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1. CONSIDERACIONS INICIALS
L’establiment d’una conducta moral i ètica compartida així com el compliment de les normes
són els factors que determinen el bon funcionament de les organitzacions i configuren la seva
reputació.
Hem d’entendre que, per ser útils i complir amb les nostres finalitats, necessitem un sindicat
que organitzi i sindiqui treballadors i treballadores, doni resposta a les seves necessitats i
mereixi la seva confiança. A més, ha de ser reconegut i valorat pel món del treball, pel conjunt
de la ciutadania i per les entitats i institucions.
La percepció de l’eficiència i la qualitat ètica amb la qual una organització desenvolupa la seva
activitat per aconseguir les seves finalitats configura la seva reputació. En el nostre cas,
configurem una reputació interna, fruit de l’actuació dels nostres òrgans de direcció i de les
persones que en formen part, envers l’afiliació. Alhora, es configura una reputació externa a
partir de l’actuació de totes les persones i organismes que actuen en nom de CCOO.
Amb freqüència, hem assistit a intents de desprestigiar les organitzacions sindicals amb la
voluntat d’afeblir l’organització dels treballadors i treballadores i, en conseqüència, la seva
capacitat de reivindicació i mobilització. En general, es basaven en informacions no certes o en
fets puntuals i individuals, però, en ocasions, es devien a males pràctiques sindicals,
col·lectives o individuals no detectades per l’organització.
El Pla d’acció de l’11è Congrés dedica un dels 6 eixos (L’ètica i els valors) a definir el fort
compromís de CCOO amb l’ètica com a valor de construcció organitzativa:
“La identificació clara dels valors que ens són propis, el compromís ferm de CCOO amb aquests, la
transmissió de valors de l’organització i l’arrelament profund del compromís ètic en totes les persones
que formen part del sindicat són processos alhora personals i col·lectius, transformadors del mateix
sindicat i des dels quals cal incidir en la transformació social.”
“Els valors i l’ètica han de presidir la pràctica sindical i es fan creïbles amb l’exemplaritat del
comportament de totes i tots els que representem el sindicat i hi pertanyem. El nostre Codi ètic té com
a objectiu millorar el funcionament i la transparència del sindicat, i, alhora, posar en relleu els seus
valors. No són meres orientacions, sinó normes precises que van acompanyades del criteri de ‘tolerància
zero’ davant els incompliments.”

Davant d’aquesta realitat, l’organització ha de respondre socialitzant entre la seva afiliació i els
equips dirigents els valors ètics que ens conformen i ha d’establir mecanismes fiables i factibles
per fer l’acompanyament i el control de les actuacions de les persones i organismes que
configuren el conjunt de responsabilitats sindicals.
Els documents congressuals, en l’apartat “Fem ètica i valors” diuen:
“El treball i el compromís de les persones que representem aquesta organització en qualsevol espai, en
la direcció del sindicat, en els comitès d’empresa i en les seccions sindicals o com a delegats i delegades
de personal, ha de ser un valor recognoscible, exemplar per a qualsevol persona que es relacioni amb el
sindicat. Reforçar els valors de la transparència, el compromís actiu, l’esforç, la generositat, la
solidaritat, la diversitat i la integració serà un objectiu d’aquest mandat.”
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Així, hem d’entendre que els principis i els valors tenen el mateix nivell d’exigència per a tota
l’afiliació amb independència de la responsabilitat que tinguin o desenvolupin en cada
moment, perquè es tracta de normes que afecten la caracterització fonamental del sindicat.
Aquests valors estan clarament definits als Estatuts que s’aproven en cada congrés, sens
perjudici que puguin desenvolupar-se en codis i normes específics en funció dels diferents
camps d’actuació i dels diferents graus i nivells de responsabilitat.
Per tant, es tracta de valors comuns per a tota l’afiliació sens perjudici dels específics exigibles
a les persones que tenen responsabilitats de representació i/o direcció de manera individual o
als òrgans de direcció, de manera col·lectiva.
Pel que fa a les persones afiliades que tenen responsabilitats dins l’organització, o aquelles que
tot i no ser afiliades fan alguna tasca vinculada a les nostres sigles, el seu comportament, a
més del que exigeixen els principis i els valors, està recollit pel cos dels Estatuts i per normes
concretes que regulen les actuacions en les diferents responsabilitats o tasques de
representació. A més de les responsabilitats individuals, també es regulen aquelles que són de
caire col·lectiu i que són exigibles als òrgans de direcció en els diferents nivells de
l’organització.
L’organització ha de disposar els mecanismes i els protocols que siguin necessaris per garantir
el respecte i l’aplicació de valors i principis, així com el compliment de les normes de què ens
dotem. La informació, la participació, la transparència i la rendició de comptes són elements
clau en el funcionament ètic i democràtic del sindicat. Els organismes i els càrrecs sindicals
tenen el deure sindical de retre comptes i d’informar i facilitar marcs de participació i
col·laboració a les persones del seu àmbit organitzatiu.
Els documents congressuals també recullen la voluntat de tenir “una organització més horitzontal
i participativa, basada en espais de direcció col·lectiva i lideratges compartits, que treballa en equip i per
projectes, amb planificació, priorització d’objectius i avaluació de resultats. Que fomenta la cooperació
interna entre les estructures sindicals. Que incorpora l’ètica, la transparència i la rendició de comptes en
totes les seves actuacions. Una organització feminitzada que es compromet amb la paritat i amb la
promoció de la participació i la visibilització de les dones tant internament com externament.”

En el cas dels òrgans de direcció, la rendició de comptes requereix una perspectiva àmplia i,
alhora, concreta, que va des d’aspectes com l’assumpció política i sindical de les decisions
col·lectives, les tasques per a la cohesió de l’organització, així com el que denominem
sindicació de l’afiliació i els delegats i delegades a través de la informació i la formació en els
valors de la confederació i la solidaritat de classe. La rendició de comptes necessita valors
quantitatius i qualitatius expressats en balanços o memòries d’activitat.
Les seccions sindicals d’empresa (SSE), els sindicats intercomarcals (SI) o els òrgans
equiparables, fruit de les necessitats organitzatives específiques, com a més propers a
l’afiliació i als centres de treball, són la clau de volta per garantir el compliment d’aquesta
voluntat ètica.
En aquest marc, les persones afiliades tenen el dret de participar en el funcionament de
l’organització i en les decisions que els puguin afectar, així com de manera voluntària, tenen el
deure moral de participar-hi.
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A l’hora de concretar un marc de comportament ètic i la seva verificació, creiem que ens pot
ser útil establir, a partir dels nostres valors generals, marcs d’actituds individuals i col·lectives, i
fer arrelar la responsabilitat de seguir-los i avaluar-los.

2. OBJECTIUS


Recopilar i sintetitzar en un document el marc de conducta ètica que es fonamenta en els
valors i els principis del sindicalisme de CCOO, que es concreta en els Estatuts i altres
normes.



Aspirar que tota persona vinculada a CCOO se senti compel·lida per un marc de conducta
ètica que va més enllà de les normes escrites, a partir de la màxima que ningú no faci
accions que no es puguin explicar des de la perspectiva d’un sindicat de classe i
compromès socialment.



Dotar-nos de mecanismes i protocols per a la verificació i el seguiment del compliment
dels nostres valors i les nostres normes.



Incorporar els balanços i la memòria d’activitat als nostres mecanismes de verificació de
compliment d’objectius i rendició de comptes.

Així doncs, es tractaria de plasmar un marc general d’actuació basat en els nostres valors, els
nostres principis i les normes establertes per a la nostra acció en els diferents supòsits de
l’activitat sindical i personal. Així mateix, cal que ens dotem de mecanismes de verificació del
compliment de les normes i, alhora, determinar on rau la responsabilitat de seguiment i
control.
Aquest document pretén recopilar aspectes ja treballats i recollits en documents anteriors,
afegir-ne de nous i, sobretot, establir mecanismes per al seguiment, la verificació i la rendició
de comptes de manera que pugui ser útil per al desenvolupament organitzatiu i la construcció
reputacional.
Es tracta, sobretot, de reforçar valors i de seguir el camí de plasmar els debats en fets, i de ferho de manera gradual en funció de prioritats.

EL COMPORTAMENT ÈTIC DE CCOO DE CATALUNYA

3. PRINCIPIS GENERALS DE LES PERSONES QUE FORMEN PART DE CCOO

Les persones, els organismes o les entitats que tinguin vincles de relació amb CCOO han de
respectar, en la seva actuació personal, social i sindical, els principis que segueixen:
Dignitat de la persona: tot ésser humà, independentment del seu origen, edat, sexe,
orientació sexual, creences o condició social té dret a ser tractat amb respecte i dignitat.
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No discriminació: no discriminar cap persona pel seu origen, edat, sexe, orientació sexual,
creences o condició social.
Autonomia personal: acceptar el dret que tota persona té a prendre les seves pròpies
decisions i que aquestes li siguin respectades mentre no interfereixin en els drets de les altres
persones.
Confidencialitat: respectar el dret a la intimitat i la privacitat de tota persona que estableix
relació amb el sindicat, sigui per la raó que sigui, i fer un ús responsable de la informació
obtinguda, en funció de la tasca o la responsabilitat sindical encomanada, per atendre les
seves demandes.
Drets humans: observar els drets fonamentals dels individus i els grups reconeguts en la
Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, així com els altres acords que
se’n deriven.

