACIÓ

57

SEGUIMENT

55

MESURES

72

OBJECTIUS

60

DIAGNOSIS

63

PLANS IGUALTAT
TOTAL

125
279

Tal com s’ha dit, tan sols el 44,8% dels convenis sectorials recullen quines empreses del sector han de negociar
plans d’igualtat en compliment de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que aquest
any en fa 10 que es va aprovar. Gairebé la meitat d’aquests convenis sectorials (una quarta part del total dels
convenis analitzats) recullen l’explicació sobre què és un pla d’igualtat, un conjunt de mesures per assolir els
objectius en matèria d’igualtat que s’han marcat després de fer una diagnosi de la situació de cada empresa i
que aquest pla ha de tenir un sistema de seguiment i avaluació. Cal destacar, com a bones pràctiques en la
negociació, que alguns d’aquests convenis defineixen quins són els aspectes que han de tenir la diagnosi i la
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metodologia per dur-la a terme. Altres marquen els objectius generals que s’han d’assolir. La llàstima és que són
pocs els que ho fan.

La bretxa salarial en els convenis sectorials
Mesures al voltant de la bretxa salarial. Febrer 2017
CONCILIACIÓ

260
52

CATEGORIES

79

PROMOCIÓ

101

RETRIBUCIONS

125

PLANS IGUALTAT

279

TOTAL

Al gràfic recollim els tipus de mesures que en els convenis sectorials poden actuar en relació amb la bretxa
salarial.
Les mesures de conciliació, com ara permisos específics, alguns de retribuïts i d’altres no, i les reduccions de
jornada, que són majoritàriament utilitzades per dones, estan recollides en un 93,1% dels convenis.
Es recullen 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. Concretament, 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 a feines
d’igual valor. Alguns fan referència a tots els conceptes salarials, incloent-hi retribucions complementàries,
directes i indirectes.
I, finalment, cal destacar el 44,8% dels convenis que recullen la negociació de plans d’igualtat perquè la diagnosi
inclou el coneixement i l’anàlisi de les retribucions de dones i homes, i un dels objectius dels plans d’igualtat és
eliminar la bretxa salarial.

Les mesures d’igualtat de gènere en la salut, en els convenis sectorials
Convenis sectorials que inclouen mesures
d'igualtat de gènere en la salut

Convenis sectorials que inclouen mesures d'igualtat de
gènere en la salut per federacions
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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,
i 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.

La violència masclista en els convenis sectorials
Les estadístiques, i també les experiències sindicals, ens mostren com són les manifestacions de la violència
masclista a la feina: l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Al mateix temps també sabem que, a
les empreses, ens podem trobar treballadores que estan patint violència per part de les seves parelles o
exparelles. Per això, CCOO ens hem plantejat, de fa temps, que la lluita contra la violència masclista ha de
formar part de la negociació col·lectiva amb la finalitat d’erradicar-la i de prevenir-la en l’àmbit laboral.
En el tractament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ens podem trobar els següents
continguts en els convenis: definicions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, regulació de
sancions contra els assetjadors, mesures específiques, ja siguin de prevenció o d’actuació en contra, i protocols
d’actuació.
TRACTAMENT DELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE
SEXE
279

212
115
74

NOMBRE CONVENIS

ASSETJAMENT SEXUAL

ASSETJAMENT PER RAÓ DE
SEXE

PROTOCOLS

Hi ha una quantitat considerable de convenis, el 76%, que fan algun tipus de referència a l’assetjament sexual,
però tan sols un 41,2% inclouen l’assetjament per raó de sexe. En aquest aspecte hi ha un lleuger increment
respecte de l’any anterior, en el qual encara hi havia menys convenis que el recollien, el 39,1%. Aquesta realitat
és deguda al fet que l’assetjament sexual s’identifica més clarament per la seva connotació sexual que
l’assetjament per raó de sexe, que és pel motiu de ser dona. Aquest últim és tractat per la legislació, a Espanya,
per primera vegada, el 2007, amb la llei d’igualtat, en la qual queda definit, i es reforça també en la Llei per a
l’erradicació de la violència masclista del Parlament de Catalunya, del 2008.
La poca presència de protocols d’actuació en els convenis sectorials, en un 26,5%, és deguda al fet que els
protocols han de ser desenvolupats a cada empresa. Tot i així és una molt bona pràctica tenir-los recollits en els
convenis sectorials.
Dels 212 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 89,2% l’introdueixen com a falta i proposen una sanció
per a l’assetjador; en la immensa majoria dels casos la sanció és de falta molt greu. Un 54,7% dels convenis
recullen alguna definició del que és l’assetjament sexual. La inclusió de les definicions és una bona mesura, ja
que serveix també com a prevenció, perquè identifiquen les conductes de persecució sexista. Hi ha convenis que
també expliciten els diferents tipus de persecució. Els convenis restants fan menció de la necessitat de regulació
i de mesures preventives, en alguns casos per a l’elaboració, com a mesures, dels plans d’igualtat.
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COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS
L'ASSETJAMENT SEXUAL

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS
L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
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DEFINICIÓ
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DEFINICIÓ
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Dels 115 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, en el 60,9% dels casos és per sancionar-lo, i en el
40,9% només es defineix i es reprodueix d’alguna manera la regulació de l’assetjament sexual. En aquests
convenis, la incorporació de la definició és molt important per donar a conèixer quins són els comportaments que
tant ens costa d’identificar, ja que aquí els motius són les consideracions de discriminacions pel fet de ser dona.
La resta de vegades s’incorpora com a necessitat de regulació i prevenció i, sobretot, en la definició i els
objectius dels plans d’igualtat.
COM SÓN ELS PROTOCOLS
73

36

23

PROTOCOL

PROTOCOL ASS
SEXUAL I ASS RAÓ
SEXE

PROTOCOL
INCLOU ASS
LABORAL

Els protocols d’actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són obligatoris per a totes
les empreses. Per a nosaltres és una bona pràctica el fet que en la negociació dels convenis sectorials s’orienti
les empreses en l’elaboració del protocol i que, fins i tot, se n’elabori un perquè les empreses del sector que
encara no en tenen el puguin aplicar.
COM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES DONES
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA
279
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Malgrat que la Llei integral de protecció a les dones víctimes de violència de gènere es va aprovar el 2004, 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.
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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.

Plans d’igualtat
Ja fa 11 anys que es va aprovar la llei orgànica 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, i els que s’han presentat voluntàriament al Registre de plans d’igualtat del
Departament de Treball. Les dades fan referència tan sols a plans d’igualtat d’àmbit territorial estatal i de
Catalunya. En total hi ha 242 plans d’igualtat negociats que afecten empreses que tenen algun tipus d’ubicació a
Catalunya.
Plans d'igualtat publicats
regcon

reg treball

Plans d'igualtat publicats anualment.
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Comparats amb els que hi havia registrats el 2016, s’observa un augment de 80 plans d’igualtat. Encara no
podem dir quins són nous, resultats de noves negociacions o tan sols registrats durant l’últim any.
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.
Anys de vigència dels plans d'igualtat
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Un 27% dels plans d’igualtat analitzats han caducat abans del 2017 i no sabem si s’ha fet un seguiment i una
avaluació de la seva implantació i si se n’ha plantejat la continuïtat.
Pel que fa a la vigència dels plans d’igualtat, la majoria tenen una vigència d’entre 3 i 5 anys, encara que podem
trobar també vigències de 2, 6 i 1, i alguns s’allarguen a 7, 8 i 9 anys.
Si volem un canvi real que trenqui les desigualtats i les discriminacions de les dones a les empreses, els plans
d’igualtat han de ser vius, tenir un seguiment, una avaluació i una renovació perquè es puguin produir els canvis
necessaris en les condicions de treball.

Bretxa salarial
La bretxa salarial anual a Catalunya és del 24%, és a dir el salari mitjà anual de les dones és gairebé una quarta
part menys del salari mitjà anual dels homes: 6.568 € menys a l’any, segons l’última Enquesta d’estructura
salarial, publicada el 28 de juny del 2017.
Salari mitjà anual. Catalunya 2015

Bretxa salarial anual. Catalunya 2015
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2015, publicada el 2017

La bretxa salarial anual del 2015 va baixar 2 punts respecte de l’any 2014. Aquesta disminució de la bretxa
salarial es dóna perquè el salari mitjà anual de les dones va pujar més (622 €) que el dels homes (67 €).

salari mitjà anual en €

Evolució del salari brut anual. Catalunya

Evolució de la bretxa salarial anual. Catalunya
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2015, publicada el 2017

La precarització en la contractació pot ser un dels factors més determinants per a la disminució de la bretxa
salarial. El 2015 la taxa d’ocupació dels homes va pujar 2 punts respecte de l’any anterior, mentre que la de les
dones, pràcticament, es va mantenir. La influència de la precarització va marcar més el salari dels homes que el
de les dones, i la disminució de la bretxa no és conseqüència de millors condicions salarials per a les dones, sinó
de pitjors condicions per als homes.
A continuació parlarem breument del salari/hora sabent que hi ha un comportament diferent del salari/hora i el
salari/any a causa del fet que en el salari anual també influeixen els complements salarials, les hores
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extraordinàries, les reduccions de jornada, etc., i, així, les dones són les més perjudicades en les seves
retribucions anuals.
Tot i així parlem del salari/hora per demostrar que la bretxa salarial existeix com a conseqüència de molts factors
i no tan sols dels que fan referència a les hores de treball, les reduccions de jornada… La bretxa salarial per hora
se situa en el 15,3%.
Salari/hora. Catalunya 2015

Bretxa salari/hora. Catalunya 2015
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2015, publicada el 2017

Des de CCOO, quan parlem de la bretxa salarial, ho fem partint de la bretxa salarial anual perquè entenem que
és la que determina que les dones tinguin pitjors rendes o rebin pitjors prestacions i pitjors pensions de jubilació,
cosa que fa que les dones tinguin un risc més gran de pobresa.
Les diferències salarials respecte del salari mínim interprofessional (SMI)
Segons l’Enquesta d’estructura salarial, els ingressos que tenen les dones i els homes a Espanya en relació amb
el salari mínim interprofessional (9.080,40 €/any) —dades que no es desglossen ni per territoris ni per
nacionalitats— tenen un impacte negatiu sobre la realitat econòmica de les dones. És interessant observar que:
— El 18% de les dones treballadores, gairebé 1 de cada 5 dones, té guanys inferiors o iguals a l’SMI. En el cas
dels homes és del 8%, 1 de cada 12.
— El 37% de les dones treballadores cobren entre 1 i 2 vegades l’SMI, en oposició amb un 28% dels homes.
— Més de la meitat de les treballadores perceben ingressos que tan sols poden arribar a 2 vegades l’SMI. En
el cas dels treballadors són poc més d’una tercera part els que es troben amb aquests ingressos.
— El 55% de les treballadores tenen ingressos inferiors a 18.160 €; en el cas dels treballadors és un 36%. 1 de
cada 10 treballadores té guanys superiors a 36.322 €/anuals, i en el cas dels treballadors són 1 de cada 5.
% de dones sobre la població de treballadores en funció
dels guanys respecte de l'SMI. Espanya 2015
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2015, publicada el 2017

De totes les persones treballadores que tenen ingressos inferiors o iguals a l’SMI, més de dues terceres parts
són dones (70%).
També és més gran el percentatge de dones que el d’homes que tenen guanys entre 1 i 2 vegades l’SMI.
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En el cas de guanys superiors a 2 vegades l’SMI, és més gran el percentatge d’homes que el cobren i més petit
el de dones. A totes les franges de guanys de SMI els guanys dels homes són superiors i, a més, la proporció de
dones va disminuint com més gran és el salari.
% de persones treballadores en funció dels seus guanys
respecte als intervals de l'SMI. Espanya 2015
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La concertació en l’àmbit del treball
En general, el diàleg social ha estat molt lent durant tot l’any 2017, especialment a partir de l’estiu que va estar
quasi paralitzat.
Principalment tenim la interlocució amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, especialment, en el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest té caràcter tripartit i inclou les entitats representatives de
l’administració local.
El SOC 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 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.
Des que es va aprovar la Llei 13/2015 del Sistema d’ Ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en
agost d’aquell any, s’han desenvolupat algunes mesures de les que contempla la Llei.
L’any 2017 s’ha treballat en:
 El Pla de Polítiques actives de 2017-2018.
 L’actualització de la diagnosi del mercat de treball.
 Els grups tècnics de: certificats de professionalitat i emissió de títols; el d’homologació d’instal·lacions i
equipaments i el de justificació de la Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP).
 La definició de la concertació territorial i de la col·laboració público-privada, que segueix oberta.
 La revisió de les Ordres de bases i Resolucions (convocatòries) de 21 programes del SOC per tal de
publicar-les i posar-les en marxa, que abasten els Serveis ocupacionals de Garantia Juvenil,
Qualificació professional, Orientació professional, Foment de l’ocupació, Gestió de la col·locació en el
mercat de treball, Promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de
la contractació, i Foment de la mobilitat geogràfica.
 El seguiment del Fons Social Europeu.
 El seguiment del contingent d’immigració.
 La co-coordinació del projecte de la Xarxa d’Impulsors.
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La posada en marxa i seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania.
L’avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
El codi ètic dels i les membres del Consell de Direcció del SOC

No s’ha realitzat des del govern una proposta d’articulació i posada en marxa del sistema, amb tots els elements,
instruments, dependències funcionals i en xarxa. A més, s’ha d’articular tenint en compte l’encaix amb els
instruments i elements comuns del sistema de formació i qualificació professional.
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.
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.
Un altre tema rellevant ha estat la posició crítica que CCOO hem mantingut en relació al 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 i que en 2017 ens ha portat a participar directament en el Programa
Xarxa d’Impulsors.
En altres àmbits del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hem participat també en la Comissió
Executiva provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en la Comissió de seguiment de la contractació del
Consell de Relacions Laborals i a la comissió de seguiment del Fons FEDER.

Participació en el desplegament i integració de la formació professional i les
qualificacions
La Llei 10/2015 de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya regula quins organismes s’han de crear
i la necessària articulació i coordinació amb l’àmbit de treball en tots els serveis que tenen relació amb els que
desenvolupa el Servei Públic d’Ocupació (SOC) en el marc de les polítiques actives d’ocupació i de la formació
professional en l’àmbit laboral; per tal de facilitar l’accés a la formació professional (FP) a totes les persones al
llarg de la seva vida activa. Al no haver-se creat aquests organismes, és aquest Consell que segueix fent les
funcions del sistema anterior i té l’encàrrec de fer la proposta de desplegament.
L’any 2017, al si del Consell Català de Formació Professional es va posar en marxa:





El primer Pla d’acreditacions de Catalunya 2016-2018, dirigit a les persones treballadores dels sectors de la
dependència, comerç i màrketing, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, hostaleria i turisme, activitats
físiques i esportives, sanitat, seguretat i mediambient i energia i aigua.
S’ha fet el balanç del III Pla General de Formació Professional 2013-2016.
A la IV edició dels Premis del CCFP, i vam participar presentant una persona candidata i com a membres
del Jurat.
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Hem participat en la Comissió Permanent i els Grups de treball del Consell, així com en les dues jornades i un
seminari que es van organitzar:




Inspirant futurs al llarg de la vida: l’orientació professional davant dels nous reptes, que es va realitzar el
06/03/2017.
Our Iceberg is melting. Escenari i eines per anticipar el futur del treball i les professions, realitzada el dia
27/04/2017.
Seminari: Taller de prospectiva i detecció de necessitats del sistema de formació professional,
realitzada el dia 28/04/2017.