4. PRINCIPIS, RESPONSABILITATS I COMPORTAMENT ÈTIC DE CAIRE INDIVIDUAL
4.1. Persones afiliades sense responsabilitats de direcció ni representació
CCOO és un sindicat plural que es cohesiona al voltant de valors ètics, democràtics i socials per
construir una societat més justa, fonamentada, entre altres valors, en la solidaritat, la
tolerància, la igualtat i la no discriminació per raó de gènere, orientació sexual, ètnia,
procedència territorial o creences religioses.
Les persones afiliades, amb independència de les seves opcions polítiques o de les seves
creences religioses, han de ser respectuoses amb aquests principis i valors, i aplicar-los en la
seva relació professional i personal en els àmbits laborals i de ciutadania.
Les persones no afiliades que col·laboren amb el sindicat en qualsevol activitat assumeixen els
mateixos principis i valors, i es comprometen a practicar-los.
Les organitzacions responsables han d’informar les persones de nova afiliació de les
característiques de CCOO i, especialment, del que fa referència als nostres principis i senyes
d’identitat, així com del funcionament i les vies de participació per al debat i la presa de
decisions. També han de fer jornades col·lectives d’acollida per socialitzar aquests valors i les
vies de participació.
Ens caldrà cercar marcs de participació i col·laboració als quals es puguin sentir cridades
aquelles persones afiliades en l’àmbit dels centres de treball sense organització sindical o les
que no tenen empresa.
4.2. Personal tècnic i administratiu
A més dels valors comuns per al conjunt de l’afiliació, aquest personal ha de guiar-se pels
valors del servei a les finalitats i als objectius de l’organització, en defensa dels drets i els
interessos dels treballadores i treballadores.
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Sempre s’ha d’atendre amb respecte, diligència i empatia les persones que requereixin els
serveis o l’atenció de l’organització, tant afiliades com no afiliades.
Per la seva condició de persones afiliades tenen dret a rebre informació i a participar en la
presa de decisions sindicals, i, per la seva condició de treballadores i treballadors, a participar
en les decisions sobre polítiques de personal en el marc propi de la negociació col·lectiva.
La seva tasca s’ha de desenvolupar amb respecte mutu entre companys i companyes, amb
independència dels diferents graus de responsabilitat i tasques encomanades.
La direcció sindical s’ha d’esmerçar a crear una cultura i un clima de treball que faciliti aquest
tipus de comportament, que comprometrà totes les persones que exerceixen diferents càrrecs
de responsabilitat.
Els processos de contractació s’han de fer de manera transparent i s’han de fonamentar en els
principis d’igualtat d’oportunitats, de capacitat i d’idoneïtat.

4.3. Persones que formen part dels equips d’extensió, implantació i atenció sindical
Les persones que s’encarreguen de garantir l’activitat del sindicat als centres de treball on no
tenim presència sindical organitzada són el principal instrument per al desenvolupament de
l’acció sindical i les tasques organitzatives del sindicat en aquest tipus d’empreses. La seva
tasca és fonamental en la configuració que es fan els treballadors i treballadores de la imatge
del sindicat.
S’han de regir pels principis i els valors del sindicat, i han de tractar amb respecte i empatia els
seus interlocutors a les empreses i als centres de treball.
Han de fer arribar les opinions, les propostes i les demandes de les persones afiliades i del
conjunt de treballadores i treballadors del seu àmbit de responsabilitat als òrgans de direcció
que correspongui, i, alhora, han de transmetre a l’afiliació i al conjunt de treballadores i
treballadors les propostes i els valors de CCOO.
Els òrgans de direcció sindical corresponents han de proporcionar un marc d’organització de la
seva tasca, els instruments i els recursos necessaris, i han de fer el seguiment de les seves
activitats, dels seus resultats i de la utilització dels recursos. Aquesta responsabilitat recau de
manera generalitzada sobre els SI o l’estructura organitzativa equivalent habilitada de
orgànicament o funcionalment.
La Secretaria d’Organització de la CONC ha de donar les orientacions generals per a
l’organització de les tasques i ha de facilitar els elements tècnics per poder-ne fer el
seguiment.
Els resultats del seguiment d’activitats ha de ser públic, i el SI, o equivalent, l’ha d’integrar al
balanç d’activitat de les unions i les federacions.
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4.4. Persones que fan tasques d’acollida sindical
El sindicat, complint amb els objectius de l’11è Congrés, ha començat a posar en marxa un
sistema d’acollida a les persones treballadores, afiliades i no afiliades, que prenen contacte
amb el sindicat per diferents vies: web, correu electrònic, WhatsApp, telèfon o presencialment
als locals.
Aquest sistema d’acollida pretén mantenir l’inici del contacte directe de qualsevol persona que
s’adreci a CCOO sempre a través d’una persona sindicalista.
L’orientació és que la majoria de quadres sindicals de l’organització formin part del sistema
d’acollida. Per tant, hem d’establir un protocol d’actuació per harmonitzar el servei i garantir
un alt grau de qualitat en l’atenció a les persones.
La direcció de la CONC, mitjançant les secretaries corresponents, ha d’establir els instruments
necessaris, els protocols d’atenció i les instruccions de derivació als diferents instruments del
sindicat, sigui assessorament sindical o jurídic, formació o direcció federativa o territorial, en
funció de la casuística.
Aquesta atenció ha de potenciar l’afiliació de les persones, evidenciant els valors i principis del
sindicat.
Les persones que fan l’acollida s’han de regir pels principis i els valors del sindicat i tractar amb
respecte i empatitzar amb les persones ateses .
La direcció de la CONC ha d’establir el mecanisme de seguiment i control de l’activitat del
sistema d’acollida i ha d’elaborar un informe anual per als òrgans de direcció.

4.5. Persones que fan tasques d’assessorament sindical
Entenem l’assessorament sindical des de la perspectiva global de la intervenció del sindicat en
la informació i l’assessorament, des del punt de vista col·lectiu i individual, a l’afiliació i a les
persones no afiliades.
L’assessorament a treballadors i treballadores en general, a l’afiliació i a delegats i delegades
es pot fer als centres de treball per la via de l’acció sindical a partir dels equips d’implantació
sindical o als locals del sindicat, estructurat com segueix:


L’assessorament en el marc de l’acció sindical és cabdal per estendre i implantar
l’organització del sindicat a les empreses i als centres de treball.



Per a l’assessorament als locals sindicals, la direcció de la CONC ha de desenvolupar una
xarxa territorial tan descentralitzada com sigui possible i ha d’assolir el compromís que les
persones ateses sortiran amb la consulta resolta o amb derivació al servei jurídic
corresponent o a l’àmbit específic.
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Com a organització pròxima a la ciutadania, CCOO rep consultes a les recepcions dels
nostres locals o a les nostres assessories que no són de caire laboral o sindical; en aquests
casos cal adreçar les persones que les fan cap als organismes públics corresponents.



Els assessors i assessores de CCOO als locals del sindicat han de garantir aquest
compliment o cal que posin en coneixement dels responsables sindicals la impossibilitat de
fer-ho perquè aquests responsables cerquin les solucions pertinents.

Tots els nivells d’assessorament es regeixen per les normes i els codis ètics del sindicat i les
persones que assessoren han d’observar una conducta de respecte i bon tracte cap a les
persones que atenen i tenen el dret a ser tractades amb el mateix respecte. Sempre cal que
respectin els principis de confidencialitat i el dret de privacitat de les persones ateses.
La Comissió Executiva (CE) de la CONC ha de garantir la formació contínua dels assessors i
assessores per actualitzar els seus coneixements en els diferents aspectes objecte de
l’assessorament.
La CONC s’ha de dotar d’un protocol de funcionament per garantir i regular el dret a
l’assessorament a les persones afiliades i les vies d’atenció a les no afiliades.
Actualment, hi ha un protocol que regula l’accés a l’assessorament a les persones afiliades i no
afiliades en l’àmbit de l’assessorament individual mancomunat que es fa a la seu central.