Des de la Comissió Directora de l’Institut Català de Qualificacions Professionals hem treballat el següent:





Seguiment del Pla d’actuacions anual de l’ICQP de 2016 – balanç de les activitats de l’Àrea de
qualificacions, de l’Àrea de formació i de l’Àrea d’acreditació de la competència.
Proposta d’Ordre per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls
formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de
Formació Professional.
Propostes i concreció del Pla d’actuacions anual de l’ICQP de 2017.

Al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) s’ha informat, aprovat i posat en marxa el següent:
















L'Informe sobre compliment de normativa i legalitat de l’exercici 2015, de direcció i supervisió de control
financer del CFCC per a l’exercici 2015. Ofici tancament expedient Intervenció General.
Aprovació dels comptes anuals de 2016 i inventari, amb informe provisional d’auditors.
Convenis entre el CFCC i diversos organismes: el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per treballar
diverses matèries – amb el Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies - amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – amb l’Agència Tributària de Catalunya.
Aprovació del pressupost 2017 del CFCC.
Aprovació de les retribucions 2017 del personal del CFCC.
Aprovació de la Memòria d’activitats 2016.
Aprovació de la proposta de Resolució per la qual s’obre la convocatòria de 2017 dels programes de
formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades.
El Pla de Seguiment i Control dels programes de formació de 2016.
Els Grups d’actualització permanent del Catàleg d’accions formatives del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya (GAP’s).
Seguiment i Ratificació dels acords de les Comissions Mixtes de Seguiment dels programes de formació
de 2015.
Formalització de la segona modificació del pressupost de 2017 per a la incorporació de crèdit
pressupostari del 2016.
Proposta de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Consorci, així com les seves
retribucions.
Informe sobre la fase I d’elaboració de la convocatòria i sol·licitud dels programes de formació
professional per a persones treballadores ocupades. Convocatòria 2017.
Informació del pressupost definitiu del Consorci, per la no subscripció del Conveni entre el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a la transferència
de fons pressupostaris per a l’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través
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de l’experiència laboral o de vies no formals de formació adreçada al personal auxiliar de l’atenció a la
dependència, per a l’any 2017.
Aprovació dels programes de formació de caràcter transversal i sectorials de la convocatòria de 2017.

En altres espais de concertació també treballem la formació professional i les qualificacions com són:
 L’Acord Interprofessional de Catalunya, les propostes específiques en els grups de treball que finalment
es posaran en marxa l’any 2018.
 En el Consell de Relacions Laborals hem participat en el grup de treball sobre pràctiques i aprenentatge
de la Comissió de Contractació que ha donat orígen a una publicació.
 Al Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) hem treballat en l’Informe “La formació professional
dual en el sistema educatiu català”. Aquest informe conté un total de 71 recomanacions.
 Pacte Nacional per la Indústria en el que hem fet propostes per impulsar la FP Dual i la formació al llarg
de la vida, així com els processos d’acreditació de competències, amb la diagnosi de necessitats
formatives i perfils professionals en sectors capdavanters i emergents.
 Patronat Fundació Barcelona FP en el que s’ha fet propostes en el Pla estratègic 2016-2020, s’ha
participat en jornades com la del desè aniversari de la Fundació, també a la Mesa Sectorial de
fabricació Industrial així com en el debat per a l’estudi l’Estat de l’FP a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Per iniciativa pròpia i en coordinació amb la Secretaria d’Acció sindical, hem impulsat el desplegament del
Conveni marc entre CCOO de Catalunya i el Departament d’Ensenyament més el SOC, per desenvolupar
processos d’acreditació de competències als sectors i empreses.
Juntament amb les federacions d’Indústria i Educació, vam realitzar un seminari-taller sobre la Formació
Professional Dual el 28 de febrer, en el que ens vam marcar com a objectius:
●
●
●

Conèixer experiències pràctiques de la Formació Professional Dual als sectors industrials de Catalunya.
Definir el paper de la formació professional dual en els sectors industrials i la seva incidència en la
millora dels sectors productius.
Identificar riscos i oportunitats de la praxis actual.
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Assessorament
L’any 2017 tenim registrats 247 assessors i assessores que fan assessorament en 37 punts diferents,
especialment a capitals de comarca i ciutats amb més volum de població. D’aquests 247, 111 fan assessorament
individual de ram 110 realitzen assessorament col·lectiu i 88 fan assessorament mancomunat de tots els rams.
Hi han 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
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Consultes realitzades
L’ any 2017, s’han realitzat 27.379 consultes de les 36.545 reservades.
Les consultes amb resultat respecte a les reservades són 25.818 de 27.405 consultes realitzades, xifra que
suposa un 94,21% (92,63% l’any 2016). 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 2017 un 73,93% són afiliats i afiliades, i la resta, el 26,07%, no ho són.

Assessorament 1 octubre
El 19 de setembre es va engegar un projecte de consultes on-line amb motiu de l’1 d’octubre.
Aquest servei estava format per un equip de responsables per sectors privats i sectors públics, i experts juristes
del nostre Gabinet Tècnic Jurídic en la matèria, que juntament amb l’àrea d’assessorament s’encarregava de
consensuar, coordinar i enviar les respostes als usuaris.
En aquest servei on-line els nostres afiliats i les nostres afiliades podien fer les seves consultes envers aquest
tema o d’altres relacionats, com van ser; si podien anar a votar en hores de feina, que passava si eren convocats
com a membres de taula i no els deixaven plegar de la feina o al contrari si no hi volien anar, preguntaven sobre
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el lloc on havien d'anar a votar, detencions, permisos i responsabilitats i nombroses qüestions de caràcter legal
laboral.
El cap de setmana de l’1-0 també vam habilitar un servei telefònic de guàrdia per aquesta jornada per atendre
urgències.
Des de la posada en marxa d'aquest servei d'assessorament 1-0 s'han contestat un total de 179 preguntes des
de el dia 20/9 al 1/10 i per telèfon es van rebre i contestat un total de 66 trucades i 104 whatssaps des del
divendres 29 de setembre al diumenge 1 d’octubre.
També va servir per resoldre dubtes en relació a l’aturada de país del 3 d’octubre que es van convocar per la
Taula per la democràcia on participa CCOO.

Assessorament Generalitat
Pel que fa a l’aplicació de l’art. 155 per part del Govern Central vam haver d’habilitar un altre servei
d’assessorament on-line pel personal de l’Administració Pública ja que això va crear moltes dubtes i teníem un
gran buit legal perquè aquesta situació no s’havia produït mai i no sabíem els efectes ni les conseqüències que
podria arribar a tenir als treballadors i treballadores públics.
Aquest servei de consultes, obert el 6/11 el mantenim obert fins que no es regularitzi la situació al Parlament de
Catalunya i es retiri l’article 155 i fins avui hem resolt 25 consultes de caràcter laboral.
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Salut laboral
Salut laboral és un àmbit d’actuació insertat a la secretaria d’Acció Sindical de la CONC.
L’any 2017 va ser any de canvi de mandat, per tant, la memòria d’activitat es desenvolupa a partir d’un nou pla
de treball que es vertebra a partir dels següents objectius.

Abordar la salut laboral des de la perspectiva de la precarietat en els llocs de treball
Amb aquest objectiu hem treballat per fer visible la precarietat laboral que existeix amb els indicadors públics
disponibles, com ara, en el balanç anual dels accidents de treball i les malalties professionals. En concret
mitjançant:
L’informe de sinistralitat laboral de la diada internacional de la seguretat i la salut en el treball del 28 d’abril.
L’informe va revelar que:
 va haver una pujada general i constant dels accidents laborals amb baixa, els itinere, els mortals, els greus i
els lleus.
 per cada 100.000 treballadors/es, els treballadors/es eventuals s’accidenten molt més que els indefinits.
 la subcontractació d’activitats es un factor de desregulació que també es trasllada de forma negativa en
l’accidentalitat.
 la qualitat de la prevenció de riscos laborals també segueix per un camí precari on els SPA oferten serveis
“low cost” plantejant-lo com un despesa a evitar en comptes d’una inversió en salut i seguretat dels
treballadors.
La jornada del 28 d’abril en el saló d’actes on van assistir mes de 500 representants dels treballadors per rebre
documentació al voltant de les conclusions de l’informe de sinistralitat i les propostes de CCOO en base als
següents aspectes:


Experiències del treball sindical per promoure la salut laboral en empreses de industria, serveis, sanitat i
educació. Posant especial atenció a les mesures preventives pel risc a l’embaràs.



Criteris sindicals respecte a l’actuació en els accidents laborals (mortals, greus i lleus) i la seva declaració,
el “bonus” gestionat per les Mútues d’accident de treball i malalties professionals, les avaluacions de riscos
atenent la dimensió de gènere i les línies d’actuació de la inspecció de treball en PRL.



Publicant en el web de la CONC, apartat de SL, tot un seguit de documents i materials de suport per als
delegats/es de prevenció i treballadors en general.

La mateixa jornada per la diada internacional de la seguretat i la salut en el treball amb continguts específics de
caire territorial es va fer també a Girona, Lleida i Tarragona en diverses dates d’abril.
Hem participat activament en el Consell de Relacions Laborals (CRL) en els diversos àmbits de la Salut Laboral,
com ara, l’estratègia catalana de la prevenció, el pla específic del amiant, el pla de xoc contra l’augment de la
sinistralitat laboral, etc.
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Hem impulsat l’activitat preventiva dins l’àmbit de la funció pública participant en els diversos foros d’interlocució
amb la administració de la Generalitat de Catalunya i fent propostes específiques pels treballadors de
l’esmentada administració.

Generant marcs d’actuació que afavoreixin i reforcin la tasca sindical en salut laboral.
Hem treballat per redefinir i situar la imprescindible relació de col·laboració amb la inspecció de treball. Tant en el
si del CRL, per exemple, fent propostes concretes així com mitjançant la interlocució directa amb la Direcció
General de la Inspecció de Treball de Catalunya pel que fa a les tasques i objectius específics de millora en
determinats sectors que el cos de inspectors, subinspectors i tècnics habilitats estan duent a terme.
Hem revisat i renovat els documents de suport per la negociació col·lectiva en salut laboral de caràcter general.
Adaptant-los a les noves normatives aparegudes, atenent al marc de concertació, tenint en compte les noves
formes i organització del treball, intentant superar les dificultats que generen les mútues d’accidents de treball en
el tracte als treballadors/es, a les necessitats formatives en PRL, etc.
Hem reprès les tasques de coordinació dels interlocutors sindicals que participen en les comissions de control i
seguiment (CCiS) i de prestacions especials en les mútues amb seu a Catalunya. També, com a resultat de la
nova estructura interna i quadres sindicals de CCOO, vam renovar tots els membres de les CCiS de CCOO en
l’esmentades mútues.
Hem reforçat la participació institucional en el Consell Assessor del ICAM. Primer en el si del CTESC respecte al
nou decret de funcionament de l’esmentat Consell (elaboració de dictamen i vot particular), amb posterioritat,
respecte a la mateixa participació sindical fent propostes de millora dels propis documents que genera el Consell
i llur funcionament.

Divulgant la tasca sindical en salut laboral.
Hem aconseguit recuperar la base de dades dels delegats de prevenció de Catalunya. Un procés que es va
engegar en el 2017, però que haurà de culminar en un posterior procés de depuració d’errades i qualitat de les
dades que han de permetre una xarxa de comunicació continuada que doni satisfacció a les necessitats dels
delegats/es de prevenció en la seva tasca clau d’impulsar la PRL en el si de les empreses.
La web de SL de la CONC ha avançat en la incorporació de les eines de consulta que habitualment empren els
representants dels treballadors i els delegats/es de prevenció en particular i els treballadors/es en general.
Hem seguit promovent la PRL des de les xarxes socials mitjançant el twitter de la SL de la CONC
@ccoosalutlab.
Hem treballat una revisió de les guies i fulls informatius per a representants dels treballadors en temes diversos
de la PRL. Tanmateix hem iniciat tot un seguit de nous projectes de guies i fulls (amiant, mútues, vigilància de la
salut, etc.) que culminaran en un conjunt de noves publicacions per l’any 2018.
Vam fer un informe sobre l’absentisme laboral situant els elements claus que s’estan ignorant sistemàticament
per part de patronals i mútues d’accidents de treball de forma interessada.
L’informe el vam traslladar als mitjans de comunicació fent, a més, un programa de TV amb el tema de
l’absentisme en l’espai reservat per a CCOO en la cadena pública TV3. Amb posterioritat, aquesta tasca de
divulgació ha obtingut mes requeriments de participació en d’altres mitjans de comunicació (ràdio i premsa
digital).
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Assessorament tècnic sindical
Hem continuat amb l’assessorament en salut laboral mitjançant 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 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 diverses reunions amb monogràfics diferents
amb el conjunt dels assessors i assessores d’Higia.

Inventari de l’activitat d’assessorament tècnic sindical
L’activitat d’assessorament ha 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.
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Acció sociopolítica
Mercat de treball
El creixement econòmic ha superat, el 2017, les previsions amb un augment al 4t trimestre de 2017 d’un 0,8%.
Per quart any consecutiu les taxes macroeconòmiques són positives i se situen en el 2,3% (2014), el 3,5% (2015
i 2016) i el 3,4% (2017). Tot i així aquestes millores no s’han traslladat ni als salaris, ni tampoc a la qualitat de
l’ocupació, amb uns nivells de temporalitat i rotació laboral, de parcialitat involuntària, d’atur juvenil i de bretxa de
gènere molt per sobre de les que són característiques de la Unió Europea. La devaluació salarial que es va fer
palesa a Catalunya, per primera vegada en 10 anys, comporta una clara pèrdua de poder adquisitiu (inflació
mitjana del 2,25), que s’afegeix a l’acumulada al llarg de la crisi, i deixa especialment exposats els treballadors i
treballadores amb salaris més baixos, i aquells i aquelles que tenen un accés intermitent al mercat de treball. La
pujada dels preus energètics i també de l’habitatge suposen així una tensió permanent per a la força de treball,
especialment aquella que és més vulnerable per estar exposada a una major precarietat.
Des de CCOO de Catalunya hem fet, al llarg de tot l’any el seguiment de l’evolució de les condicions al mercat
de treball, especialment mitjançant les notes relatives a l’Enquesta de Població Activa (4), les de la Contractació i
Atur registrats (12) i també les de l’evolució del Índex de Preus al Consum (12), que ens han permès compartir i
explorar amb els nostres delegats/des i afiliats/des les prioritats i principals arguments en l’acció reivindicativa.
En aquest sentit s’ha subratllat especialment l’exigència de recuperar la demanda agregada com a motor de
l’economia, el dèficit en robustesa del teixit econòmic que comporta un model de creixement que repeteix les
febleses de la fase expansiva anterior a la crisi, i la necessitat d’apostar pel valor afegit mitjançant més inversió
en educació, formació, innovació, recerca i desenvolupament. Sortir de la crisi implica superar les precarietats
que s’han instal·lat en termes de retallades en els pressupostos socials, en els salaris i contractes, i també en les
condicions de treball. Suposa, en definitiva, actualitzar un model productiu que necessita de noves bases per un
creixement prolongat i inclusiu que es desenvolupi al voltant del treball de qualitat.
En aquest sentit dels informes i estudis que s’han fet sobre el mercat de treball, un d’especial profunditat ha
comparat la situació a la sortida de la crisi, el 2008, amb la que ens trobàvem al 4t trimestre de 2016: ‘Una
aproximació a la pobresa en el treball. Mercat de treball, llars i desprotecció social a la província de Barcelona’.
Aquest informe ens ha permès posar de relleu la figura del treballador i la treballadora pobra, que cada cop pren
major protagonisme en un mercat de treball debilitat, on la regulació laboral i la negociació col·lectiva s’han vist
afeblides amb el desenvolupament de les dues reformes laborals (Reial decret 10/2011 i Reial decret 3/2012, de
mesures per a la reforma del mercat de treball). Aquestes mesures han contribuït a estendre la precarietat
laboral deixant de ser exclusiva de les feines temporals. A més, menors ingressos laborals generats per la
precarietat laboral i la caiguda dels salaris també contribueixen a generar més pobresa laboral, evidenciant que
la recuperació del consum intern és encara molt feble.
En aquest sentit, vam constatar que hi ha una part important de la ciutadania que viu ofegada veient com el seu
poder adquisitiu és cada cop menor i que per aquesta raó calen polítiques d’ocupació adequades i pensades per
aquests col·lectius més necessitats, com són els joves i els majors de 45 anys, per tal de facilitar com més aviat
millor el seu retorn al mercat de treball. Al mateix temps, cal fer front a un dels reptes que es perpetua massa
temps i que és l’eix central de la desigualtat. Les dones que també han patit l’impacte de la crisi i la destrucció
d’ocupació, necessiten de polítiques d’igualtat de gèneres lligades a polítiques d’ocupació per tal de reduir la
bretxa laboral existent entre homes i dones. Si bé es cert que aquestes polítiques han de contribuir a reduir les
situacions de desigualtat en l’accés al treball per tal que les polítiques d’ocupació siguin realment útils, cal que
aquestes polítiques vagin acompanyades d’un projecte sòlid de creació d’ocupació de qualitat i resistent a
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situacions com les que hem viscut. Per això, cal un canvi en la política econòmica que se centri en l’impuls de
l’activitat productiva i, sobretot, en l’ocupació de qualitat i de valor afegit.
La recuperació del mercat de treball, i les creixents dificultats per crear ocupació a mesura que es va reduint la
taxa d’atur, ha estat el principal referent per una altra anàlisi que hem fet mitjançant l’informe ‘La precarietat
llastra l’economia a mig termini’. En ell, CCOO de Catalunya vam mesurar els diferents elements que conformen
l’ocupació precària, entesa com ‘absència d’un treball de qualitat que garanteix unes condicions dignes de vida’.
Juntament amb la devaluació salarial (per primera vegada en deu anys el salari mitjà va baixar a Catalunya el
2016 una mitjana de 51,75 € mensuals, el que suposa un descens de 2,6%), la sobrequalificació i els riscos o la
penositat al lloc de treball, és en la contractació on trobem una dels elements centrals a l’hora de estendre la
precarietat. Aquesta no tan sols es trasllada directament als salaris, que són més baixos en el cas dels
treballadors parcials (també en proporcionalitat) i els termporals, sinó també en la capacitat de previsió a l’hora
d’encetar un projecte de vida propi. Però la precarietat té un altre efecte important sobre el mercat de treball, el
que es coneix com a ‘labour slack’ i que hem traduït al català com a ‘desajustament al mercat de treball’.
Aquest desajustament entre l’oferta i la demanda, això és, entre les hores de treball que es busquen i les hores
que s’ofereixen, té una previsible influència sobre l’evolució dels salaris i explica perquè, tot i haver reduït a la
meitat l’atur des del primer trimestre de 2013 (des de més de nou cent mil desocupats/des a menys de mig milió,
al 2017), no hi ha hagut una millora dels salaris (que s’hauria de donar quan es redueix l’oferta). Així per exemple
el Fons Monetari Internacional, al seu informe Perspectives Econòmiques Mundials, d’octubre de 2017, valora
què, per aquells països amb taxes de desocupació superiors als nivells anteriors a la crisi, ‘les mesures
convencionals del desajustament del mercat laboral poden explicar la meitat de la reducció en el creixement
nominal dels salaris des de 2007’. El FMI va fins i tot més enllà i quantifica en un declivi de 0,3 punts el
creixement nominal dels salaris per cada punt que augmenta la taxa d’ocupació parcial involuntària.
Pel que fa el mercat laboral català, des de CCOO de Catalunya hem valorat que: “Per mesurar el desajustament
del mercat laboral i el dèficit d’oferta a Catalunya, s’haurien de sumar als parcials involuntaris, 261.965 persones
(amb una mitjana de 19 hores treballades, segons la darrera EPA), els prop de 31.326 ‘desanimats’, els 18.155
actius potencials (que volen treballar, però tenen algun impediment circumstancial), i els 472.265 desocupats,
fins sumar 783.711 persones”. Aquest volum d’oferta de treball, que tan sols en el cas dels parcials involuntaris
es corresponen amb 130.000 llocs de treball, pressiona sobre els salaris més enllà de l’aparent recuperació
econòmica, i llastra així la recuperació en termes de demanda. Alimenta a més la bossa que formen aquelles
persones que s’enfronten al risc de pobresa en el treball que va suposar al 2016, 382.500 persones que van
treballar com a mínim 7 mesos i que tenien una renda disponible per sota del llindar de la pobresa. Concloíem
així que “la precarietat genera més precarietat” i que si no es supera la inèrcia política a l’hora de centrar les
polítiques d’ocupació no en la seva vessant quantitativa, sinó defugint l’efecte estadístic i creant ocupació digna i
de qualitat, no hi haurà una recuperació veritable i sostenible en el temps.
El tercer estudi que es va realitzar el 2017 explorava una altra forma de precarietat que és de gran actualitat, pel
que suposa de reflex de la tendència creixent per part d’alguns empresaris de reservar-se un espai de
discrecionalitat. El que es coneix com contractes de ‘zero hores’ (Regne Unit) o ‘treball per demanda”, agafa
forma no tan sols mitjançant la parcialitat involuntària que s’acompanya sovint de la realització d’hores
complementàries, sinó també de la realització d’hores extra. Aquest va ser l’objectiu de l’estudi: “Les hores
extraordinàries treballades a Catalunya 2017” que posava de manifest com una part de la població assalariada a
Catalunya, allarga la jornada laboral de manera considerable, situació que en moltes ocasions no és volguda pel
treballador ni la treballadora, sobretot quan aquestes hores extraordinàries no són compensades. Aquesta
realitat evidencia la necessitat de replantejar l’organització del temps de treball en sectors i ocupacions concrets,
de manera que els sistemes de flexibilitat negociada del temps ofereixin seguretat a les persones i també
autonomia de la pròpia gestió del temps, facilitant una veritable conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
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Segons l’esmentat informe, a Catalunya s’han pogut comptabilitzar més de 18.000 llocs de treball a jornada
completa, 7.000 de no remunerats i 11.000 de remunerats, que s’han estalviat a costa de la realització d’hores
extraordinàries. Si la majoria de persones que declaraven fer hores extres treballaven a temps complet prolongant inevitablement la jornada de treball i dificultant la conciliació laboral, familiar i personal- cal tenir
presents els riscos sobre la salut que poden desencadenar aquest tipus de situacions. L’estudi de CCOO de
Catalunya va poder constatar com la intensitat de les hores extraordinàries és molt superior en persones
assalariades que treballen en sectors com la indústria, això significa que els riscos laborals incrementen
irremeiablement, si es tenen en compte que aquestes persones prolonguen la jornada laboral més enllà d’una
jornada a temps complet.

Pensions
El deute públic al 2017, superarà el 98,1% del PIB previst per Brussel·les, i voltarà els 1,142 bilions d’euros.
Alhora el sistema públic s’enfronta a un desequilibri creixent del balanç de la Seguretat Social, estretament lligat
als baixos salaris i a la creixent precarietat en la contractació, que pressiona a la baixa sobre les cotitzacions. El
dèficit de la Seguretat Social va ser el 2017 de 18.800 milions d’euros, el que suposa un 1,61% del PIB. Les
pagues extra de les pensions tan sols s’han pogut pagar recorrent a un préstec extraordinari de 10.192 milions i
al Fons de Reserva, que ha quedat reduït a 8.095 milions d’euros, quan al 2013 encara tenia un saldo de 53.744
milions. En la publicació ‘Normes de cotització i Pensions Públiques 2017’ CCOO de Catalunya oferia el recull
normatiu actualitzat de les cotitzacions, prestacions, pensions, ajuts públics i abonaments corresponents, del
Fons de Garantia Salarial per al 2017, i també els principals indicadors de referència: salari mínim
interprofessional (SMI), indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i indicador de renda de suficiència
de Catalunya (IRSC).
Pel que fa la inflació, aquesta ha tancat l’any 2017 amb un increment del 1,2% interanual. Amb una mitjana anual
del 2,2%, hi ha hagut una pèrdua de poder adquisitiu tant dels i les pensionistes (amb un increment anual del
0,25%), com dels treballadors i treballadores assalariades (augment salarial pactat del 1,42%). La inflació a
Catalunya ha estat molt semblant a la de l’Estat i va superar aquesta en una dècima el desembre, i en dues en la
mitjana anual, fet que comporta que la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes sigui encara més elevada a
Catalunya que a la resta de l’Estat. En relació a la zona euro, tot i arribar el diferencial a 1,3 punts al gener,
aquest s’ha anat reduint fins a ser negatiu (-0,1%) al desembre. La pujada de l’IPC prevista pel banc d’Espanya
pel 2018 és del 1,5% i del 1,4% pel 2019.

Pressupostos de la Generalitat
Com és habitual, vam presentar també la nostra ‘Anàlisi i valoració dels Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya 2017’. Estem davant d’uns Pressupostos continuistes, que no canvien les prioritats imposades per les
polítiques austericides. El context econòmic i social en què ha d’actuar el Pressupost del 2017, reclama uns
altres Pressupostos i unes altres prioritats. L’economia catalana creix a un ritme important els darrers trimestres.
El major dinamisme té la seva explicació en variables exògenes (preu petroli, tipus canvi euro, tipus interès....)
més que no pas en apostes de canvi de model productiu. El patró de creixement corre el perill de reproduir el
model previ a la crisi. No hi ha mesures que apuntin la consolidació del creixement promovent la R+D+i, la
qualificació, les infraestructures. Ni el creixement es tradueix en major qualitat de l’ocupació, millors salaris,
major protecció social o prestació de serveis. La situació social no està variant i, per contra la població més rica
cada cop acumula més renda, el 20% d’aquesta acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre. És
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per això que a l’hora d’analitzar la proposta de Pressupost del 2017 ho fem en relació a l’atenció a les prioritats i
necessitats econòmiques i socials i a l’esforç fiscal real que permeti redistribuir la riquesa de forma més justa i
progressiva. Les prioritats que ha de donar resposta el Pressupost són:
-

Situacions d’emergència social.
Revertir part de les retallades en salut, educació, protecció social i habitatge
Augmentar les quantitats destinades als programesde suport a la Indústria per rellançar l’economia i crear
ocupació de qualitat.
Recuperar l’ocupació pública.