4.6. Persones que desenvolupen tasques de formació sindical
El sindicat realitza tasques estructurades de formació sindical i de formació professional o
contínua: la primera, dirigida a delegats i delegades, i la segona, dirigida al conjunt de
treballadors i treballadores.
També realitza tasques de formació i informació l’afiliació mitjançant jornades d’acollida per
socialitzar drets, deures i les nostres senyes d’identitat.
Les persones que fan tasques de formació sindical poden ser persones dedicades de manera
professional a aquesta tasca o sindicalistes que les fan dins el marc d’una responsabilitat
sindical més àmplia o bé sindicalistes que les fan com a forma de col·laboració amb
l’organització.
Les persones que, fruit de la seva responsabilitat sindical, fan alguna tasca de formació o les
que la fan com a col·laboració no han de percebre cap remuneració per fer aquesta tasca.
El desenvolupament de la seva activitat, a més d’observar els valors generals de l’organització,
s’ha de fonamentar en el respecte màxim a les persones que reben la formació, tant en el
tracte personal com en la preparació de l’activitat, perquè resulti atractiva i útil.
Els formadors i formadores sindicals, en la seva tasca, són i han de ser elements fonamentals
en la transmissió i la reflexió dels valors fonamentals de la nostra organització i dels codis ètics
dels quals ens dotem.
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4.7. Persones que desenvolupen tasques de formació professional i contínua
Anomenem formació professional les activitats formatives que organitza el sindicat o les seves
fundacions per millorar la capacitació professional o per donar instruments per concórrer a
processos selectius.
Els i les professionals que desenvolupen aquesta tasca, afiliats o no, han de respectar els
principis i els valors del sindicat i actuar d’acord amb els valors ètics del sindicat, així com
mantenir el màxim respecte cap a les persones que reben la formació, tant en el tracte
personal com pel que fa a la preparació de l’activitat perquè resulti atractiva i útil.
Les persones amb responsabilitats sindicals o acumulació d’hores no han d’impartir aquest
tipus de formació, excepte que sigui per interès sindical i ho aprovi un òrgan de direcció
federatiu o territorial. Sí que poden fer xerrades informatives i orientatives, sempre sense
remuneració personal. En cas que s’hagi d’acreditar una remuneració en compliment de
normes externes al sindicat, aquesta s’ha de destinar a l’òrgan sindical en què té
responsabilitats o desenvolupa la seva tasca.
4.8. Persones que fan formació general
La CONC acull als seus locals de Via Laietana l’Escola de Persones Adultes Manuel Sacristán,
que és un centre públic de formació per a persones adultes de la Generalitat de Catalunya, de
la qual depèn el personal docent i de serveis.
L’activitat del personal d’aquesta escola es desenvolupa sota els principis generals de respecte
per la dignitat de les persones i el dret a la seva autonomia, la confidencialitat, la no
discriminació i, en general, pels drets humans.

4.9. Persones elegides com a delegades de personal o membres de comitès d’empresa
Els delegats i delegades elegits a les llistes de CCOO han de respectar els principis ètics comuns
per a l’afiliació i els propis de la responsabilitat que assumeixen en convertir-se en
representants dels seus companys i companyes.
Establir marcs de relació amb la plantilla per recollir les seves opinions i demandes en la
negociació d’empresa o de sector, informar-la de manera regular i implicar-la en la presa de
decisions.
Atendre les demandes dels seus representats i resoldre-les per mitjans propis o amb la
implicació de l’organització sindical de referència i informar de les activitats del sindicat,
especialment, de les que tenen a veure amb la seva tasca de responsabilitat.
Utilitzar les hores sindicals en la tasca que tenen encomanada i en el desenvolupament de
l’organització a partir de l’acumulació, a demanda de l’organització, en altres delegats i
delegades o responsables sindicals que desenvolupin tasques de caire més general.
Formar part de les candidatures de CCOO no comporta l’obligatorietat d’afiliar-se, però els
diferents òrgans de direcció del sindicat han de treballar perquè les persones elegides
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s’incorporin a l’organització sindical, de manera que la no afiliació de delegats i delegades sigui
excepcional i anecdòtica.
Les obligacions i les normes ètiques com a delegats i delegades són les mateixes, tant per a les
persones afiliades com per a les persones que no ho són.
Les delegades i els delegats rebran un carnet acreditatiu del seu vincle amb CCOO i signaran un
document amb l’acceptació de les normes i els valors del sindicat, així com del criteri d’ús de
les hores sindicals.
Els SI, o les organitzacions equivalents, són els responsables de fer el seguiment del
compliment, a través de les SSE constituïdes i registrades, i de manera directa quan no n’hi
hagi.
En el cas d’empreses amb centres de treball en àmbits de més d’un SI aquesta tasca correspon
a les federacions.
Els òrgans de direcció corresponents han d’informar individualment i col·lectivament els
delegats i delegades dels valors i principis de la nostra organització i de les tasques i
responsabilitats que han contret, i els han de facilitar formació per desenvolupar les tasques
de la seva responsabilitat.
Els delegats i delegades de prevenció tenen el mateix marc de comportament ètic i drets i
deures que la resta de delegats i delegades.
4.10. Delegats i delegades d’empreses de l’àmbit de CCOO de Catalunya que són membres
de comitès d’empresa europeus
La seva elecció no es produeix per votació directa dels treballadors i treballadores, sinó en
funció dels diferents sindicats al conjunt d’empreses del grup.
A més de complir amb els principis i normes que afecten tots els delegats i delegades, tenen la
responsabilitat d’informar els diferents comitès o delegats i delegades del grup, així com les
direccions sindicals corresponents.
En general, el finançament i el control de la despesa per les seves activitats es fa en el marc
d’acords amb l’empresa a escala europea.
Han de retre comptes davant dels òrgans de direcció de les organitzacions on s’emmarca la
seva activitat, normalment, les federacions de Catalunya i estatal corresponents.
4.11. Delegats i delegades LOLS (Llei orgànica de llibertat sindical)
El comportament d’aquests delegats i delegades ha de ser el que exigim als membres dels
òrgans de direcció del sindicat i als delegats i delegades de comitè d’empresa o juntes de
personal. La seva tasca ha d’estar vinculada a les decisions preses per la SSE i els òrgans de
direcció del sindicat, encara que no en siguin membres.
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4.12. Persones que exerceixen tasques de direcció sindical a qualsevol nivell del sindicat, des
del marc de l’empresa i la SSE fins a les CE o consells de totes les organitzacions
Aquestes persones estan vinculades als principis i valors generals del sindicat, com tota
l’afiliació, i, a més, estan compromeses per les obligacions de les responsabilitats que
exerceixen.
Aquestes persones estan obligades a respectar els valors ètics generals del sindicat i a complir
les obligacions que recullen els Estatuts, els reglaments i els protocols, així com la resta de
documents congressuals.
El reglament de cada òrgan de direcció ha d’incloure les normes de comportament ètic pròpies
per a les persones que el formen.
Són també responsables, de manera individual i col·lectiva, de garantir marcs de treball i
relacions que es fonamentin en la cooperació, la informació, la participació i les bones
pràctiques al conjunt de les activitats del seu àmbit.
També han de treballar perquè, en els seus àmbits de responsabilitat, les persones afiliades o
que representin les sigles del sindicat actuïn d’acord amb els principis, els valors i les normes
de CCOO.
Han de garantir la informació i estimular la participació de l’afiliació en els seus àmbits de
responsabilitat.
Cal que vetllin perquè els debats es produeixin en un marc d’informacions contrastades, de
respecte mutu i de no desqualificacions de qualsevol tipus.
El tracte a les persones del seu àmbit, o les que puguin tenir al seu càrrec, s’ha de fonamentar
en el respecte mutu, en la no discriminació i en el tracte igualitari.
4.13. Persones que formen part dels òrgans de decisió, seguiment i vigilància a les empreses
en nom del sindicat
El sindicalisme de classe sempre ha reivindicat el dret dels treballadors i treballadores a
participar en les decisions estratègiques de les empreses, a través dels sindicats. La
participació pot ser en representació directa dels treballadors i treballadores o del sindicat
general.
Les persones escollides per a aquests àmbits de representació han de complir els principis i
valors del sindicat, i han d’exercir la seva tasca a partir de la participació i la decisió de
l’afiliació a l’empresa i de la informació i la rendició de comptes a les estructures sindicals
corresponents, tot actuant d’acord amb les seves decisions col·lectives.
Hem de vetllar perquè aquestes persones tinguin els coneixements i la preparació adequats
per dur a terme aquesta tasca de responsabilitat, i que facin constar sempre a les actes de les
reunions quin és el posicionament del sindicat.
La participació d’aquestes persones no pot suposar cap percepció econòmica personal i les
dietes o altres percepcions que els puguin correspondre s’han d’ingressar al compte sindical
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que correspongui. El sindicat els ha de garantir la repercussió fiscal zero a la seva declaració de
la renda.
Aquestes persones han de fer declaració de béns, encara que no formin part de cap organisme
de direcció.
El seu nomenament ha de ser revisat, com a mínim, cada mandat sindical.
L’organització sindical responsable, un cop aprovat pels seus òrgans de direcció, ha de fer el
nomenament per escrit de les persones designades per dur a terme aquestes tasques i els ha
de lliurar un document acreditatiu.
Les persones designades per a aquesta tasca han de signar un document d’acceptació del
nomenament i del compromís de complir els principis i valors ètics del sindicat.
4.14. Persones que exerceixen tasques de representació del sindicat a diferents entitats,
organismes i empreses (com a interès general)
Les diferents administracions han habilitat diversos instruments de participació en els quals
CCOO té un lloc, fruit de la representativitat i la funció legal del sindicat. Hem de vetllar perquè
la participació de CCOO sigui útil per als objectius i els interessos que representem.
La direcció de la CONC ha elaborat el mapa de representació institucional que garanteix la CE
de manera directa, en el qual consten els nomenaments de les persones i se’n fa el seguiment i
l’actualització.
Tocaria ara elaborar de manera urgent un mapa de les representacions institucionals
descentralitzades que són responsabilitat de les unions i les federacions amb criteris de
seguiment i actualització.
En ambdós casos s’haurien de determinar els criteris per a l’avaluació de la utilitat sindical de
la participació en els àmbits actuals on es fa, si cal crear-ne de nous en determinats àmbits i si
n’hi ha alguns en els quals hem de deixar de participar o demanar-ne la supressió. Cal revisarne la utilitat real d’alguns per als interessos sindicals, i si qui convoca pretén que tinguin un
paper de justificació d’insuficiències o de fre de determinades demandes.
El mapa confederal de representació institucional ha ser dinàmic, de manera que, com a
mínim, s’actualitzi cada dos anys, després de valorar-ne la utilitat.
Tot àmbit de participació s’ha de referenciar en una estructura organitzativa, ja sigui general,
federativa o territorial. La CONC, de manera global, i cada organització, específicament, han de
definir una estratègia de participació per als diferents àmbits en els quals tenen presència, han
de facilitar els mitjans i els coneixements per realitzar la tasca i han d’establir mecanismes de
coordinació, de seguiment i de rendició de comptes.
Les persones que hi participen han d’atendre els principis i els valors del sindicat, i han d’actuar
d’acord amb les decisions dels òrgans de direcció de cada àmbit.
Vetllarem perquè qui ens representi tingui els coneixements i la preparació adequada per dur
a terme aquesta tasca de responsabilitat.
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Els nostres representants han de ser conscients que les seves actuacions i opinions poden
comprometre de manera important la reputació del sindicat. En aquest sentit, cal que facin
constar sempre a les actes de les reunions quin és el seu posicionament en nom de CCOO.
Quan l’activitat comporti compensacions per la participació, les persones representants
donaran el número de compte corrent sindical que correspongui perquè la institució hi faci
l’ingrés. El sindicat ha de compensar les possibles despeses i ha de garantir la neutralitat fiscal
dels ingressos.
Aquestes persones han de signar l’acceptació del nomenament i han de contreure el
compromís de complir les responsabilitats del nomenament, de respectar les decisions
sindicals i de complir les normes i el Codi ètic de CCOO.
L’organisme sindical responsable de l’àmbit d’actuació ha de donar les orientacions per al
compliment de les responsabilitats del càrrec i ha de fer el seguiment i l’avaluació de les
actuacions. A més, ha de fer públic cada any el balanç de participació i ha de retre compte dels
acords més destacats.