Plataformes en les quals CCOO participa activament
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.
Associació per a una Fiscalitat Justa
Territori: Catalunya.
Objectiu: fiscalitat.
Contacte a CCOO: Mireia Vallès.
Comissió Promotora de la ILP per a la RGC
Territori: Catalunya.
Objectiu: renda garantida de ciutadania.
Contactes a CCOO: Llorenç Serrano i Carme Martínez
Organitzacions membres: moviments d’aturats, sindicats, moviments i organitzacions socials.
Accions rellevants: La Renda garantida es va aprovar el juliol del 2017.
Campanya “Catalunya no al TTIP”
Territori: Catalunya.
Objectiu: oposició al TTIP.
Contactes a CCOO: Carme Martínez i Michela Albarello
Plataforma pel Dret a l’Habitatge Digne
Territori: Catalunya.
Objectiu: habitatge.
Contacte a CCOO: Llorenç Serrano i Carme Martínez
Organitzacions membres: CCOO, Càritas, Justícia i Pau, CONFAV, UGT, ECAS, Consell de la Joventut i
ADICAE.
Accions rellevants: seguiment fons d’habitatge públic destinat a lloguer social (amb l’AHC i ajuntaments).
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Taula per la Democràcia
Territori: Catalunya.
Objectiu: en defensa del dret a decidir.
Contacte a CCOO: Dolors Llobet.
Organitzacions membres: organitzacions socials, sindicals, patronals i esportives
Som Escola
Territori: Catalunya.
Objectiu: defensa del model educatiu català o la immersió lingüística.
Contacte a CCOO: Marc Sanguesa i Carme Martínez.
Organitzacions membres: diverses organitzacions del espai educatiu formal i no formal.
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.
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.
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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.
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.
Campanya tanquem els Cies
Territori; Catalunya però molt centrada a Barcelona per la seva ubicació del CIE de zona Franca
Objectiu: sensibilitzar la població sobre la necessitat d’eliminar els centres d’internament per a persones
estrangeres i aconseguir el seu tancament definitiu.
Campanya casa nostra, casa vostra
Territori; Catalunya
Objectiu: denúncia de les polítiques inexistents per acollir refugiats i refugiades.
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.
Objectius: per una salut pública, universal i de qualitat
Xarxa Feminista de Catalunya
Territori: Catalunya.
Contacte a CCOO: Neus Moreno
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 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.
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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’eradicació de la violència contra les dones perquè puguin explicar les diferents activitats que duen a terme.
Campanya “Dret al Propi Cos”
Contacte a CCOO: Montse Sanahuja
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’eradicació de les violències masclistes.
Participació en la delegació confederal a la 106 Conferència Internacional del Treball de l’OIT a Ginebra
en la Comissió de migració laboral: l’objecte principal de la comissió era la discussió general de l’informe de
l’OIT “Migració laboral: un nou context i desafiaments de governança”. Aquest debat s’emmarca en l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i en el procés d’aprovació en el si de les
mateixes Nacions Unides, en el 2018, de dos pactes, un sobre refugiats i l’altre sobre la migració, segura, regular
i ordenada.
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Campanyes
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.
Renda Garantida de Ciutadania
La campanya s’inicia a l’octubre del 2017 amb l’objectiu de donar a conèixer l’aprovació, al juliol del 2017, de la
Renda Garantida de Ciutadania i fer difusió del procediment per a sol·licitar-la.
Per això s’han editat materials de difusió, s’ha habilitat un correu electrònic per a consultes,
rendagarantida@ccoo.cat, i s’han realitzat 9 xerrades fins a final del 2017.
Aquesta campanya de CCOO es fa de manera coordinada amb la secció sindical de del SOC.
Dignificació del treball de la llar i les cures
1. Creació d’un grup de treball transversal (secretaria de Política Territorial, Acció Social i Migracions,
Secretaria de les dones, diversitat i LGTBI, Federació de Construcció i Serveis i CITE)
2. Participació en el grup de treball de dignificació del treball de la llar i les cures del Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona (CMIB), que ha permès l’aprovació del document de 68 propostes del CMIB
per la dignificació del treball de la llar i les cures
3. Participació en l’elaboració del manifest per a la dignificació del treball de la llar i les cures del CMIB
llegit a la trobada d’entitats BCN Ciutat Diversa a Barcelona (octubre)
4. Participació amb estand propi a la trobada d’entitats BCN Ciutat Diversa i organització de dues taules
rodones sobre el treball de la llar en el marc de la trobada.
5. Participació en el grup de treball de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya sobre dignificació del treball de la llar.
6. Creació d’un àmbit estable de relació i coordinació amb diverses entitats de dones immigrades que
treballen per dignificar el treball de la llar (Mujeres Pa’lante, Las Libélulas, Mujeres Migrantes Diversas).
7. Impartició de mòduls de 3 mòduls de coneixements laborals i 2 de coneixements de la societat catalana
conjuntament amb les entitats Mujeres Pa’lante i Las Libélulas.
8. Organització d’un acte en motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrades
per la dignificació del treball de la llar i les cures, amb la presentació de les dades de l’estudi elaborat
pel CERES i el CITE sobre la situació laborals de les treballadores de la llar estrangeres a Catalunya.
Campanyes Xarxa Acció Solidaria (XAS)
 Campanya material escolar
Cinquena campanya de recollida de material escolar per a nens i nenes d’escoles en barris amb alt risc
d’exclusió social.
El 15 d’octubre, la Xarxa d’Acció Solidària (XAS), promoguda per CCOO -entre altres entitats-, han tancat la
cinquena campanya de recollida de material escolar. Un any més, la campanya ha resultat un èxit per la
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quantitat de material recollit i per la participació solidària d’afiliats i afiliades i pel treball fet pels delegats i
delegades del sindicat a les empreses, i pels territoris.
Més de 50 caixes de material escolar recollits (bolígrafs, gomes, llapis, retoladors, motxilles, llibres,
carpetes, quaderns, folis, estoigs i altre material), que distribuïm a desenes d’escoles de Barcelona, Baix
Llobregat, Vallès Occidental, Catalunya Central, Vallès Oriental, Maresme i Osona. Com cada any, els
criteris de distribució prioritzen a escoles públiques en barris amb alt risc d’exclusió social, i escoles que
apliquen el criteri de la socialització del material per arribar al màxim de nens i nenes.
 Campanya de Nadal, recollida de joguines
La Xarxa Acció Solidaria (XAS), ha tancat la campanya de Nadal del 2017, amb el lema “cap nen i nena
sense joguina”. En aquesta campanya han participat les estructures sindicals, en territoris i empreses. La
majoria dels locals sindicals en tot el territori de Catalunya van ser el punt de referència de la recollida de
joguines i de material escolar (al Barcelonès, Baix Llobregat- Igualada- Garraf, Vallès Occidental- Catalunya
Central, Vallès Oriental –Maresme- Osona, Girona i altres locals), com desenes de comitès d’empreses en
diferents sectors van ser protagonistes en la recollida de joguines.
La campanya va presentar una gran demostració i expressió de la solidaritat obrera dels afiliats i les afiliades
a CCOO de Catalunya, s’ha aconseguit la recollida de milers de joguines, que arribaran als nens i nenes de
famílies en risc d’exclusió social, a famílies sense ingressos o no poden arribar al final de mes, i que no
poden assumir les despeses de comprar joguines als seus fills i les seves filles.
La XAS a part de col·laborar amb l’Associació Somriure per a distribuir les joguines, compte també amb
altres entitats que treballen amb infància i joventut en temes d’inclusió social, com exemple la Fundació
Trinijove, Fundesplai, serveis socials i altres entitats en tot el territori de Catalunya.

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. 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.
Pel que fa a la difusió, aquesta s’ha fet utilitzant diferents mitjans:
— Mitjans propis del sindicat: Lluita Obrera i web.
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— Distribuint tríptics amb les dades dels punts de consulta per unions a l’estructura de CCOO.
— Trucades a la nostra afiliació a l’atur.
El 31 de desembre del 2017 l’INFOATUR ha estat substituït per l’assessorament mancomunat. Es segueixen
mantenint les relacions amb la organització DI-GAM sorgida del treball realitzat i els contactes fets amb Infoatur.

Jornades
Jornada sobre “el dret a l’habitatge en la nostra acció sindical”
El sindicat ha organitzat un seminari sobre habitatge, el 30 de novembre 2017, al seu de CCOO de Via Laietana
16. Han participat com ponents:
-

Carme Trilla (presidenta d’Hàbitat 3).
Dolors Vallejo (Síndica de greuges de Sant Boi)
Enric Marín (Plataforma Sant Roc Som Badalona).

Taller sobre pobresa “Què amaguen els indicadors de pobresa”
El taller s’ha fet per a companyes i companys del sindicat que treballen en temes relacionades amb pobresa i
estudis sobre pobresa entre altres la pobresa laboral. El taller s’ha fet el 18 de desembre 2017, al seu de CCOO
de Via Laietana i ha participat com experta Maria de la Fuente (Institut per l’Estudi i la Transformació de la vida
Quotidiana.
Participació en el dia Internacional d’eradicació de la pobresa
CCOO de Catalunya, ha participat en la Plataforma Pobresa Zero i Justícia Global en l’organització de la Jornada
Internacional d’eradicació de la pobresa, celebrat 16 d’octubre 2017, amb un acte davant del Síndic de Greuges,
i en els mitjans de comunicació. La Plataforma ha presentat un manifest i una queixa al Síndic de Greuges.
Participació en la Comissió de Seguiment de la Resolució del Parlament de Catalunya sobre mesures
d’emergència social.
Al 2017, només s’ha fet una reunió de la Comissió de Seguiment sobre l’aplicació de les mesures d’emergència
social, quan en la resolució aprovada al març 2016, tenia la previsió de reunions de seguiment cada 2 mesos.
Jornades jurídiques de dret laboral i sindical: 'La precarietat laboral en el segle XXI'
Els dies 10 i 11 de novembre del 2017 es van realitzar unes jornades jurídiques amb gran èxit de participació del
món jurídic i laboral amb uns 220 participants.
Es van fer ponències i debats sobre:
—
—
—
—

Relació laboral i economia col·laborativa
La representació dels treballadors en les empreses col·laboratives i gestió del conflicte:
Negociació col·lectiva flexibilitat interna i empreses multiserveis
Noves formes de cessió il·legal propostes polítiques contra la precarietat laboral
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Formació sindical
L’aposta del nostre sindicat per la formació sindical com a eina estratègica de desenvolupament i creixement
sindical, s’ha vist reforçada en l’any 2017 amb nous projectes formatius que s’han afegit, a la formació bàsica de
delegats i delegades que ja venim desenvolupant juntament amb la formació de l’estructura sindical.
Com Escola de Formació Sindical, hem estat presents a la posada en marxa del Pla Superior de Quadres
Confederal, aportant l’experiència de l’equip de formadors i formadores en la dinamització del mateix.
Hem col·laborat activament en la posada en marxa i difusió del Postgrau d’Idees i Experiències Polítiques
transformadores realitzats amb la UAB i la Fundació Nous Horitzons.
Hem posat en marxa un Pla de formació per a membres de Comissions de Control de Plans i Fons de Pensions
que ha tingut molt bona acollida i que és fruit d’un Conveni de col·laboració realitzat entre la CONC, la Universitat
de Barcelona i la Càtedra ICEA.
Hem donat contingut al conveni subscrit entre la CONC i l’Escola d’Administració Publica homologant diferents
accions formatives pel seu desenvolupament (curs Habilitats de Comunicació, Plans d’Igualtat, Protocols
d’assetjament laboral etc.).
En total hem arribat a 3.386 alumnes en les diferents accions formatives que vam realitzar, en els diferents plans
que detallem a continuació:
Formació amb subvenció interna (1% - 2017)
106 cursos
Salut laboral: 20
Formació bàsica: 70
Formació quadres: 16
Oferta accions formatives pla 1%.
23 Accions formatives













Assessorament sindical
Atribució de rendiments i resultats
Cohesió d’equips i plans de treball
Eines bàsiques per a quadres sindicals
Els informes de gestió
Formació específica assessorament Via Laietana
Formació general de plans i fons de pensions
Formació general sobre plans i fons de pensions ll
Pla de formació nous quadres sindicals (1ª Fase)
Pla de formació nous quadres sindicals (2ª Fase)
Eleccions sindicals
Implantació sindical a l’empresa
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Introducció a la formació sindical
Representació legal dels treballadors i treballadores
Intervenció sindical a la contractació laboral
Curs bàsic de salut laboral
Salut laboral – Aprofundiment.
Intervenció sindical en salut laboral
Riscos específics: Musculoesquelétics
Riscos específics: Psicosocials
Mesures i plans d’igualtat
La comunicació dels representants sindicals a l’empresa
Tècniques de negociació per a representants sindicals

Formació pla transversal any 2017
78 cursos
Salut laboral:
Formació bàsica:
Formació quadres:

24
52
2

Oferta accions formatives pla transversal
14 accions formatives















Representació legal a l’empresa
Funcions del representant legal dels treballadors i treballadores
Nòmines i seguretat social
Contractació
Habilitats de comunicació
Tècniques de negociació
L’àmbit jurídic en la negociació col·lectiva
Marc legal de les relacions laborals
Responsable sindical d’igualtat
Plans d’igualtat
Delegat de prevenció
Gestió de la prevenció de riscos laborals a l’empresa
Ergonomia i higiene postural
Estratègies personals per al control de l’estrès, burnout i altres cingles psicosocials
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Hem realitzat 9 tallers de diferents temes sindicals, en què han participat 100 alumnes en total, en funció de les
necessitats formatives demandades per les organitzacions. Aquests tallers compleixen l’objectiu de donar les
idees força més importants en referència a temes concrets d’interès sindical i tenen una durada de 4-5 hores
lectives, i amb caràcter molt pràctic.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gestió del temps i reunions – Grifols (29 alumnes)
Comunicación y habitos efectivos y afectivos en la actividad sindical y en la negociación (7 alumnes)
Les mútues col·laboradores amb la SS (9 alumnes)
Les seccions sindicals (7 alumnes)
La inaplicació del conveni col·lectiu (7 alumnes)
Història i valors de CCOO (8 alumnes)
Taller assessorament mancomunat(13 alumnes)
Les mútues col·laboradores de la SS (20 alumnes)
Les mutues col·laboradores de la SS (14 alumnes)
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Escola d’estiu 2017
Durant el 14 i 15 de setembre de 2017 vam realitzar a La Farga de l’Hospitalet la 26ª Escola d’Estiu de la CONC
amb el títol “El Valor del Temps”.
Vam tractar el temps en les seves múltiples dimensions: temps de treball, temps de vida, els temps al sindicat,
com organitzem els temps i la seva eficàcia, etc.
Vam alternar les exposicions de diferents ponents, amb conferències que ens van donar diferents punts de vista
al voltant dels usos que li donem al temps i amb uns tallers organitzats per l’equip de l’Escola de Formació
sindical amb la participació de més de 100 persones en tots els grups de treball que vam posar en marxa.
El total de participants va ser de 145 persones, de les quals 81 eren dones i 64 van ser homes.
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Comunicació i difusió
Com en altres anys, aquesta memòria del 2017 recull dades quantitatives que serveixen per detectar les
tendències en relació a l’accés a la informació de la nostra afiliació i també com comuniquem des de CCOO de
Catalunya la nostra activitat sindical diària.

Web
Per segon any consecutiu les visites al web han tornat a créixer de manera significativa. El context polític ha
tingut molt a veure i ho podem comprovar en les visites a l’apartat d’actualitat que creix un 2,24% o en la notícia
sobre la mobilització de la Taula per la Democràcia després de l’1-O, que va tenir més de 25.000 visites, però
també per altres temes d’interès per als nostres afiliats i afiliades, com el convenis siderometal·lúrgic de la
província de Barcelona, o el web de l’Escola d’adults amb 42.088 visites. Un any més, és significatiu l’augment
de l’accés al web mitjançant dispositius mòbils i tablets, mentre que l’accés a través de l’ordinador experimenta
novament una davallada de gairebé 10 punts.
Les 10 pàgines més visitades durant el 2017 han estat:
1. Portada de la web general, amb 309.176 visites, el que representa un 21,41 % sobre el total.
2. Conveni siderometal·lúrgic de la província de Barcelona, amb 55.556 visites, el que representa un 3,85 %
sobre el total.
3. Portada de la web de l’Escola d’adults, amb 42.088 visites, el que representa un 2,91 % sobre el total.
4. Apartat d’actualitat, amb 32.312 visites, el que representa un 2,24% sobre el total.
5. Recerca de convenis, amb 26.197 visites, el que representa un 1,81 % sobre el total.
6. Notícia sobre la mobilització de la Taula per la Democràcia després de l’1-O, amb 25.607visites, el que
representa un 1,77% sobre el total.
7. Apartat de formació, amb 17.563 visites, el que representa un 1,22 % sobre el total.
8. Pàgina del Gabinet Jurídic, amb 16.955 visites, el que representa un 1,17 % sobre el total.
9. Apartat de descomptes, amb 16.252 visites, el que representa un 1,13 % sobre el total.
10. Portada de la web de Sanitat, amb 13.120visites, el que representa un 0,91 % sobre el total.

Xarxes socials
El 2017 ha estat un any de creixement i consolidació en l’ús de les xarxes socials, no només des de la secretaria,
també a les organitzacions a tots nivells i a nivell personal dels i les nostres portaveus.
Aquest creixement s’ha produit de manera molt destacada al twitter, on arribem ja als 16.392 seguidors quan a
finals del 2016 teníem poc més de 12.000.
Aquest creixement l’hem d’emmarcar dins de dos fets que han tingut molt impacte en aquest àmbit: el procés
congressual i el propi 11è congrés de CCOO de Catalunya i (sobretot en el últim trimestre) tots els fets als voltant
del referèndum de l’1 d’octubre, que sobretot a Twitter han tingut molta incidència.
També hem crescut al Facebook i hem doblat els seguidors a Instagram malgrat que és una xarxa que encara no
utilitzem massa. I és certament remarcable el creixement de visualitzacions dels nostres vídeos al canal
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Youtube, que passen de 231.717 el 2016 a 255.898 el 2017. La roda de premsa del 2 d’octubre sobre l’aturada
de país del dia 3-O, i el vídeo sobre el cos de dones i el negoci de la publicitat, són els més vistos amb
diferència.
Les dades ens indiquen que seguim creixent a les xarxes socials:
16.392 seguidors



2.259 followers



415 subscriptors



594 followers



1.225 seguidors



Hem aprofundit també en l’ús de les xarxes per donar resposta ràpida o com a portaveu organitzatiu o per fer
visibles accions que tenen poc o nul impacte als mitjans tradicionals com les metrades o altres temes, 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, vídeo, cartells) i alguns
continguts.
Pel que fa a ciberactivistes mantenim la xifra, al voltant de 390.
Lleida: Tenen 1.058 seguidors al Facebook i 1.700 al Twitter. La llista de persones del sindicat (responsables de
la Unió, responsables federatius i delegats i delegades) a Lleida que tenen Twitter és d’unes 40, de les quals 16,
més o menys, són força actives i tenen un nombre considerable de seguidors.
Tarragona: aquest territori actua bàsicament en Twitter i Instagram, predominant l’ús de Twitter on tenen 961
seguidors, 60% homes i 40% dones.