5. RESPONSABILITATS ÈTIQUES COL·LECTIVES
5.1. SSE
Les SSE són el nucli bàsic de l’organització sindical a l’empresa, al centre de treball o al sector
organitzatiu (en determinades federacions), sempre que es reuneixin les condicions per
constituir-les, i són el primer nivell de participació de l’afiliació en les decisions que pren el
sindicat.
Les decisions, les pràctiques i les actituds de les SSE són un element fonamental en la
configuració de la imatge i la reputació de CCOO entre els treballadors i treballadores de
l’empresa, i poden influir en altres àmbits més amplis.
La legitimitat de CCOO es configura mitjançant les decisions respecte de la negociació amb
l’empresa, la defensa dels drets laborals, l’assessorament a persones afiliades i no afiliades,
així com per la utilització dels drets sindicals, especialment les hores, i l’obtenció de recursos.
La LOLS ens garanteix la disposició d’un local sindical per a les activitats de la SSE i la
possibilitat de tenir delegats i delegades sindicals amb crèdit horari per dedicar-lo a
representar els treballadors i treballadores i a defensar els seus drets i interessos individuals i
col·lectius.
L’Estatut dels treballadors (ET) ens dota d’un nombre d’hores per a delegats i delegades
sindicals i per a delegats i delegades de personal, de comitè d’empresa o Junta de personal.
La CE de la SSE organitza i fa el seguiment de la utilització de les hores sindicals i de la resta de
drets sindicals de manera transparent i en coordinació amb l’estructura sindical de referència.
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Cada SSE integra els seus ingressos i despeses a la comptabilitat de la direcció federativa
corresponent. Aquesta comptabilitat ha de ser transparent i estar a disposició de l’afiliació a
l’empresa.
Els ingressos de les SSE han de venir, fonamentalment, d’acords sectorials o d’empresa per a la
compensació de les despeses de l’activitat sindical dins i fora de l’empresa, o bé del pressupost
de la direcció federativa. Tots els ingressos han de figurar a la comptabilitat de la federació en
la qual s’ha de crear un centre de cost que reculli el conjunt d’ingressos i de despeses. Al
balanç de les diferents direccions federatives, hi han de constar totes les partides d’actiu i de
passiu de les SSE.
Hem de defugir qualssevol altre tipus d’ingressos i, en cas que n’hi hagi, han de comptar amb
l’aprovació de l’estructura sindical de referència.
Si hi ha ingressos d’una altra naturalesa, facilitats per l’empresa, les empreses subsidiàries, els
treballadors i treballadores al marge de la quota sindical… han de comptar amb l’aprovació de
la CONC o de l’òrgan que determini el sindicat.
Sigui quina sigui la seva procedència, els ingressos s’han d’integrar a la mateixa comptabilitat
d’ingressos i despeses.
Les SSE es doten d’òrgans de direcció per complir les seves finalitats i garantir el seu bon
funcionament, i amb l’objectiu, també, que l’afiliació es reconegui en els principis i objectius
del sindicat.
És imprescindible, per transparència i bon funcionament orgànic, que els òrgans de direcció
facin actes que recullin els debats i els acords de les reunions.
5.2. El comitè d’empresa o Junta de personal, amb SSE o sense
Els comitès d’empresa han assolit, al llarg del temps, el paper protagonista en la negociació
col·lectiva en el marc de les empreses (especialment quan no hi ha SSE), tant en el cas de
representació plural de sindicats com en el cas de presència d’un únic sindicat.
El model d’eleccions sindicals atribueix a la direcció de l’empresa un paper important en el
procés electoral, cosa que, en el cas de les empreses amb poca força sindical, li permet fer
ingerències per intentar condicionar el procés electoral. També, en ocasions molt comptades,
algunes pràctiques poc sindicals poden comportar la generació de desprestigi del sindicalisme i
dels sindicats entre els treballadors i treballadores.
CCOO, a través de l’estructura sindical responsable, ha de dotar a les persones elegides a les
seves llistes de la formació i l’orientació sindical necessàries perquè puguin exercir les tasques
de representació dels companys i companyes, des del coneixement de les normatives, de la
capacitació tècnica i dels valors ètics per garantir la interlocució i la negociació amb les
direccions empresarials des de la independència sindical.
Els delegats i delegades de CCOO als comitès d’empresa o Juntes de personal (en majoria o en
minoria) han de complir estrictament els compromisos ètics inherents als nostres principis i
valors, respecte de la negociació col·lectiva, la defensa dels drets individuals o col·lectius i la
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informació als treballadors i treballadores. Han de vetllar perquè el comitè o la Junta de
personal compleixin les seves responsabilitats i denunciï qualsevol pràctica allunyada dels
nostres principis.
CCOO de Catalunya ha d’establir un protocol per vetllar pel compliment d’aquest objectiu a
partir de l’activitat de les federacions, els sindicats comarcals i les SSE.
5.3. Òrgans de direcció de les diferents estructures del sindicat a partir dels SI
Una organització tan descentralitzada com la nostra té un ventall molt ampli d’òrgans de
direcció sectoterritorials, sectorials, territorials i generals.
Tant aquests òrgans com les persones que en formen part han de complir rigorosament els
principis i els valors del sindicat, i han de vetllar perquè es compleixin en el seu àmbit de
responsabilitat.
5.4. Comissions negociadores en la negociació col·lectiva
Les bones pràctiques i el comportament ètic en la negociació col·lectiva són factors
determinants per a la valoració que treballadors i treballadores fan de la utilitat i l’honradesa
del sindicat.
La participació de les persones afectades per la negociació en l’elaboració de la plataforma, el
procés de negociació i la decisió de la signatura, així comen la convocatòria de possibles
mobilitzacions és fonamental en els processos de negociació col·lectiva.
Els òrgans de direcció de les federacions responsables han de posar els mitjans i han de vetllar
perquè les comissions negociadores, en qualsevol àmbit, prenguin les decisions d’acord amb la
voluntat de les persones afectades, expressada a partir de la participació democràtica.

6. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS I DELS DRETS SINDICALS
6.1. Recursos econòmics
Per dur a terme l’organització i l’acció sindical, CCOO disposa dels recursos procedents de les
quotes de l’afiliació i els que es deriven dels drets sindicals. Aquests recursos poden ser
materials, monetaris o humans.
Tant la CONC com totes les organitzacions que en formen part han de fer un ús rigorós
d’aquests recursos per aconseguir els objectius sindicals que es decideixen en els nostres
congressos, que es desenvolupen en els nostres plans de treball i que es concreten en els
diferents òrgans de direcció.
La utilització global dels recursos econòmics es decideix i es controla a través dels
pressupostos integrats de la CONC, dels quals formen part les diferents organitzacions.
La utilització concreta es gestiona amb el Manual de procediments, que serveix perquè les
organitzacions i les persones tinguin un marc obligacional que regeix la despesa que genera
l’activitat sindical i compensa les persones que la duen a terme.
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6.2. Recursos humans
En la provisió i la utilització de recursos humans, malgrat els avenços dels darrers anys, encara
hi ha camí per fer, tant en l’anàlisi de les necessitats reals de cada organització com, sobretot,
en el seguiment i l’avaluació dels resultats i dels recursos humans que s’hi dediquen.
Caldrà generalitzar, al conjunt del sindicat, les bones pràctiques d’algunes organitzacions en
l’elaboració i el seguiment dels plans de treball dels quals es doten per al seu funcionament.
Cal desenvolupar aquest apartat específicament en un altre document.

7. DRETS I DEURES EN LA UTILITZACIÓ DE RECURSOS I HORES SINDICALS

7.1. Consideració legal i sindical
Tot i que la LOLS i l’ET consideren les hores sindicals com a patrimoni individual del delegat o
delegada, els sindicats les entenem com un dret col·lectiu al servei de l’organització del
sindicalisme al centre de treball, a l’empresa i a les diferents estructures sindicals.
Cal persistir, per la via de la negociació col·lectiva als sectors i a les empreses, per fer valer la
nostra consideració de les hores sindicals perquè s’utilitzin millor a l’hora d’aconseguir els
nostres objectius.
Juntament amb aquesta acció hem d’assolir el fort compromís de transparentar la utilització
de les hores sindicals des de l’empresa fins a totes les estructures organitzatives.
7.2. Criteris d’utilització
La manera d’utilitzar les hores per part de delegats i delegades configura importantment la
imatge que l’afiliació i els treballadors i treballadores tenen del sindicat i, per tant, és un
element de pes en la configuració de la nostra reputació.
És una evidència que les hores no es poden utilitzar, en cap cas, per a qüestions de tipus
personal ni es poden convertir en remuneració si no s’han utilitzat ni poden ser emprades en
alguna activitat no sindical.
Amb caràcter general, s’ha d’evitar la utilització de les hores sindicals en dies susceptibles
d’acumular-se a festius i períodes vacacionals o de qualsevol altra manera que pugui ser
interpretada com un privilegi.
Les organitzacions, per norma general, no han de convocar, excepte si no hi ha cap altra
possibilitat, reunions per les quals els delegats i delegades no puguin iniciar la seva jornada
setmanal a l’empresa els dilluns i acabar-la amb la resta de companys i companyes els
divendres, en el cas de jornades estàndard.
Als centres de treball de torns i treball en festius, les SSE o els SI han de fer públiques davant
les plantilles les compensacions horàries en funció de les tasques sindicals per les quals hagin
estat requerits els delegats i delegades.
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7.3. Hores al centre de treball i l’empresa i hores a les estructures
Tot i que la utilització de les hores sindicals per part dels delegats i delegades es fa, de manera
generalitzada, d’acord amb les finalitats sindicals i d’acord amb les nostres normes, cal establir
mecanismes de seguiment i control conforme es fa des de la responsabilitat més propera.
En el conjunt de CCOO de Catalunya s’ha de configurar un mapa dels recursos d’hores
generades pel conjunt de delegats i delegades i el lloc d’utilització.
Aquest mapa es concreta en una plantilla general de disposició i utilització d’hores i en
plantilles per als diferents nivells organitzatius de decisió i seguiment de la utilització de les
hores sindicals.
Els SI o l’estructura organitzativa més propera són responsables de fer el seguiment de les
hores que es dediquen a l’activitat en el si de l’empresa i de les dedicades a la implantació
sindical, l’assessorament i la negociació col·lectiva.
Han de fer el seguiment de totes les empreses on tenim delegats i delegades amb el nombre
d’hores disponibles i les utilitzades en els diferents nivells.
Per fer el seguiment del coneixement de les hores sindicals disponibles, hem de comptar amb
programes informàtics que ens ho facilitin com una part més del procediment de seguiment de
les eleccions sindicals i amb una taula comuna a totes les organitzacions per fer el seguiment
d’utilització.
El SI ha de fer el seguiment de les hores sindicals de totes les empreses, bé mitjançant els
òrgans de direcció de les SSE o directament quan no estiguin constituïdes.
El SI també ha de fer el seguiment de les hores que com a estructura dedica a les diferents
activitats que té encomanades.
Anualment, el seu òrgan de direcció ha d’analitzar la utilització de les hores sindicals i fer les
correccions que siguin necessàries.
El SI ha de comunicar a les estructures superiors les seves conclusions i fer les propostes de
correcció que consideri necessàries.
7.4. Les acumulacions
El sindicat ha de treballar en tots els àmbits per fer possible l’acumulació d’hores sindicals de
les diferents procedències per optimitzar-ne al màxim la utilització.
Tota acumulació total o parcial ha de comptar amb el coneixement i l’aprovació dels òrgans
superiors, ha de ser de coneixement públic i en cap cas no s’ha de produir per decisió
individual entre delegats o delegades.
El seguiment de les tasques i activitats de les persones que acumulen hores sindicals se situa
en l’òrgan corresponent a la seva activitat.
Amb caràcter general, les persones que acumulen hores sindicals no poden fer altres activitats
que comportin retribució o compensació econòmica. Quan representin el sindicat en òrgans de
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participació o facin tasques formatives vinculades a l’activitat sindical que generin dietes o
remuneració, aquestes s’ingressaran directament a comptes sindicals. El sindicat ha d’establir
mecanismes d’afectació fiscal zero.
Les persones que, per acumulació d’hores, deixin d’ocupar provisionalment el seu lloc de
treball han d’assumir el compromís de fer la formació necessària per mantenir actualitzada la
seva professió.
7.5. Assistència a actes i participació a les mobilitzacions
Les persones que tenen càrrecs sindicals o les que acumulen hores de manera total han
d’assistir i participar a les diferents mobilitzacions generals que convoqui el sindicat i a les
específiques del seu sector i empresa.
Qui acumuli hores parcialment ha de participar, com a mínim, a les accions i mobilitzacions
que convoqui el sindicat en el marc de l’empresa i del sector.
Les CE de les SSE han de tenir un registre de les hores sindicals i un programa de control
d’utilització de les tasques sindicals, dins i fora de l’empresa.
Aquest registre, que s’ha de custodiar a la seu de la SSE, ha de ser públic per a tota l’afiliació de
l’àmbit i per als òrgans superiors.
Cada SI ha de tenir el registre de totes les hores sindicals dels delegats i delegades de les
empreses del seu àmbit i n’ha de fer el seguiment de la utilització de manera quantitativa i
qualitativa a través de les SSE o directament en cas que no la tinguin constituïda.
7.6. Militància i conciliació
Així com les persones afiliades dediquen temps personal per a les activitats sindicals i la
militància, les persones amb responsabilitats sindicals o acumulació d’hores també, en
determinades ocasions, han de dedicar hores de militància per desenvolupar tasques sindicals
vinculades a la seva responsabilitat o de caire general.
La militància no s’ha d’entendre en contra de la conciliació ni del gaudi del temps personal,
sinó com un compromís sindical i ètic en el desenvolupament de les tasques sindicals a favor
de les persones amb diferents necessitats.

8. UTILITZACIÓ DEL DRET DE VAGA
Les persones que tenen càrrecs a l’estructura sindical i els delegats i delegades tenen el deure
sindical i ètic de promoure les mobilitzacions i vagues que convoqui el sindicat de manera
general i les que afectin el seu sector o empresa, i de participar-hi en les mateixes condicions
que el seu col·lectiu.
A cada empresa, el sindicat ha de fer públic el descompte salarial corresponent a la
participació a la vaga de tots els delegats i delegades així com de la resta de persones que
exerceixin qualsevol responsabilitat sindical dins o fora de l’empresa.
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9. CARRERES PROFESSIONALS I ASCENSOS
Les persones que desenvolupen càrrecs sindicals de direcció en qualsevol nivell i les que fan
tasques de negociació col·lectiva o de representació dels treballadors i treballadores no han de
veure afectades les seves expectatives laborals, ni en positiu ni en negatiu, per aquesta raó.
9.1. Ascensos objectius (dret col·lectiu)
Per la via de la negociació col·lectiva, hem d’aconseguir que a les persones que fan tasques
sindicals sense romandre al seu lloc de treball de manera habitual se’ls reconegui com a mèrit
per a la promoció professional la mitjana dels beneficis que aconsegueixin els treballadors i
treballadores de la seva categoria professional i antiguitat. La SSE o l’òrgan sindical que
correspongui té l’obligació de reclamar l’aplicació d’aquest dret.
9.2. Ascensos no objectius
Les persones que desenvolupin aquestes tasques només han d’acceptar els càrrecs o canvis
que millorin les condicions de lloc de treball a les empreses o les administracions quan siguin
fruit de la participació en processos de selecció de caire objectiu.
En cap cas, i en resum, la condició sindical no pot ser negativa ni positiva en les expectatives
professionals, i les persones amb dedicació sindical no poden acceptar millores que no estiguin
fonamentades en criteris objectius i en la transparència dels processos.