App i eCarnet
Durant aquest 2017 l’eCarnet per a smartphones ha arribat a les 12.262 descàrregues de l’aplicació de les quals
6.567 estan actives.
Durant el 2017 s’han enviat un total de 192.681 missatges push a destinataris de l’eCarnet, dels que s’han obert
39.012 (un 20,25% del total d’enviats).
En relació a l’App de CCOO de Catalunya per a smartphones amb el carnet digital del sindicat, cal dir que
enguany s’ha produït un creixement significatiu amb gairebé 3.000 descàrregues més. Cal dir que durant l’any
2017 hi va haver actives unes 1.500 més que l’any 2016 i ja estem en les 6.567.
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Publicacions
Lluita digital
Durant el 2017 hem tornat a augmentar el número de correus electrònics registrats que reben les nostres
publicacions digitals, concretament en 4.512. És molt important créixer en la dada dels e-mails registrats dels
nostres afiliats i afiliades que a finals del 2017 era de 79.938. Hem fet quatre edicions més del Lluita digital,
sobre tot per que hi ha hagut més especials, i això ens ha fet augmentar en més de 400.000 en els enviaments
realitzats. Estem per sobre dels dos milions d’enviaments per mail de la nostra publicació digital que és una xifra
molt considerable.

Lluita Obrera de paper
S’han produït un total de 4 números ordinaris del Lluita Obrera, enviats per correu a tota l’afiliació de CCOO de
Catalunya. Cal destacar que hem aconseguit un any més, mantenir la publicitat a la nostra revista i un any més
continuem recordant que el Lluita Obrera continua cobrint un espai comunicatiu al que no arriba encara el món
digital i 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 haurem de veure la seva funcionalitat i segurament caldrà 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.

Revistes digitals territorials i federatives coordinades per la secretaria de comunicació
En relació a l’edició de publicacions digitals de les nostres organitzacions, continua la tendència a la baixa que
vam experimentar en anys anteriors, amb alguna interessants excepció com és el cas del Vallès Occidental –
Catalunya Central que torna a créixer, o l’esforç per mantenir-se en l’activitat com és el cas de Lleida.
Es van maquetar i coordinar diferents números de 4 revistes digitals amb un total de 18.
La de la Secretaria de la dona, Treballadora, de la que es editat 3 revistes, totes elles e suport paper i digital. La
número 44, editada al març, l’eix central de la revista ha estat el 8 de març, dia internacional de les dones. La
número 45, editada al juliol, l’eix central ha estat la difusió del contingut del XIè Congrès de la CONC tan el que
es refereix al pla d’acció com a la resolució ”CCOO sindicat feminista”. I la número 46, editada al novembre, i que
el seu eix central va estar lla visualització de les violències masclistes i accions per la seva erradicació.
La de Lleida (Lo Sindicat) de la que es van fer 10, la del Vallès Oriental, Maresme i Osona, de la que es va fer 1 i
l’Assemblea del Vallès Occidental i Catalunya Central de la que es van fer 4. Des de la secretaria ens
encarreguem de fer l’enviament del Treballadora. La del Vallès Oriental, Maresme i Osona. Lleida i el Vallès
Occidental Catalunya Central s’encarreguen de fer el seu enviament.

Altres revistes digitals no elaborades per la secretaria, segons dades de les organitzacions
3 números de Serveis a la Ciutadania Digital i 3 números de la revista Perspectiva.
19 revistes digitals de L’Eina Digital (2 menys que l’any 2016).

3 revistes digitals i en paper (enviades per correu) de La nostra veu
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74 fulls informatius d’actualitat de diferents sectors a part d’altres tipus d’edicions com
40 cartells, 2 calendaris, 1 guia de condicions laborals, 8 díptics d’eleccions sindicals, 2
infografies en format cartell, 3 fulletons.
Informació, convocatòries, manifestos generals per correu electrònic amb format
butlletí electrònic: 6 per al conjunt de l'afiliació, +de 48 per a les seccions sindicals i al
conjunt de delegats i delegades, +de 32 per al conjunt dels òrgans de direcció
(Executiva, Consell). A més a més des de les agrupacions s'ha enviat a afiliació
sectorial pertinent comunicació de negociacions de convenis o convocatòries pròpies,
+de 110, així com des de l’agrupació serveis tècnics d’un nou butlletí mensual (8 des
de març 2017) de recull de les notícies pròpies. Tots aquests enviaments NO són
revistes digitals com a tal.
2 guies sociolaborals, una sobre el Programa de Garantia Juvenil i l’altre sobre com
interpretar una nòmina.

Articles publicats
Durant el 2017 ens han publicat un total de 29 articles entre premsa escrita i premsa digital D’aquests 29 articles,
15 han estat del secretari general. La major part dels articles, 22, han estat publicats en mitjans de comunicació
digitals, molt especialment a Diari del Treball i Catalunya Press. La resta, 7, en mitjans editats en paper,
especialment El Periódico, La Vanguardia i El PuntAvui.

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 2017 van fer 9 números.
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES. Publicació de caràcter digital de periodicitat mensual que
es va iniciar l’any 2014. L’any 2017 van fer 10 edicions.
Butlletí d'Actualitat econòmica i social del CERES. Publicació de caràcter digital que es va iniciar l’any 2016.
L’any 2017 va tenir una periodicitat bimensual i es van fer 5 edicions.

Dossier de premsa digital
En relació al seguiment del dossier de premsa digital, enguany s’ha produït una estabilització en el nombre de
visites, que s’han situat en les 6.811, representant un 0,47% del total, amb un lleuger augment.
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.

Comunicats de premsa
Tot i que l’oficina de premsa de CCOO de Catalunya va emetre un total de 684 comunicats de premsa durant
l’any 2017, la comunicació amb els mitjans de comunicació a través de la via tradicional dels comunicats de
premsa, baixa aquest any excessivament, concretament un 17,5%, caiguda que es concentra pràcticament en la
seva totalitat en els comunicats procedents de les federacions. La caiguda ha estat de 145 comunicats en
general, mentre que els comunicats federatius cauen en 162 (un 32,8%), Aquest fet pot tenir a veure amb que ha
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estat any de congressos i també per la situació política, però és molt preocupant ja que els comunicats de les
federacions mostren bàsicament els conflictes o acords a les empreses i sectors, i per tant seria convenient
mantenir aquest tipus d’informació. Hem d’estudiar perquè està passant això i buscar la manera de rectificar-ho.
Els comunicats generats per la Comissió Executiva pràcticament es mantenen (-9), mentre que creixen els
territorials. Ho venim dient en els darrers anys i en aquest 2017 ha continuat sent preocupant l’activitat
comunicativa d’algunes organitzacions que pràcticament és mínima o nul·la.

Ràdio i TV
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 2017 ens indiquen que CCOO de Catalunya va participar
directament en 75 programes de ràdio i televisió. D’aquests, Javier Pacheco va participar en 18 programes de
ràdio i 13 de televisió. La resta de participacions es van concentrar en 32 programes de ràdio i 11 de televisió, en
total 43,1 més que l’any 2016.
Les xifres ens indiquen que hi ha un manteniment general de la nostra presència en ràdio i TV, molt compensada
per les participacions de la nova direcció amb tres mesos menys de recorregut. En total la nova direcció ha
participat en 68 programes en total, el 90%. Valorem positivament el manteniment de la tradicional característica
de la nostra organització de tenir diversitat de portaveus, moltes més veus que la del secretari general.

Programa de TVC
Un any més cal destacar el manteniment del programa de CCOO a Televisió de Catalunya (10 programes) amb
64 participants entrevistats. Continuem promocionant la seva emissió mitjançant acords amb diferents televisions
locals del territori, a Lleida TV, el 9 TV d’Osona i RTV Vilafranca. El dia d’emissió continua sent el segon dissabte
a la nit, amb diferents horaris que afecten a l’audiència, ja que han passat algun programa a les 12 de la nit amb
una audiència considerable, i també algun a la 1 de la matinada, afectant clarament al nombre d’espectadors.
Cal destacar també que en els nostres programes continuem deixant espai per altres organitzacions socials amb
el que això representa de positiu per continuar obrint espais de confluència social.

Rodes de premsa
Durant l’any 2017 es van convocar i realitzar un total de 38 rodes de premsa a Barcelona amb àmbit de
Catalunya. De les 38 rodes de premsa, 20 han estat impulsades pels departaments de la CONC, 16 per les
federacions, i 2 han estat impulsades per algun territori.

Visió Televisió
Un any més augmenten les visualitzacions de vídeos (16,83%), aquest cop tres vegades el que va augmentar
l’any 2016 i això és un fet molt destacat. L'any 2017 hem produït directament un total de 88 vídeos al Canal Visió
Sindical (84 el 2016). Hi ha un manteniment general de l’edició i producció de vídeos del Gabinet de
Comunicació, hem produït o participat en un total de 116 vídeos penjats al canal Youtube.

Material d’imatge
L’any 2017, fem un especial esment al material d’imatge de l’11è Congres, a la publicació dels Estatuts de la
CONC, la guia sindical, dones treball i salut, tota la campanya contra la cosificació de la dona, els flyers de la
Renda Garantida de Ciutadania, i els ja clàssics 8 de Març, 28 d’abril, 1r de maig i els calendaris de la campanya
de Nadal.
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Polítiques sectorials i sostenibilitat
Polítiques sectorials
Des de la vessant de les polítiques sectorials el que intentem abordar com a sindicat és el conjunt de mesures
que s’han de realitzar des de la perspectiva pública i privada per a millorar les oportunitats econòmiques, de
competitivitat i les condicions de treball i socials per a cada sector de l’àmbit productiu.

Pacte Nacional per la Indústria (PNI)
El PNI es va aprovar definitivament el juliol de 2017. Aquest acord permet revertir una tendència que, en els darrers
anys, ha comportat deslocalitzacions, tancaments industrials (incloses empreses amb beneficis empresarials),
acomiadaments i contractació precària.
El pacte ha de permetre situar Catalunya i les seves empreses en una millor posició de competitivitat en el
mercat europeu, no des del vessant economicista del preu, sinó per la via de la innovació, la qualitat i el respecte
al medi ambient i a la qualitat de vida.
Per a CCOO de Catalunya és fonamental tenir un acord nacional per garantir la indústria al territori, ja que els
treballs vinculats a la indústria són generadors d’activitat econòmica d'alt valor afegit, i estan associats a millors
condicions de treball atesa la forta implantació dels sindicats de classe.
Aquest acord ens ha de servir per estimular la creació d’ocupació industrial i la qualitat del treball com a garantia
de productivitat i competitivitat ben enteses. Estableix mecanismes d’accés al finançament per a tothom, amb
l’objectiu de reduir les escletxes que produeix la capacitat econòmica i l’accés al finançament de les empreses
més petites respecte de les grans corporacions industrials, element fonamental en un mercat on l’accés a la
tecnologia és essencial per poder esdevenir competitiu.
El pacte és una oportunitat també per parlar de canvi de model productiu i valorar la necessitat de produir de
manera diferent i sostenible des de diversos punts de vista. És indispensable començar a parlar de canvi de
model en el marc de la quarta revolució industrial, de nou model d’infraestructures, de producció ambientalment
sostenible i d'economia circular. Avui el debat de reduir els costos energètics i millorar l’eficiència i l’estalvi ha
d’agafar una major entitat per a les empreses, que han de sortir de model d’economia lineal per passar a un
concepte més sistèmic i integral. És així, per tant, que hem d’apostar per una economia verda i circular que
estalviï recursos, redueixi impactes sobre l'entorn urbà i sobre els ecosistemes, i millori els nous sectors
d’activitat productiva amb innovació tecnològica.
Després de l’estiu, la Secretaria de polítiques sectorials i sostenibilitat ha començat a dirigir esforços per al
coneixement i divulgació interna del PNI, el seu trasllat als territoris i la planificació d’estratègies sindicals que
parteixin de la reflexió sobre els canvis i les noves realitats que van impactant en el món laboral.
Durant l’any 2017 s’han realitzat 28 reunions en els diversos grups conformats en l'arquitectura del PNI.
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Pacte Nacional per a la Societat Digital (PNSD)
El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent, un govern digital, la creació d’infraestrucutres TIC, que
parli de ciberseguretat i d’internet industrial del Govern català (smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives
locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un smart country de referència.

Sostenibilitat
La preocupació per la sostenibilitat ambiental I social del món és una de les principals preocupacions
que tenim com a sindcat I com a societat.
Accions
 Projecte Internacional LIFE Clinomics. Projecte que es desenvolupa en el període 2016-2019 i que té
per objectiu dissenyar estratègies i accions per a l’adaptació de tres territoris i tres sectors econòmics
concrets als efectes del canvi climàtic.
 Jornada organitzada per la Fundació Coresponsables, que tractava sobre la Responsabilitat Social
Empresarial (RSE).
 21 de març vam participar a la jornada “Aigua bé comú” amb Aigua és vida.
 Es va celebrar en 3 dies diferents la jornada Retos y compromisos con la sostenibilidad ambiental,
organitzades per la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya per concienciar els delegats i
delegades de la importància de la sostenibilitat i del respecte al medi ambient.
 Projecte de l’Infosostenibilitat. Preparació i difusió dels materials.
 Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2018 2025, organitzades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Portem 3 sessions.
 Grup de treball sobre soroll i salut a Barcelona.
 Pla Clima que presentarà aviat l’Ajuntament de Barcelona,

Mobilitat
Durant l’any 2017 hem pogut percebre un increment de les consultes que els nostres delegats i delegades han
realitzat en relació a la mobilitat. Com a exemples més destacables tenim les demandes d’intervenció a polígons
del Baix Llobregat (S. Andreu de la Barca, Vallirana, Abrera...) o a entorns sanitaris (cas de Can Ruti). Però
també s’han generat intervencions directes a empreses, com HP (amb la creació d’un bus llançadora primer, i la
instauració del tiquet transport més tard) o administracions públiques (enquesta de mobilitat a la plantilla de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la generació d’un document de valoració i proposta).

Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2017.
Dins la semana de la mobilitat sostenible i segura s’han realitzat les següents activitas:
 Campanya d’impuls del servei públic de tramvia: preparació i distribució d’octavetes a la via pública,
plantada de la maqueta de CCOO (Barcelona, Badalona, Cornellà)
 Jornada sobre mobilitat amb perspectiva de gènere
 Debat sobre el model de mobilitat de Badalona
 Jornada sobre el servei de tramvia al Baix Llobregat
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III Edició de la Ruta Activa
La ruta activa és un esdeveniment sobre la mobilitat sostenible, que organitza CCOO, van participar 300
persones a peu en bici, diverses entitats i col·laboració molt positiva de la gent del sindicat. Aquesta acció tenia
els següents objectius:
 Fomentar l’acció de caminar com acció de mobilitat activa.
 Accedir amb comoditat i seguretat amb bicicleta al lloc de feina, amb la informació i formació
necessària.
 Disposar d’itineraris i espais segurs i còmodes per desplaçar-se per l’entorn laboral sense risc per a la
seva integritat física o la dels vianants.
 L’existència de xarxes ciclistes, carrers de trànsit pacificat i, en general, espais segurs, en el disseny
interior de les àrees d’activitat empresarial de l’àmbit del projecte.
 Promoure la instal·lació d’aparcaments de bicicletes segurs protegits de las inclemències
meteorològiques, al més a prop possible del lloc de feina i/o aparcaments dins les empreses.
 Disposar de bicicletes com a mitjà de transport d’empresa per als recorreguts laborals més propers.
 Promoure i difondre els programes subvencionats d’incentius a la bicicleta.
 Millorar els espais habilitats especials per garantir vestuaris i dutxes.
 Promoure l’existència de préstecs o regals de bicicletes als centres de treball.
 Reivindicar incentius econòmics per a les persones treballadores per anar amb bicicleta al treball.

Creació de la plataforma de mobilitat dels polígons Can Ametller/ Can Sant Joan de Sant Cugat del
Vallès.
— Participació amb la UI del Vallès Occidental Catalunya Central.
— Molt bona acollida als mitjans
— Accions amb el govern de Sant Cugat
Projecte Bus d’Empresa
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Dones, diversitats i polítiques LGTBI
CCOO implicada en el debat i procés participatiu de la Reforma Horaria
Tot i que el procés de la Reforma horària ha estat gestant-se des del 2013 i CCOO ha estat implicada des d’un
començament, al 2017 hem treballat de manera significativa tant pel que fa als espais de concertació com en el
intern per debatre les nostres propostes confederals en el marc del grup de treball en el intern Temps socials
Temps laborals integrat per representants de federacions i territoris així com de la CONC.
El 10 de març de 2017 vàrem validar el document Bases per a l’impuls del Pacte per a la Reforma Horària, a
partir del procés de concertació desenvolupat mitjançant les anomenades Taules quadrangulars en les que hi
vam nomenar representants de les organitzacions de CCOO més directament afectades . Del 12 al 18 de juny de
2017 vàrem participar en la 4a Setmana dels Horaris que organitzà la Iniciativa per a la Reforma Horària. El 17
de juliol 2017 vàrem participar en la signatura del Pacte per a la Reforma Horària al Palau de la Generalitat.
La nostra participació en el procés per a la Reforma horària ha suposat també una agenda específica en els
mitjans de comunicació amb la participació en diversos programes de radio i inclús en la realització del programa
número 233 de
En paral.lel CCOO de Catalunya representada per secretaris generals de la federació d’Educació, de la federació
de Serveis, la secretaria de la Dona de la CONC, entre d’altres, va compareixer al Parlament el 23 de gener en el
procés d’elaboració de la proposició de Llei per a la Reforma Horària.

El marc de Relacions laborals i la concertació social a Catalunya en clau de gènere, CRL i AIC
CCOO participa de manera activa en la Comissió d’Igualtat i Temps en el Treball especialment en els seus
Grups tècnics d’Assetjament sexual i per raó de Sexe, en el de Bretxa salarial i en el Temps Socials.
Destaquem algunes de les accions relaitzades :


la Jornada de presentació de la Guia d’Elaboració del Protocol per a la prevenció i abordatge de
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa i el Decàleg de tolerancia zero el 4 de maig



La Jornada tècnica de debat per al disseny de la formació de les persones de referència del protocol
de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.



I el 31 de maig el Seminari formatiu sobre el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament
sexual i per raó de sexe a l’empresa

Al 2017 en la Comissió d’Igualtat de l’Acord Interprofessional de Catalunya les diferents representants de les
organitzacions empresarials i sindicals vam analitzar al llarg de l’any els convenis signats a partir de l’entrada en
vigor de l’AIC (2015-2017) en quant a mesures d’igualtat.
El 22 de març vam ser convidades a participar en un debat amorganitzat per FOMENT del TREBALL sobre
empoderament de les dones.
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Formació sindical i Participació en Postgraus, formació i recerca universitaria
Hem fet curs de formació a persones que formen de CCOO de Catalunya sobre l’abordatge a l’empresa de la
violència masclista.
Hem participat en projectes d’investigació sobre la participació dels homes en els treball de cura amb la URV
Departament d’Atropologia coordinat per Dolors Comas
Trobades confederals: el 6 de març vam participar en una Jornada de CCOO de Castilla León sobre les
Relacions Laborals i la lluita contra la Bretxa.
Vàrem fer un Panel a l’Oficina de la UE a Catalunya, el 10 de març sobre el tema igualtat homes/dones, en què
l'eurodiputat Ernest Urtasun va presentar l'informe del Parlament Europeu sobre igualtat homes i dones a la UE
2014/2015.
A l’abril hem realitzat en la diplomatura de postgrau en Violències Masclistes (curs 2016-2017) de la Universitat
Autònoma de Barcelona la sessió sobre Assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, protocols i NC
(ANTIGONA-UAB)
Preparació juntament amb la Plataforma unitària contra la violència de gènere (de la qual som membres) de la
Trobada d’intercanvi d’experiències sobre l’aplicació del Conveni d’Istanbul el 28 de març.
El 23 de maig sessió sobre la Situació social i laboral de les dones per a tot el personal de l’Oficina de la Síndica
de Barcelona.
El 19 d’octubre de 2017 vàrem realitzar la XII Escola de Dones de la CONC al Museu Torre Balldovina de Santa
Coloma de Gramenet amb el títol SOM DONES, FEM DRETS, FEM LLUITES, CCOO feminista amb una
participació de 110 delegades.
Participem en l’Escola de Dones Neus Català organitzada per CCOO VOCC.

Treball sindical i institucional
El 29 de març com a membres de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència
Masclista vam participar de les reunions del grup de treball creat per l’ICD per al seguiment tècnic i millora del
Programa d’intervenció integral contra la violència masclista PIIVM 2012-2015.
Participació en la campanya “Digues NO” de la Marta Herrera amb col·laboració amb l’Associació de
Comerciants de Trinitat Nova de Barcelona.
19 d’abril vam participar en la constitució del grup de treball per a un Pacte nacional VIH.
El 26 d’abril vam participar coma ponents a la Taula rodona sobre el Vel Islàmic organitzada per la Plataforma
contra les violències.
Participem al Consell Nacional de Dones de Catalunya i al Consell de Dones de Barcelona en el Plenari com a la
comissió Permanent
Hem participat en el procés de creació de l’Observatori d’Igualtat de Catalunya i en som membres tant del
Plenari com de la comissió Permanent
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El dia 29 de març va tenir lloc a la Biblioteca El Carmel la taula rodona "El dret a una vida digna. Drets de les
dones, drets humans i justícia social: passat, present i futur" dins del Projecte Moviment(s) dirigit per Cristina
Borderias sobre la recuperació de la Memòria històrica de les dones de la ciutat.
El 22 de novembre hem participat en el debat organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia , “La crisi i la
postcrisi han deixat les dones a la penombra” que s’inclou en la quarta edició del “Cicle de Debats per a entendre
la societat d’avui.
Al juny vam acordar participar en el projecte de recerca de Barcelona Activa i UAB sobre “Terra enganxòs”.

8 de març
Activitats i actes centrals que organitza o en els quals participa la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de
CCOO de Catalunya, amb motiu del 8 de Març de 2017, Dia Internacional de les Dones
Som dones, fem drets, fem lluites
Assemblea de delegades i delegats. Sala d’actes de CCOO .
10 anys de la llei d’igualtat: i ara què?
Manifestació, concentració i acció reivindicativa a les portes de Foment del Treball.
Projecció de la pel·lícula La vieja dama indigna.
Espai l’Assemblea, a la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona).
Manifestació unitària amb el lema “La revolució imparable de les dones”. Organitzada per la Comissió 8 de Març
2017, Barcelona. A plaça de la Universitat de Barcelona.
En preparació del 8 de març s’ha participant en reunions setmanals amb el moviment feminista.
Al voltant del 8 de març s’han dut a terme diferents activitats responent a les demandes internes de Federacions
i Territoris, i externes d’entitats, universitats i diverses organitzacions.

Mobilitzacio contra les violències masclistes
Varem participar en la mobilització del #19J per a exigir que l’Estat destines partida de Pressupostos per al Pacte
d’Estat contra la violència de gènere.
Del moviment feminista del País Valencià va sorgir la necessitat de fer alguna acció contundent a nivell d’estat
per tal de denunciar la poca implicació dels poders públics en la prevenció de la violència masclista i en
considerar-la una qüestió d’estat. Això es posa de relleu en l’emmascarament de les dades oficials i sobretot en
la poca dotació pressupostaria destinada a la violència masclista. Després de molts minuts de silenci i de
condemnes públiques per l’assassinat de dones i criatures es planteja una acció als Ajuntaments de tot l’Estat
Espanyol, que en un principi es tracta d’una tancada de 12h dins dels consistoris i més tard i en funció de les
possibilitats de cada municipi es convoquen concentracions davants dels Ajuntaments.
A la Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya ens arriba la petició d’adhesió a aquesta acció mitjançant la
FSC que en el seu congrés estatal va aprovar una resolució de suport.i des del mateix moment decidim treballar
conjuntament la FSC i la secretaria. La FSC per comunicar i mobilitzar als nostres delegats/des sindicals i
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afiliats/des dels Ajuntaments. A Catalunya la convocatòria feminista la lidera Novembre Feminista de la qual en
formem part. Ho traslladem la plenari de les Secretaries de les Dones. La mobilització dels territoris per tal que
promoguin concentracions a les seves localitats i a les federacions perquè donin suport i assistència a les
diferents concentracions convocades la hem coordinat des de la secretaria de les dones en reunió plenària. En
els territoris on participem en xarxes feministes ens afegim i en bastants casos liderem les convocatòries. A
localitats on tenim seccions sindicals potents fem les convocatòries per a les plantilles municipals. El conjunt de
la feina dona com a resultat la convocatòria de concentracions en diverses localitats de Catalunya.
La difusió externa l’afrontem amb diferents focus: el departament de comunicació externa de la CONC se´n
encarrega d’actualitzar a la web la llista de localitats i hores de les concentracions a mesura que ens van
arribant, i mitjançant el perfil de twiter de Dones i la xarxa de ciberactivistes de la secretaria n’anem fent difusió
els dies previs al 19 de juny.
Es proposa mantenir el hasthag de la plataforma perquè és el que la gent buscarà #19jAlertaFeminista i incloure
el hasthag propi #OfensivaCCOO.
Mantenim en tensió i informada a la xarxa ciber per tal que diumenge a la tarda (24 hores prèvies a l’acte)
retuitegin els truiters que anirem difonent desde @DonesCCOOcatalunya i perquè facin seguiment dels dels
hasthags i retuitegin els que considerin oportuns. Tanmateix promovem que desde perfil @CCOOCatalunya
surtin uns quants truiters amb perfil propi (perquè es visualitzi que és tota la organització que hi estem implicats).
El dia de la concentració, a banda de la pancarta de violències, vam portar 15 cartells A-3, alguns amb perfil
propi i d’altres amb el perfil de la xarxa feminista. Això ens va donar un resultat de visualització molt positiu del
nostre sindicat.
La valoració és positiva tant pel nombre de mobilitzacions com per la repercussió en els mitjans de comunicació i
les xarxes socials, i més tenint en compta que ha estat una campanya organitzada en poc més d’una setmana.
L’èxit de la campanya es deu al treball conjunt de les estructures, i molt especialment de la FSC i la CONC. La
implicació de la FSC, principalment del SAL, del plenari de les Secretaries de les Dones de la CONC i les
secretaries de comunicació de la FSC i la CONC han fet possible aquesta feina.
Ara tenim un repte que l’haurem d’assumir el conjunt de CCOO, i també amb el moviment feminista i altres
forces polítiques i socials. Com ha quedat clar, un cop més, a la campanya del 19 de juny, no hi ha prou amb els
minuts de silenci davant de cada assassinat. Calen estratègies per millorar les condicions de vida i treball i
empoderar les dones i més recursos i polítiques públiques per la prevenció i atenció integral de les víctimes.
CCOO vàrem estar a l’ofensiva el 19J
Fòrum contra les violències
Els dies 9, 10 i 11 de novambre del 2017 vam participar al Forum contra les violències impartint 2 tallers i
participant a una Taula rodona
25N – Dia Internacional contra la violència vers les dones
Pel 25 de novembre, dia internacional contra le violència vers les dones, vam dividir els actes en 3 dies: el dia 23
vam posar una cortina amb simbols i missatges feministes a l’escala de l’edifici de Via Laietana (plantes 0 a 5); el
dia 23 vamb fer una assemblea (targetó adjunt) on varem parlar de les violències masclistes i el pacte d’estat,
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violència institucional i plans d’igualtat, amb la participació de Javier Pacheco, Alba Garcia, Begoña Marugan,
Sabrina Sanchez i Yolanda Navarro; i el dia 25 ens varem sumar a la manifestació organitzada pel moviment
feminista del que formem part.

Salut
Participem de les reunions de la “Xarxa de Dones per la Salut” on aportem la nostra opinió i treballem temes
relacionats amb la salut de les Dones: violències, avortament, sanitat pública, etc... també participem en la
plataforma “Dret al Propi Cos”
28 de maig, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT DE LES DONES
Pel 28 de maig del 2017 ens varem centrar ens els efectes que té sobre la salut de les Dones la Publicitat. Vam
elaborar i editar el triptic “La publicitat ens enganya” i vam editar també el vídeo “El cos de les Dones, un negoci
per a la publicitat” en versió catalana, catalana subtitulada i en versió castellana”.
CAMPANYA COSIFICACIÓ
El tema dels efectes de la publicitat sobre la salut ens va donar peu a inicial la campanya sobre la Cosificació de
les dones.
Aquesta campanya, que en un principi havíem programat d’una durada de 9 mesos, després de constatar la
manca de sensibilització del problema de la cosificació en la societat i en el mon del treball, ens ha portat a
dissenyar-la de llarga durada implantant-la en diferents etapes.
Durant l’any 2017 vam editar el tríptic “Cos Si, Cosa NO” i vam dedicar el programa de CCOO a TV3 que es va
emetre el 9 de setembre amb el títol “Cos de Dona: Cos SI, Cosa No”.
A l’Escola de Dones vam dedicar una taula a parlar sobre la cosificació i vam participar en diferents jornades
organitzades per l’Escola de Joves, Dia Internacional per l’eradicació de la violència vers els Dones a Lleida i
Escola Neus Català a Terrassa.
També sobre aquesta campaya vam editar un Lluita Obrera digital epecial i vam escriure diferents articles i
anuncis per a revistes internes i externes.

Coeducació
La campanya cosificació ens ha donat peu a posar els fonaments de la campanya que desenvoluparem durant
l’any 2018 en col·laboació amb la Federació d’Educació.