10. COL·LECTIUS AMB JUBILACIONS AVANÇADES I/O FORÇOSES
Aquestes jubilacions poden produir-se per negociació col·lectiva o per normativa legal.
Les persones que tenen càrrecs a l’estructura sindical i els delegats i delegades que, per
acumulació d’hores, per conveni o un altre acord, tenen dedicació total o parcial a les tasques
sindicals s’han de jubilar en consonància a com ho faci la resta de la plantilla, de manera que
no suposi cap perjudici ni privilegi.
Els càrrecs sindicals, delegats i delegades o persones amb acumulació d’hores de col·lectius
que tenen fixada una edat màxima de jubilació no poden demanar pròrroga sense renunciar
prèviament a les hores sindicals.
En els col·lectius professionals que tenen jubilacions avançades regulades per edat (policials,
docents, Muface…), si aquestes persones sindicalistes decideixen no jubilar-se voluntàriament
han de deixar les hores dedicades a tasques de responsabilitat sindical i reincorporar-se a
desenvolupar la seva tasca professional habitual al seu centre de treball.
Només en col·lectius on, arribada l’edat de jubilació voluntària, aquesta no sigui exercida
majoritàriament pel conjunt del personal, com és el cas dels llocs de treball de cossos bàsics de
correus o administracions de l’Estat, es podria mantenir l’acumulació horària més enllà de
l’edat de jubilació voluntària.
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11. INCOMPATIBILITATS
11.1. Incompatibilitats externes
Les diferents incompatibilitats estan recollides en l’article 31 dels Estatuts, en què se’n
defineixen els diferents tipus. La Secretaria d’Organització s’encarrega de fer-ne el seguiment.
Algunes de les causes d’incompatibilitat són fàcils de detectar perquè es publiquen oficialment
o són conegudes públicament. D’altres, en canvi, són difícils de detectar i el sindicat no disposa
de mecanismes per fer-ho.
Per fer el seguiment de la resta d’incompatibilitats, depenem de dades externes a les quals no
sempre podem tenir accés legal.
Totes les persones que siguin elegides han de ser informades del règim d’incompatibilitats i
han de signar, en el moment de ser-ho, una declaració de compliment de la norma.
La Secretaria d’Organització ha de comprovar qualsevol notícia d’incompliment de les
incompatibilitats que arribi al seu coneixement amb els mitjans legals que tingui al seu abast.
11.2. Incompatibilitats internes
La Secretaria d’Organització ha de creuar les llistes de tots els òrgans de direcció al final de
cada procés congressual per comprovar que es compleixen els criteris d’incompatibilitats
internes de l’article 31. e, dels Estatuts de la CONC.
Durant el mandat, totes les propostes de canvis o incorporacions han de ser comunicades a la
Secretaria d’Organització, que ha de comprovar que no incorren en incompatibilitats.
11.3. Respecte de les condicions professionals i càrrecs de comandament
CCOO aspira a afiliar el conjunt de treballadors i treballadores de les empreses i que se sentin
representats per les nostres sigles i, alhora, vol evitar que persones que representen les sigles
de CCOO puguin perjudicar la nostra reputació en l’exercici de la seva responsabilitat laboral o
professional.
La diversitat de tipus d’empreses per activitat, grandària, qualificació global dels treballadors i
treballadores, organització del treball, etc., fa difícil fer una proposta homogènia sobre aquest
tema.
Caldria veure les possibles incompatibilitats entre ser dirigent o delegat o delegada sindical i
tenir determinades responsabilitats professionals que comporti aplicació de règim disciplinari
intern sobre tercers, o la capacitat de decisió sobre les condicions de treball i les retribucions.

11.4. Incompatibilitats funcionals
És incompatible rebre remuneracions per fer activitats de formació sindical, professional o
social i ser, alhora, membre de l’estructura sindical (ja sigui amb retribució econòmica o per
utilització d’hores sindicals).
És incompatible la utilització d’hores sindicals per a altres activitats no determinades pel
sindicat, siguin remunerades o no.
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12. L’ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ
Des de CCOO, hem d’entendre la comunicació en un sentit molt ampli, que va des de la que
fem als centres de treball, a l’intern, fins a la que fem davant de col·lectius o als mitjans de
comunicació, i sempre que ho fem, ho fem en nom de CCOO, ja sigui en representació de
col·lectius com en nom del sindicat.
Tota persona que comuniqui en nom de CCOO, independentment de l’àmbit de què es tracti,
ha de complir els principis generals del nostre sindicat de respecte als drets de les persones i la
seva diversitat.
Qualsevol que parli en nom de CCOO ha de fer-ho de manera veraç, delimitant amb claredat
els fets objectius i les opinions personals i sindicals.
En la utilització de les xarxes socials, quan ens identifiquem com a membres de CCOO, ho hem
de fer amb les mateixes condicions que hem esmentat.
Cal que la Secretaria de Comunicació de la CONC faci un protocol per detallar més el nostre
comportament ètic en la comunicació vers les persones i vers els mitjans de comunicació, i en
la utilització de les xarxes socials, i també el que podríem anomenar un llibre d’estil dels
nostres òrgans d’expressió als diferents nivells de difusió.

13. SEGUIMENT I VERIFICACIÓ ALS ÒRGANS DE DIRECCIÓ
És necessari que els òrgans de direcció aprovin les recomanacions i les normes d’aquest
document, i que entomin la responsabilitat de fer-ne el seguiment i de verificar-ne el
compliment des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu.
Com que les propostes afecten el conjunt de l’afiliació, el conjunt d’òrgans i totes aquelles
persones que representen CCOO de Catalunya, d’una manera o d’una altra, és important
determinar, des d’un punt de vista realista i possible, on radica la responsabilitat de la
verificació.
És evident que el seguiment i la verificació global corresponen als òrgans de direcció de la
CONC, entesos com un procés de baix a dalt.
En aquest sentit, la verificació bàsica hauria de correspondre al SI, o estructura organitzativa
equivalent, a través del seguiment i la verificació inicial de les SSE a les empreses i centres de
treball que la tenen constituïda, i, de manera directa, a la resta.
El conjunt d’informes de verificació dels SI estructurats a partir de federacions i unions,
conjuntament amb els que pugui fer la CE de la CONC dels seus àmbits de responsabilitat
directes, conformen l’informe de verificació i compliment de la CONC.
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14. ÒRGANS I INSTRUMENTS DE GARANTIA, CONTROL I VERIFICACIÓ
La CONC compta amb dos òrgans fonamentals per garantir els drets i deures de l’afiliació i dels
òrgans de direcció: la Comissió de Garanties i la Comissió de Control Administratiu i Financer. A
més, es dota d’altres instruments de suport per fer possible tasques com les auditories interna
i externa, per fer el seguiment del funcionament econòmic; la Sindicatura de l’Afiliació, per
tutelar els drets de l’afiliació i contribuir a la millora dels serveis, i la Direcció de Sistemes
d’Informació i Compliment Normatiu, que supervisa l’harmonització dels procediments interns
i el compliment normatiu intern i extern del conjunt de l’organització.
14.1. Comissió de Garanties
La Comissió de Garanties té com a tasca fonamental vetllar per la correcta aplicació de les
normes estatutàries a partir de la resolució dels recursos que puguin plantejar persones o
òrgans.
Amb les seves funcions i competències actuals no és un instrument útil per fer el seguiment de
la implementació del Comportament ètic, però sí per validar les actuacions d’altres
instruments en cas que li arribin perquè siguin recorreguts davant seu.
14.2. Comissió de Control Administratiu i Financer
Aquesta comissió és competent pel que fa al seguiment de la gestió dels béns i els recursos
econòmics i financers del conjunt de les organitzacions del sindicat i pot intervenir per
iniciativa pròpia o a demanda de les organitzacions federatives o territorials i de la direcció
nacional.
Ha de vetllar, especialment, perquè el conjunt d’organitzacions compleixen els protocols, els
criteris i les normes aprovats, en matèria de gestió, i ha de fer el seguiment perquè les
organitzacions apliquin els procediments aprovats. Per fer aquestes tasca compta amb la
col·laboració tècnica del SISCOM (Sistemes d’Informació i Compliment Normatiu) i l’auditoria
interna.
La Comissió de Control Administratiu i Financer té encomanada la gestió de coneixement,
custòdia i destrucció de les declaracions de béns i patrimoni que fan als càrrecs sindicals per
aplicació de les normes sindicals i el Codi ètic.
14.3. Auditoria interna
L’auditoria interna és i ha de ser l’eina de la Comissió de Control Administratiu i Financer per
fer el seguiment del compliment, per part de les organitzacions i les persones, de les decisions
que es prenen sobre ingressos i despeses.
Pot actuar a demanda de la Comissió de Control, de la CE de la CONC i de les CE de les unions i
les federacions.
També ha d’exercir de registre de les declaracions de béns de les persones que estan obligades
a presentar-les.
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14.4. Auditoria externa
Les auditories externes són el mecanisme de què ens hem dotat per certificar la transparència
dels nostres comptes.
14.5. Sindicatura de l’Afiliació
La Sindicatura de l’Afiliació atén les reclamacions dels afiliats i afiliades que consideren que el
sindicat no ha garantit el seu dret d’utilització dels serveis sindicals, i si aquests serveis no
s’han prestat en condicions de qualitat.