Formació sindical
Amb l’Escola de Formació sindical hem col·laborat en l’elaboració del material i preparació dels cursos de
Responsables Sindicals d’Igualtat i Plans d’Igualtat.
Hem fet sessions amb formadors i formadores d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i noves eines
per elaborar plans d’igualtat.
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Diversitats
En l’àmbit de les diversitats hem treballat en els canvis normatius del procés d’acreditació professional en
col·laboració amb la confederació sindical de CCOO de l’estat i em reprès el contacte amb algunes de les
organitzacions amb les que havíem treballat en l’àmbit de diversitat funcional.
A l’intern hem fet dues reunions amb els/les responsables de federacions i territoris (no totes les organitzacions
tenen responsable de diversitats).
Pel que fa a la representació institucional, hem assistit a 11 convocatòries diferents de:
-GT Avantprojecte llei pel foment de l’associacionisme i voluntariat de Catalunya
-Consell General AVC
-Consell General de Serveis Socials
-Consell Assessor del Poble Gitano

Polítiques LGTBI
Sindicat de la diversitat d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. CCOO es manifesta a favor de la
igualtat de tracte, el respecte i la dignitat dels treballadors/es, lesbianes, gays, transsexuals i bisexuals i
intersexes . Així es defineix CCOO en els seus documents aprovats a 11 congrés de la CONC.
Per CCOO ha de ser un objectiu prioritari la consolidació de l’Àmbit perquè és l’eina que te el sindicat i que ja
funciona d’una forma estructurada i proactiva en Federacions, Territoris, Seccions Sindicals. Els objectius de
l’Àmbit LGTBI de CCOO de Catalunya són:





Combatre qualsevol tipus de discriminació laboral i social per raó d’orientació sexual i/o identitat de
gènere.
Sensibilitzar l’estructura de l’actiu sindical vers la diversitat sexual.
Donar instruments als delegats i delegades per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació a la feina i
prevenir la LGTBIfòbia als llocs de treball.
Fer acció sindical i negociació col·lectiva per millorar les condicions laborals i socials de les persones
LGTBI.

Dates assenyalades del Col·lectiu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

31 de Març dia de la visibilitat Trans (aquest dia, és variable)
26 d’abril dia de la visibilitat Lèsbica
17 de maig dia contra la LGTBIfòbia
28 de juny dia d’orgull LGTBI
23 d’octubre dia internacional de la despatologització Trans
1 de desembre dia mundial del VIH

Es va articipar en les manifestacions del orgull del 28 de juny a Madrid i Barcelona. A Madrid i coincidint amb el
congrés Confederal el sindicat va aportar molta gent a la caravana de la WOLRD PRIDE.
Assistència a els actes commemoratius de 40 anys de la primera manifestació Gay a Barcelona.
Amplia participació de l’Àmbit a la PRIDE de SITGES 2017.
Ofrena floral i parlament a l’acte de homenatge Transsexual Sònia Rescalvo a la glorieta de la Ciutadella.
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Participació en el Consell Municipal LGTBI tres reunions ordinàries durant l’any 2017 .
Participació en el Consell Nacional LGTBI de la Generalitat, que per la situació política del moment, només s’ha
reunit un cop a l’any 2017.
Jornada Mesclat a Sabadell, participació amb l’Estant de CCOO a la Fira de les Entitats com ÀmbitLGTBI.
Taula rodona a Sitges sobre la precarietat laboral de les persones Trans, organitzada per l’associació Sitges
Voluntaris i amb la intervenció de l’àmbit.
Dues reunions a Funció Pública (OPPI)per fer propostes a la implementació del protocol del deure d’intervenció
dels i les funcionaries publiques de l’Administració tal i com preveu la Llei 11/2014.
Participació al mes de novembre de les Trobades Estatals LGTBI que van tenir lloc a Osca i on els activistes,
delegats i delegades de l’Àmbit de CCOO i també de tot l’Estat eren majoria en les trobades, fet que va
comportar fins i tot certes tensions per part d’alguna Entitat no massa “amigable”.
Accions de l’Àmbit a CCOO
 Commemoració el dia 15 de març de la visibilitat Trans. Elaboració i lectura de manifest a la porta de
Via Laietana. I es posa una taula al Hall durant tot el matí amb informació sobre diversitats. Xarxes
socials amb fotografies.
 Tallers de sensibilització LGTBI, 3 a instituts, 1 al consell comarcal del Baix Llobregat i 1 territori de
Girona conjuntament amb Industria.
 Commemoració el 26 d’abril del dia de la visibilitat Lèsbica, elaboració d’un cartell i un mural amb una
fotografia de dues companyes de i una frase que va servir també per fer cartells per les xarxes socials,
a més de penjar el mural a dins del sindicat. Lectura del manifest.
 Commemoració el 17 de maig dia contra la LGTBIfòbia, vam penjar la bandera del arco iris a la façana
de CCOO a via laietana i territoris, lectura de manifest i taula amb informació del Àmbit. Asistencia
durant tota la setmana de membres de l’Àmbit a tots els actes que les diferents associacions van
realitzar amb motiu de la celebració d’aquesta data.
 Commemoració 28 de juny, dia del Orgull LGTBI, lectura del manifest, penjar la bandera a la façanes de
les seus de CCOO i els delegats i delegades es van fer fotos que s’ha anaven penjant en les xarxes.
Coincidint aquest 28 de juny amb la WORD PRIDE de Madrid i també amb el Congrés Confederal de
CCOO, activistes de l’Àmbit i delegats i delegades, van participar amb la marxa i van estar a la
caravana que CCOO de Madrid va muntar per l’ocasió.
El fet de què bona part d’activistes i actiu sindical estigués a Madrid, va suposar que la participació de
CCOO a la manifestació de Barcelona, fos pràcticament simbòlica, això no va ser un obstacle per ser-hi
a la capçalera de la manifestació.
 Commemoració del 1 de desembre, dia mundial contra VIH elaboració del manifest i fotografies amb
xarxes socials.
 S’han fet durant l’any 2017, 3 tallers de sensibilització al Institut els Gallecs de Mollet, un altre al Consell
Comarcal del Baix Llobregat i altre al Territori de Girona, conjuntament amb la Federació d’Indústria.
 L’Àmbit hem participat activament a la Diada del Treball Digne, on van ser-hi presents durant tota la
jornada amb una taula. També vam tenir un reconeixement per part de l’executiva de la CONC.
 Jornada 25 de novembre, col·laborant amb la Secretaria de la Dona, en la Taula Rodona amb la
intervenció de l’activista Trans Sabrina Sánchez de l’associació SEXTRANS.
 Assistència a Plenari de Dones i LGTBI a Madrid.
 Campanya “Trabajando en Positivo”, fotografies i xarxes socials amplia incidència de l’àmbit.
 Participació en dues sessions de Negociació col·lectiva i executiva ampliada.
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Propostes per l’Acord Interprofessional de Catalunya
Denuncia a Inspecció de Treball, per acomiadament per orientació sexual.
Atenció a un afiliat que ha patit agressió a la feina de la Federació de Serveis.
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Internacional i Cooperació
Participació en projectes europeus:
Smart Factory (2016-2017)
El projecte volia analitzar les transformacions actuals i futures que es poden produir en l’economia i en el món
del treball com a conseqüència de l’expansió de la digitalització en els processos productius.
Smart Industrial Relations (2016-2017).
La fita d’aquest projecte era aprofundir en el coneixement dels processos de digitalització i automatització i quins
seran els seus efectes en les relacions laborals.
Be Bop (2016-2017)
El seu objectiu ha estat enfortir les competències de les persones membres dels Comitès d’Empresa Europeus a
diversos nivells, per potenciar el diàleg social transnacional.
Transformers (2017-2018)
Aquesta acció pretén impulsar mecanismes d’informació, consulta i participació dels treballadors i les
treballadores en relació amb la sostenibilitat de les cadenes de subministrament multisectorials de les
companyies multinacionals.

CSIR
El CSIR és un espai de coordinació sindical que dedica especial atenció a la mobilitat transfronterera i a la
qualitat de l’ocupació a l’espai fronterer, representa les principals organitzacions sindicals de Catalunya (CCOO,
UGT i USOC), Occitània (CGT, CFDT, CFCT, UNSA, FO) i Andorra (UNSDA).
davant d’actors com l’Euroregió o la Comunitat de Treball dels Pirineus, i acompanya projectes com el de
l’Hospital de la Cerdanya. Aquesta estructura transfronterera, que fa prop de 30 anys que treballa, arreplega els
principals sindicats de Catalunya, d’Andorra i de les regions franceses de Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus.
 Participació als comitès de direcció: 31/01/2017; 09/05/2017; 18/09/2017; 20/12/2017
 Participació a l’assemblea general: 4-5/07/2017 (Toulouse). Una delegació de CCOO de Catalunya va
participant activament en les propostes d’objectius i activitats per al proper període, tenint en compte la
necessària defensa dels drets laborals dels treballadors i les treballadores transfronterers.
 Assemblea sindical en el marc del CSIR (Perpignan) 23/02/2017
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Campanya NOALTTIP
Vam participar en la Trobada estatal Polítiques de la UE i alternatives al poder corporatiu, el 3 i 4 de
novembre 2017, per debatre en profunditat l’arquitectura dels tractats de nova generació i plantejar les
alternatives a les polítiques de la UE que volen “imposar” aquestes fórmules de relació entre els estats i els
poders corporatius.
Els eixos de la trobada, organitzada per la campanya No al TTIP i la Fundacio Rosa Luxemburg, es van centrar a
intercanviar i donar eines per proposar alternatives, sensibilitzar i denunciar uns tractats que tindran uns
impactes negatius i que es comencen a conèixer pels efectes que han tingut en d’altres latituds, com l'Amèrica
Llatina. Afectaran els serveis públics com és l'objecte del TISA que incideix sobre drets laborals, sectors com el
transport, ports, cadenes de subministració d’aliments i els serveis bàsics, frenant d’aquesta manera i globalment
processos de remunicipalització ja en marxa en algunes ciutats d’Europa.

Trobades
Trobada internacional El moviment sindical i el treball digne al món. Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), 17/02/2017
Trobada organitzada conjuntament amb la FICCOOCAT Més Europa, més indústria: sindicalisme europeu i
acció sindical, 24/11/2017

Visites delegacions estrangeres





Grup sindicalistes DGB Alemanya 26/04/2017: visita a l’empresa COMFORSA amb la FICCOOCAT
CGTP Portugal 4-6 de maig 2017
Visita delegació de LO Suècia i sindicat serbi 03/07/2017
Visita de sindicalistes del MSICG de Guatemala 1-7/10/2017

Participació a congressos
Conferència regional CGT Occitània 5-6/12/2017 (Carcassone)
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Representació institucional
CCOO, com a primer sindicat de Catalunya, està present en diversos organismes i institucions, i hi participa
activament per elaborar propostes, informar i fer el seguiment del seu desenvolupament i de les funcions que
corresponen a cada entitat. A continuació es detallen els organismes en els quals CCOO de Catalunya té
representació.

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE
L'ESTAT

MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL
I MALALTIES PROFESSIONALS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
Comissió de Seguiment de l'embassament de
Flix

Asepeyo
Comissió de control i seguiment
Comissió de prestacions especials

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comisión nacional de seguridad y salud en el
trabajo
Consejo estatal de responsabilidad social de las
empresas
Pleno
Fons de garantia salarial
Comissions provincials de seguiment del
FOGASA de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona
Instituto nacional de Seguridad Social
Comisión ejecutiva de Barcelona
Comisión ejecutiva de Girona
Comisión ejecutiva de Lleida
Comisión ejecutiva de Tarragona
Instituto social de la marina
Comissió executiva Barcelona-Girona
Comissió executiva Tarragona
Servicio público de empleo estatal
Consejo general
Comisión ejecutiva territorial
Determinación del contingente

Activa Mutua
Comissió de control i seguiment
Comissió de prestacions especials
Egarsat
Comissió de control i seguiment
Comissió de prestacions especials
Fraternidad Muprespa
Junta directiva
MC Mutual
Comissió de control i seguiment
Comissió de prestacions especials
Mutualidad general de funcionaris civils de
l'Estat
Consejo general
Comissió provincial de Tarragona
Comissió provincial de Lleida
Mútua Intercomarcal
Comissió de control i seguiment
Comissió de prestacions especials
Mútua Universal
Comissió de control i seguiment
Comissió de prestacions especials
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ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016
Comissió de seguiment

GENERALITAT DE CATALUNYA

Projecte de reforma de l'administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic
Grups de debat

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS
INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA
Agència
Catalana
de
Cooperació
Desenvolupament
Consell d'administració
Consell
de
cooperació
desenvolupament

al

al

Consell d'acció exterior i de relacions amb la
Unió Europea
Memorial democràtic
Consell de participació

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
Comissió d'habitatge i assistència per a
situacions d'emergència social
Seccions territorials de Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona, Terres de
l'Ebre, Catalunya Central, Alt Pirineu i
Aran
Comissió de control del pla de pensions dels
empleats públics de la Generalitat de Catalunya
Comitè per a l'elaboració del codi ètic del servei
públic de Catalunya
Consell assessor de l'habitatge de Catalunya
Ple
Treball de rehabilitació
Consell català de la funció pública
Escola d'administració Pública
Consell rector

Taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA,
ECONOMIA I HISENDA
Comitè de seguiment de l'acord marc de serveis
de neteja
Institut d'estadística de Catalunya
Consell català d'estadística
Junta consultiva de contractació administrativa
Ple
Comissió permanent
Comissió de classificació empresarial
Comissió de seguiment
d'ambientalització
Grup de treball d'aspectes socials
Programa operatiu Feder de Catalunya 20142020
Comitè de seguiment

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
Consell escolar de Catalunya
Ple
Consells escolars territorials (Baix
Llobregat,
Barcelona
comarques,
Catalunya Central, Girona, Lleida,
Tarragona, Terres de l'Ebre, Vallès
Occidental, Maresme-Vallès Oriental)
Consell català de formació professional
Ple
Comissió permanent
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Institut català de les qualificacions
professionals
Comissió directora

codi de bones pràctiques en
seguretat privada
DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

DEPARTAMENT DE SALUT
Consell de salut de Catalunya
Ple
Consells de participació de les regions
sanitàries (Alt Pirineu i Aran, Barcelona,
Camp de Tarragona, Catalunya Central,
Girona, Lleida, Terres de l'Ebre)
Consell de salut consorci sanitari de
Barcelona
Agència de salut pública de Catalunya
Consell de participació
Consell de salut laboral
Comissió assessora del pla d'estabilitat laboral
Consell assessor en matèria d'avaluacions
mèdiques
Consell de la professió infermera de Catalunya
Plenari
Comissió permanent

Agència catalana de l'aigua
Consell per a l'ús sostenible de l'aigua
Agència de residus de Catalunya
Consell de direcció
Consell per a la prevenció i la gestió
dels residus a Catalunya
Autoritats portuàries
Autoritat portuària de Barcelona
Consell rector per a la promoció de la
comunitat portuària de Barcelona
Consell d'administració
Autoritat portuària de Tarragona
Consell d'administració
Consell assessor de navegació i ports
Comissió de preus de Catalunya
Comissió institucional de la setmana de la
mobilitat sostenible i segura

Consell de la professió médica de Catalunya
Estratègia nacional d’atenció primària i salut
comunitària
Institut Català de la Salut
Consell d'administració
Consell general de participació
Servei Català de la Salut
Consell de direcció

Comissió per a la sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre
Consell català de mobilitat
Ple
Consell de qualitat ambiental
Ple
Consell del taxi
Ple
Comissió territorial de Barcelona