14.6. Direcció de Sistemes d’Informació i Compliment Normatiu
L’abast d’aquesta nova estructura de direcció tècnica per a la gestió de l’activitat de
coordinació integral dels instruments confederals pensa els nostres sistemes d’informació des
d’una concepció global de servei i utilitat. Es tracta de sistematitza les eines i adaptar els
mecanismes i els procediments per garantir el compliment normatiu, registrar les activitats i
fer una millor gestió del conjunt de la informació, les dades i la documentació.
Tots aquests instruments estan pensats per garantir els drets de les persones afiliades i per
vetllar per la bona utilització dels recursos econòmics del sindicat, però no per fer el seguiment
del bon ús del conjunt dels recursos sindicals ni per avaluar els resultats d’activitat i els
recursos esmerçats.
A més, i com ja hem dit en els apartats corresponents, els òrgans de direcció, als seus diferents
nivells, des de la SSE, han de fer el seguiment del bon ús del conjunt dels recursos sindicals,
que serà públic.
Des de la direcció de la CONC s’ha de dotar els diferents òrgans de direcció i gestió sindicals
dels instruments necessaris per fer el seguiment i l’avaluació dels recursos emprats i dels
resultats obtinguts.
Per donar continuïtat a aquesta proposta de treball creiem que és convenient desenvolupar
eines de suport a la gestió de les nostres activitats i recursos, eines com ara:


Auditoria d’activitats i resultats.



Auditoria de gestió de recursos humans.



Auditoria de sistemes de gestió: informació, protecció de dades i recursos
humans.

15. PROTOCOLS ESPECÍFICS I COMPROMISOS D’ACTUACIÓ
1. Acceptació dels valors i les normes de CCOO com a persona representant al centre de
treball: RLT, CEE i LOLS [P01]
2. Acceptació dels valors i les normes de CCOO com a persona ASSESSORA [P02]
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3. Acceptació dels valors i les normes de CCOO com a persona FORMADORA SINDICAL
[P03]
4. Acceptació dels valors i les normes de CCOO com a persona FORMADORA DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL O CONTÍNUA [P04]
5. Nomenament i compromís d’acceptació dels i les representants a organismes de
participació INSTITUCIONAL [P05]
6. Nomenament i compromís d’acceptació dels i les representants a organismes de
participació PARTICIPACIÓ i decisió EMPRESES [P06]
7. Acceptació dels valors i les normes de CCOO dels membres D’ÒRGANS DE DIRECCIÓ I
ESTRUCTURA SINDICAL [P07]
8. Acceptació dels valors i les normes de CCOO dels membre d’equip d’IMPLANTACIÓ I
ATENCIÓ SINDICAL [P08]
9. Acceptació dels valors i les normes de CCOO com a persona que COMUNICA [P09]

16. MESURES DE VERIFICACIÓ. MECANISMES I RESPONABILITATS

16.1. Utilització dels recursos econòmics
La funció de la proposta d’utilització, del seguiment i del control de la utilització dels
recursos econòmics correspon als diferents òrgans de direcció segons les seves
responsabilitats.
Totes les unitats de despesa, des de la SSE fins a la CE de la CONC, integren el seguiment
dels seus ingressos i despeses en el marc dels pressupostos integrats de la CONC (PICONC).
Els òrgans de direcció, en els seus àmbits de govern, són els responsables de buscar la
utilització eficient dels recursos encomanats i que es faci de manera transparent i ajustada
a les normes del sindicat.
La Comissió de Control Administratiu i Financer és la que ha de garantir la correcta
utilització dels recursos econòmics. Per fer-ne el seguiment ha de disposar d’auditoria
interna i d’altres instruments sindicals.
A QUI

QUÈ

COM

QUAN

ON

TOTS
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Documentació
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comptable

Mensual

Seguiment
PICONC

Òrgans
direcció

Altres
aplicacions
Finances

SSE,
federació,
UI, CE CONC,
fundació i
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i fundació
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Les auditories externes, encarregades a consultores i realitzades de manera periòdica, ens
indiquen la correcció o no dels nostres comptes i actuacions segons les obligacions legals i
ens poden assenyalar oportunitats de millora.
16.2. Seguiment de les funcions i responsabilitats de delegats i delegades
16.2.1. Utilització de les hores sindicals
Atesa la diversitat de generació de les hores sindicals en funció de la tipologia d’empreses
pel que fa a representativitat i drets sindicals es fa necessari conèixer exhaustivament la
seva ubicació i ordenar el seguiment de la seva utilització.
La responsabilitat de l’ordenament i de fer el seguiment serà del SI, o de l’estructura
organitzativa corresponent, a través de les SSE a les empreses que la tinguin constituïda i,
de manera directa, a la resta.
Per anar bé, el coneixement del nombre de delegats i delegades i de les hores sindicals de
què disposen hauria de ser automàtic a partir del nostre seguiment informàtic del procés
electoral.
Aquestes dades s’han de posar a disposició dels SI o de les estructures organitzatives
equivalents per al seu coneixement global i desagregat per empreses, de la manera
següent:




Empreses amb delegats i delegades
Comitès o Juntes de 5 i 9 membres
Comitès o Juntes > 9 membres

Cada SSE ha de fer la proposta i el seguiment de la utilització de les hores sindicals i les ha
de reflectir en una taula tipus que ha de passar al SI i que ha d’estar disponible per al
conjunt de l’afiliació. A més, ha de ser pública per al conjunt de la plantilla de l’àmbit.
Els SI o l’estructura organitzativa equivalent, utilitzant una taula tipus, han de fer el
seguiment de la utilització de les hores sindicals a partir de les SSE i, de manera directa, a
les empreses que no la tinguin constituïda.
Les hores disponibles es poden acumular en determinats delegats i delegades a proposta
de les diferents estructures organitzatives. L’òrgan en què desenvolupen la seva tasca n’ha
de fer el seguiment.
Els i les sindicalistes que acumulen hores sindicals les han d’utilitzar en tasques a la SSE, al
sector, a la federació, al territori o a tasques de caire general.
La utilització de les hores sindicals ha de ser pública per al conjunt de l’afiliació i de la
plantilla de les empreses on tenim representació sindical.
Les federacions han de fer el seguiment de la utilització de les hores sindicals a partir de
les informacions dels SI o equivalent, i han de vetllar perquè compleixin amb els criteris de
bon ús i de transparència.
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16.2.2. Seguiment de l’acolliment i formació de delegats i delegades

La tasca d’acolliment i el seu seguiment són una responsabilitat dels SI o de les estructures
organitzatives equivalents.
La seva realització es pot fer de manera mancomunada o sectorial en funció de la realitat i
de la massa crítica de cada àmbit.
Les organitzacions sectoterritorials han de disposar de tota la informació dels delegats i
delegades, que han de ser objecte d’acolliment i formació a partir de les dades dels
processos electorals i de les de la formació sindical.
Les convocatòries per a l’acolliment s’han de fer de la manera més descentralitzada
possible per facilitar l’assistència dels delegats i delegades.
Els SI, o equivalent, han de vetllar perquè tot delegat o delegada elegit a les llistes de
CCOO pugui fer el curs o la sessió d’acolliment en els tres mesos posteriors a la seva
elecció.
Cada delegat i delegada, en finalitzar l’acta d’acolliment, ha de rebre per escrit les normes
de comportament ètic general de CCOO i les pròpies com a delegat o delegada, així com
un document que l’acrediti com a delegat o delegada de CCOO.
El delegat o delegada ha de signar la recepció dels documents i el compromís de respectar
les normes de comportament ètic general de CCOO i el propi de la seva funció.
Els delegats i delegades que en aquests temps no hagin pogut fer els cursos o actes
d’acolliment s’han de reunir amb el responsable sindical de l’àmbit de la seva empresa per
ser informats de les seves responsabilitats, dels compromisos i dels valors ètics de CCOO,
així com per rebre la documentació corresponent i per signar la conformitat i el
compromís de compliment de les nostres normes.