DEPARTAMENT D'INTERIOR
Consell de seguretat de Catalunya
Plenari
Consell de coordinació de la seguretat privada
Grup de treball per a l'elaboració del

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Consell d'administració
Comissió d'usuaris
Grup de treball de reordenació de peatges
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Institut per al desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
Consell econòmic i social

Comissions territorials de seguiment
d'eleccions sindicals (Barcelona, Girona
Lleida, Tarragona)

Ports de la Generalitat
Consell assessor

Consell assessor del poble gitano
Ple

Taula catalana del corredor mediterrani

Consell de relacions laborals
Ple
Mesa de coordinació del consell de
relacions laborals
Comissió de convenis col·lectius
Comissió tècnica de negociació
col·lectiva
Comissió Observatori empresa i
ocupació
Comissió d'igualtat i del temps de treball
Comissió de seguiment de la
contractació laboral
Comissió de seguretat i salut laboral
Comissió de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social
Comissió de Responsabilitat Social
Grup tècnic de Responsabilitat Social
Grup de treball d'ocupació juvenil

Taula del sector logístic de la Regió
Metropolitana de Barcelona
Taula
Grup de treball 1: distribució urbana
de mercaderies
Grup de treball 2: infraestructures per
a vehicles pesants
Grup de treball 3: plataforma integral
tecnològica d'informació

DEPARTAMENT DE CULTURA
Consell nacional d'arxius
Consell social de la cultura de Catalunya
Ple

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
Consell Català de la innovació agroalimentària
Consell de pesca i afers marítims
Institut de recerca i tecnologia agroalimentàries
Consell assessor

Consell de treball, econòmic i social de
Catalunya
Plenari
Comissió Executiva
Comissions de treball
Comissió d'economia i fiscalitat i Unió
Europea
Comissió de desenvolupament
territorial i medi ambient
Comissió de mercat de treball i
polítiques socials
Comissió de polítiques sectorials

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS
I FAMÍLIES

Consell de l'associacionisme i el voluntariat de
Catalunya

Comissió de Catalunya de seguiment
d'eleccions sindicals
Comissió de Catalunya de seguiment
d'eleccions sindicals
Comissió de seguiment d'eleccions
sindicals a l'Administració pública

Consell general de Serveis Socials
Ple
Comissió funcional
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Consell de la gent gran de catalunya
Ple

Consell català de l'empresa
Ple
Comissió executiva permanent

Consell nacional de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals
Plenari

Consell assessor de la Generalitat de Catalunya
en matèria de comerç

Taula de ciutadania i immigració
Plenari
Comissió permanent

Consell interuniversitari de Catalunya
Comissió de governança
Conferència general

Observatori català de la família

Consorci de formació professional d'automoció
Consell social del consorci

Pacte per a la infància
Comissió de seguiment
Renda mínima d'inserció
Comitè de seguiment de la Renda mínima
d'inserció

Espai per a la negociació de tots els aspectes
normatius competència de la Generalitat de
Catalunya en l'àmbit d'universitats
Mesa d'energia, mines i seguretat industrial

Servei d'ocupació de Catalunya
Consell de direcció
Comissió d'immigració
Comissió de seguiment del pla general
d'ocupació de Catalunya
Consorci per a la formació contínua de
Catalunya
Consell general
Comitè executiu
Programa operatiu del Fons social europeu
2014-2020
Comitè de seguiment

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
Agència catalana de turisme
Consell general de participació
Agència per a la qualitat del sistema universitari
de Catalunya
Consell de govern
Comissió permanent
Comissió Assessora

Pacte nacional per a la indústria
Grup de treball competitivitat
empresarial
Grup de treball dimensió empresarial i
finançament
Grup de treball indústria 4.0 i
digitalització
Grup de treball formació
Grup de treball infraestructures i energia
Grup de treball sostenibilitat i
economia circular
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Consell social de la UAB
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Consell social de la UPF
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Consell Social de URV
Universitat de Barcelona (UB)
Barcelona Institut d'Emprenedoria (BIE)
Consell assessor
Consell social de la UB
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Universitat de Girona (UdG)
Consell social UDG

Observatori de la igualtat de gènere
Ple

Universitat de Lleida (UdLL)
Consell social de la UdLL

PARLAMENT DE CATALUNYA

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Consell social de la UPC

Consell de l'audiovisual de Catalunya
Fòrum d'entitats de persones usuàries
de l'audiovisual
Ple

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
Centre d'iniciatives per a la reinserció (CIRE)
Consell assessor

Corporació catalana de mitjans audiovisuals
Consell assessor de continguts i de
programació

Observatori català de la justícia
Ple
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Acreditació de competències en tecnologies de
la informació i la comunicació
Comissió assessora
Comissió nacional per a una intervenció
coordinada contra la violència masclista
Ple
Consell assessor per a la reforma horària
Taules quadrangulars
Teixit productiu
Educació (-18 anys)
Educació (+18 anys)
Administració
Comerç i consum
Cultura i oci (Esports)
Cultura i oci (Indústria)
Cultura i oci (Associacionisme)
Cultura i oci (Audiovisuals)
Mobilitat
Consell nacional de les dones de Catalunya
Ple
Comissió permanent
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ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Assessor de la gent gran

AJUNTAMENT DE BADALONA

Consell assessor municipal d'universitats
Plenari

Consell de mobilitat
Consell escolar municipal de Badalona

Consell ciutadà per la sostenibilitat
Ple
Comissió permanent

Consell municipal de comerç i consum

Consell de ciutat

Consell municipal de cooperació

Consell de seguretat i prevenció de Barcelona

Consell municipal de l'habitatge

Consell de la Formació Professional de
Barcelona
Comissió permanent
Plenari

Consell municipal de la dona
Comissió permanent
Plenari
Fòrum de medi ambient
Institut municipal de promoció de l'ocupació

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Consell Econòmic i Social de Barcelona
Ple
Comissió executiva
Acord ciutadà per una barcelona inclusiva
Barcelona Activa
Consell assessor de salut laboral
Consell municipal d'immigració de Barcelona
Comissió permanent
Ple
Consell municipal de cooperació internacional
per al desenvolupament
Consell turisme i ciutat
Plenari
Comissió permanent

Consell de le dones de Barcelona
Consell escolar municipal
Ple
Consells escolars de districte
Districte 1. Ciutat Vella
Districte 2. Eixample
Districte 3. Sants-Montjuïc
Districte 4. Les Corts
Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi
Districte 6. Gràcia
Districte 7. Horta-Guinardó
Districte 8. Nou Barris
Districte 9. Sant Andreu
Districte 10. Sant Martí
Consell municipal de lesbianes, gais,trans,
bisexuals i intersexuals de Barcelona
Consell municipal de Benestar Social
Ple
Permanent
Consell municipal de salut
Consorci d'educació de Barcelona
Comissió de garanties d'admissió del
segon cicle d'educació infantil
Comissió de garanties d'admissió
d'educació primària
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Comissió de garanties d'admissió
d'educació secundària

Consell de les dones per la igualtat
Consell escolar municipal de Santa Coloma

Consorci de l'habitatge de Barcelona
Consell de l'habitatge social de
Barcelona

Consell general de ciutat
Consell municipal de benestar social

Fòrum ciutat i comerç
Ple
Consell ciutat i comerç

Grameimpuls
Consell d'administració

Institut municipal de mercats de Barcelona
Consell rector

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT

Pacte per la mobilitat de Barcelona

Consell de ciutat

Taula contra la contaminació de l'aire a
Barcelona

Consell Educatiu de l'Hospitalet

Taula de contractació pública de l'Ajuntament
de Barcelona

Consell municipal de serveis socials
Junta local de seguretat de l'Hospitalet

Taula de seguiment del pla per al foment de
l'ocupació juvenil de qualitat

La Farga gestió d'equipaments municipals SA
Consell d'administració

Taula permanent d'avaluació i seguiment del pla
de xoc contra l'atur juvenil

Pacte local per l'ocupació i el desenvolupament
econòmic de L'hospitalet 2016-2019
Comitè permanent
Consell general

Xarxa d'economia social de Barcelona

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÓS
Consell escolar municipal de Sant Adrià
Consell municipal de cooperació i solidaritat
Consell municipal de medi ambient

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Consorci d'estudis, mediació i Conciliació a
l'administració local
Junta de govern
Projecte Life Clinomics 2016-2019
Comitè general de direcció
Coordinació de projecte

Comissió de la llei de barris

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Consell de cooperació i solidaritat

Autoritat del Transport Metropolità
Consell de la mobilitat de l'ATM
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Taula de mobilitat de l'aeroport de Barcelona El
Prat
Consell de mobilitat de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona
Plenari
Barcelona Televisió
Consell consultiu i assessor

FUNDACIONS

ALTRES ORGANISMES
Associació Pacte industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona
Comitè executiu
Consell general
Comissió d'activitat econòmica
Comissió de mobilitat
Comissió de formació
Reunions coordinació
Associació per una fiscalitat justa, ambiental i
solidària

Associació catalana de solidaritat i ajut als
refugiats
Patronat

Consell català del moviment europeu
Junta directiva

Fundació Barcelona Formació Professional
Patronat

Consorci del Camp de Tarragona
Consell plenari

Fundació catalana de l'esplai
Consell assessor

Consorci del Delta del Llobregat
Consell de cooperació

Fundació Universitat de Girona
Patronat

Consorci del Parc natural de la Serra de
Collserola
Consell consultiu

Fundació museu historicsocial Maquinista
Terrestre y Marítima S.A. i Macosa
Patronat
Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya
Consell de la Fundació per a la UOC
Fundación formación y empleo Miguel Escalera
Patronato
Fundación para la prevención de riesgos
laborales
Patronato
Instituto sindical de trabajo, ambiente y salud
Patronato

El Consorci Zona Franca de Barcelona
Plenari
Memorial Josep Solé Barberà
Patronat
Observatori DESC
Pla estratègic metropolità de Barcelona
Consell rector
Comissió executiva
Plataforma per al dret a un habitatge digne
RENFE
Comissió de clients de renfe mitja
distància i regionals
Comissió de clients de Renfe rodalies
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Taula de mobilitat del Delta del Llobregat
Tribunal laboral de Catalunya
Acord interprofessional de Catalunya
Comitè paritari d'interpretació,
aplicació i seguiment de l'AIC
Comissió delegada de l'AIC en el TLC
Fundació tribunal laboral de
Catalunya
Patronat de la Fundació tribunal laboral de
Catalunya
UPEC
Junta Directiva
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Convenis i acords institucionals 2017
DECLARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I ELS AGENTS SOCIALS A FAVOR DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Objecte del conveni

Generar marcs legals que permetin fer de la contractació pública una eina de
transformació social i econòmica.

Organismes signants

Ajuntament de Barcelona, CCOO, UGT, PIMEC

Data de signatura

27/03/2017

ACORD PER A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA DECATALUNYA
Objecte del conveni

La RGC té com a finalitat assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i les
famílies que es trobin en situació de pobresa i desenvolupar la promoció de la persona
i el seu apoderament, així com superar les condicions que l'han dut a necessitar
aquesta prestació.

Organismes signants

Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i Comissió
promotora ILP RGC, de la qual CCOO forma part.

Data de signatura

15/05/2017

CONVENI RESOLUTIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I
L'ENTITAT CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, CCOO,
PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE "LA PARTICIPACIÓINSTITUCIONAL I EXTENSIÓ DE LA TUTELA
DELS DRETS A LA INFORMACIÓ, FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA ALS
TREBALLADORS I TREBALLADORES DE CATALUNYA" PER A L'ANY 2017
Objecte del conveni

Finançament de les activitats contingudes al projecte "Participació institucional i
extensió de la tutela dels drets a la informació, formació, assessorament i negociació
col·lectiva, als treballadors i treballadores Catalunya per al 2017".

Organismes signants

CCOO de Catalunya i Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies)

Data de signatura

30/06/2017
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PACTE PER A LA REFORMA HORÀRIA. OBJECTIU 2025
Objecte del conveni

Recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món;
impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més
efcients i més fexibles per atendre les noves necessitats socials; i consolidar el factor
temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar. En resum, assolir més i
millor qualitat de vida endreçant els usos dels temps.

Organismes signants Generalitat de Catalunya i diverses entitats
Data de signatura 17/07/2017
PACTE NACIONAL PER A LA INDÚSTRIA
Objecte del conveni

L'objectiu del Pacte és impulsar la transformació del model industrial de Catalunya,
per tal que pugui liderar, des del sud d'Europa, la quarta revolució industrial.

Organismes signants

Generalitat de Catalunya, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del
Treball, PIMEC, FEPIME Catalunya

Data de signatura

24/07/2017

PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA
COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DECATALUNYA I LA FUNDACIÓ PALAU
Objecte del conveni

Prorrogar el conveni de col·laboració entre les parts signat el 20/09/2010 i el seu
annex, signat entre CCOO de Catalunya i la Fundació Palau pel dipòsit a la Fundació
Palau de l'obra "Raimon" d'Antoni Tàpies, de l'any 1974, propietat de CCOO de
Catalunya, pel període comprès entre el 20 de setembre de 2017 i el 20 de setembre
de 2022.

Organismes signants

CCOO de Catalunya i Fundació privada Palau

Data de signatura

20/09/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A BENIFICIARI
COORDINADOR I CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA
COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA UNIÓ EUROPEA
PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINÒMICS (PROMOVIEND LA RESILÈNCIA DEL TERRITORI.
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD LOCAL EN LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÀTICO), EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 2015 DEL PROGRAMA EUROPEU "LIFE
CLIMATE ACTION"
Objecte del conveni

El conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience.
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate
change, tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el
15 de juny de 2016.
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Organismes signants

Diputació de Barcelona

Data de signatura

10/11/2017

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA I L’ESCOLA
SUPERIOR DE DISSENY I ART LLOTJA
Objecte del conveni

L’objecte del conveni és proposar l’execució de projectes conjunts relacionats amb
l’educació, l’art i la cultura que poden ser d’interès per a L’Escola Llotja i en la
formació dels seus alumnes.

Organismes signants

CCOO de Catalunya, Escola Llotja

Data de signatura

21/11/2017

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ
OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "LLUITA CONTRA
LA PRECARIETAT ALS SECTORS DE TURISME I HOSTALERIA I AL TERCER SECTOR"
Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és I'atorgament d'una subvenció directa de l'Ajuntament
de Barcelona a I'entitat Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya pel desenvolupament del projecte "lIuita contra la precarietat als sectors de
turisme i hostaleria i al tercer sector "amb la finalitat de millorar les condicions laborals
i salarials, i la qualitat de I'ocupació i garantir la qualitat del producte, com a base de
l’eficiència del servei en el sectors dels turisme i I'hostaleria; i disposar d'una anàlisi
acurada de I'estructura de la negociació col·lectiva en les empreses del tercer sector,
a efectes de I'aplicació dels convenis sectorials, d'empresa, o pactes específics
per assolir la màxima normalitat en les relacions laborals; i regular-ne els drets i
obligacions de les parts.

Organismes signants

CCOO de Catalunya, Ajuntament de Barcelona

Data de signatura

19/12/2017

CONVENI PLATAFORA SINDICAL PRIORITÀRIA 2017
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 una major
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 de Catalunya, UGT de Catalunya

Data de signatura

28/12/2017
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