28

Comportament ètic i mesures de verificació_Consell 20.02.20

A QUI

QUÈ

COM

QUAN

ON

QUI

Representants

Valors
fonamentals del
sindicat

Documentació
paper

Sessió
acollida al
principi de
cada mandat

Expt acta EESS

SI

Aplicació
seguiment
OD/PIO/
acollida

UI

Delegats i
delegades
Comitès

Espai web

Actuació en el
sector i territori

EFOSI

Nomenament i
compromís Codi
ètic

16.2.3. Vinculació a les tasques sindicals
L’acolliment i la formació tenen com a objectiu que els delegats i delegades coneguin i
comparteixin els principis i les formes de fer sindicalisme de CCOO, la seva incorporació a
l’activitat sindical en el nivell més adequat a la seva disponibilitat i la seva capacitació.
Les estructures organitzatives sectorials i territorials han de vetllar per la incorporació
d’aquestes persones a les diferents tasques sindicals tant en el marc de l’empresa com en
les tasques generals de caire sectorial o territorial.
La informació i els mecanismes de participació a les decisions sindicals són el principal
instrument per vehicular la incorporació de delegats i delegades a les diferents tasques de
l’activitat sindical.
A QUI

QUÈ

COM

QUAN

ON

QUI

Delegats/comitès

Documents
compromís

Document
escrit

En ser
nomenat

Espai
PIO/OD

Direccions
de les SSE i
SI

Incorporar
delegats i
delegades a
tasques de
responsabilitat
en diferents
nivells

Formació i
participació en
tasques de
responsabilitat
sindical

Des del
nomenament

En l’àmbit
de
l’empresa,
el sector i el
territori

Direccions
de les SSE i
SI

16.3. Òrgans de direcció
16.3.1. Garantia de participació

Els òrgans de direcció en els diferents nivells s’han de dotar de mecanismes de participació
i comunicació en la presa de les seves decisions sobre l’acció sindical i les formes
organitzatives.
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La participació no es pot quedar en una funció abstracta o voluntarista, sinó que cal
organitzar-la perquè tingui utilitat per a les persones afiliades i per al desenvolupament i el
creixement organitzatiu.
Tota persona, pel fet d’estar afiliada a CCOO, té dret a participar en la presa de decisions,
però l’organització de la participació ha de tenir en compte els diferents graus de
responsabilitat de les persones en les tasques sindicals.
Les persones afiliades sense cap responsabilitat sindical poden participar en els debats
socials, generals i sectorials a partir de les estructures sindicals a les empreses, els
territoris i els sectors. En aquest cas la participació sempre ha de ser un acte voluntari que
l’organització té el deure de garantir i estimular.
La participació per a delegats i delegades ha de fer-se en el marc dels sindicats
intercomarcals o estructures equivalents, tant pels temes de caire social com d’acció
sindical.
Els delegats i delegades estan en condicions d’exercir una participació de caire col·lectiu
perquè han de ser capaços de vehicular les opinions i les demandes de l’afiliació i dels
treballadors i treballadores en general i, d’altra banda, les informacions i els debats dels
òrgans de direcció.
La participació dels quadres sindicals (persones que exerceixen tasques de direcció en
empreses i estructures) s’ha de produir en l’àmbit de les empreses, dels centres de treball i
de les diferents estructures de direcció federatives i territorials.
La participació en els diferents nivells no pot ser un exercici teòric o retòric. Ha de ser
organitzat a partir de la definició de temes d’interès, del bon govern de les reunions i de la
seva periodicitat.

A QUI

QUÈ

Tots

Enquestes

Afiliació

Delegats i
delegades
Estructura
sindical
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Estimular la
participació
al debat
sindical de
les persones
afiliades al
sindicat amb
diferents
vinculacions
a tasques i
responsabilit
ats sindicals

COM
1.
2.

QUAN

Assemblees
Qüestionaris
Reunions i
assemblees a
empreses i
descentralitzad
es al territori

Mensual/anual

Vinculades a
l’actualitat
Afiliats i
afiliades: anual

ON
1.
2.
3.

Presencial
Xarxes
Empreses

QUI
SSE
SI
Federació
UI
CONC

Delegats i
delegades:
semestral
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16.3.2. Registres documentals
Tots els òrgans de direcció han de deixar constància per escrit de les seves reunions
mitjançant actes d’acords.
Les actes han de formar part d’un arxiu i han d’estar a disposició de les persones que
componen l’òrgan i de les persones del seu àmbit sindical.
Així mateix, han de fer un registre documental de la seva activitat.
A QUI

QUÈ

COM

QUAN

Tots

Actes
reunions OD

Document

Mensual/trimestral

SSE, SI,
federació,
UI, CE
CONC i
fundació

ON
1.
2.

Aplicació
PIO/OD
Registre
activitat
sindical

QUI
Òrgans
direcció
SI
Federacions
Unions
CONC

16.3.3. Balanços d’activitat
Els diferents òrgans de direcció han de fer un balanç periòdic de les seves activitats d’acció
sindical i organitzativa, i han de posar-lo a disposició del conjunt de l’afiliació del seu àmbit
d’actuació en forma de memòria.
La memòria i els balanços d’activitat han d’estat referits a l’acompliment dels plans de
treball i han de ressenyar altres activitats no previstes.
L’elaboració de plans de treball i la seva avaluació periòdica són elements imprescindibles
per aconseguir els nostres objectius i fer possible el desenvolupament organitzatiu.
A QUI

QUÈ

COM

QUAN

ON

QUI

Tots

Memòria
activitat

Document
paper/electrònic

Semestral/anual

Espai PIO/OD

Òrgans
direcció
SI
Federacions
Unions
CONC

SSE, SI,
federació,
UI, CE CONC
i fundació

Xarxes

16.3.4. Formació de quadres

Quan parlem de quadres sindicals ens referim a totes aquelles persones que tenen
responsabilitat sobre les diferents tasques sindicals, amb independència de si formen part
dels diferents òrgans de direcció o no.
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L’organització ha de vetllar perquè tinguin la formació adequada des del punt de vista
tècnic i polític per desenvolupar la tasca encomanada i per aportar al desenvolupament
organitzatiu.
La CONC ha de disposar d’un programa de formació de quadres sindicals per atendre
aquesta necessitat i d’altres que puguin sorgir.
Les persones que participen en la formació de quadres han de formar part d’un registre en
què han de constar les activitats de formació de quadres que ha realitzat cada persona.
A QUI

QUÈ

COM

QUAN

ON

QUI

Sindicalista
col·laborador/a

Documents
compromís

De manera
periòdica

Estructures
sindicals

Espai
registre
formació

Itineraris formatius

Document
escrit de
registre de
perfils

Òrgans
direcció
SSE
SI
Federacions
UI
CONC

Garantir que les
persones amb
responsabilitats
sindicals tenen la
formació política i
tècnica per al seu
desenvolupament

Programa
formatiu de la
CONC.
Cursos,
conferències,
jornades i
reunions

En ser
nomenat

PIO/OD

Trimestral
Anual

16.4. Representació institucional
16.4.1. Identificació de la responsabilitat de seguiment
La CONC disposa d’un espai de consulta confederal en què han de figurar tots els
organismes i àmbits de participació, desagregats per les diferents responsabilitats de la CE,
de les federacions o de les unions.
D’aquesta relació, només n’han de formar part les participacions que hagin estat
avaluades com a útils per a la tasca del sindicat i per al desenvolupament de les tasques
laborals i socials dels treballadors i treballadores i del conjunt de la població.
La valoració d’utilitat i de les participacions federatives i territorials ha de prendre forma
compartida entre la CE de la CONC i la federació o la unió corresponent.
El seguiment, l’ha de fer l’organisme responsable, ja sigui de la CE de la CONC com de les
federacions o unions.
A QUI
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QUAN

ON

QUI
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Representants
institucionals
o d’empresa

Documents
compromís

Document
escrit

Garantir que les
persones que ens
representen
tenen la formació
adequada per al
desenvolupament
de la tasca

Reunions
periòdiques
de les
persones
responsables
sindicals de
l’àmbit amb
ells o elles

En ser
nomenat

Espai
PIO/OD

Anualment i
sempre que ho
demani la
persona
responsable o
la que exerceix
la
representació

Els òrgans dels
quals depèn
cada
representació

16.4.2. Acompanyament a les persones representants
La CE de la CONC ha d’assolir la responsabilitat de dotar-se d’un pla d’acompanyament,
que pot incloure formació específica, per a tots els àmbits de participació institucional o
d’empresa.
La formació ha de tenir una part global comuna de contingut sindical i d’actituds, i una
altra part sindical i tècnica adequada a l’espai concret de participació.
A QUI

QUÈ

COM

QUAN

ON

QUI

Representants
institucionals
o d’empresa

Pautes de
comportament a cada
àmbit de representació

Reunió de les
persones
responsables
sindicals amb
les persones
que fan la
representació

En ser
nomenat

Espai PIO/OD

Responsables
sindicals i
formadors i
formadores
específics

Compartir els objectius
del sindicat en l’àmbit

Previ al
nomenament i
cada vegada
que sigui
necessari

16.4.3. Nomenament i acceptació
L’estructura corresponent ha d’informar la persona nomenada per fer la representació de
CCOO de la nostra política en aquest organisme i de l’actitud que ens és comuna en els
àmbits de participació.
La persona nomenada ha de signar un document d’acceptació de les condicions generals i
concretes de la nostra participació als diferents àmbits.
16.4.4. Balanços d’activitat i utilitat
Les persones que ens representen han de reportar de manera periòdica les decisions i
l’activitat de l’òrgan, i la pròpia en l’àmbit de representació.
Això ens farà possible analitzar la utilitat de la participació, les propostes de canvi o el fet
de deixar de participar.
Com a mínim anualment hauríem de fer balanços de l’activitat i la utilitat de cada
organisme en què participem i decidir la continuïtat de la nostra participació o no.
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La decisió de seguir participant o no s’ha de prendre de manera compartida entre l’òrgan
responsable i la responsabilitat corresponent de la CE de la CONC, i ha de ser aprovada per
la CE de la CONC.
A QUI

QUÈ

COM

QUAN

ON

QUI

Tots

Memòria
activitat

Document
paper/electrònic

Semestral/anual

Espai PIO/OD

Òrgans de direcció
corresponents SSE,
SI, federació, UI, CE
CONC i fundació

SSE, SI,
federació,
UI, CE
CONC i
fundació
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