
9è Congrés

Lluita obrera maig-juny 2008 15!

Proposta de modernització i canvis en els nostres Estatuts

Avancem en la igualtat de gènere 
i en la confederalitat
En primer lloc, volem significar la voluntat

del conjunt del sindicat de fer una profun-

da modernització i actualització dels esta-

tuts de CCOO de Catalunya per tal d’a-

daptar-los a una organització de gairebé

200.000 afiliats/ades, que representa més

del 44% dels treballadors i treballadores

de Catalunya davant els reptes que ens

planteja una societat desenvolupada a l’i-

nici del segle XXI. Respecte d’això, el

Consell Nacional proposa al 9è Congrés

de la CS de la CONC, mitjançant un grup

de treball, que compleixi aquest objectiu

en els propers anys en una experiència

similar a la del nou model de congressos

que ha conclòs amb èxit.

Sense perjudici de l’objectiu plantejat, el

Consell Nacional proposa al 9è Congrés

les modificacions treballades de forma

participativa i acordada per unanimitat pel

grup de treball escollit a aquest efecte i

pel Consell Nacional.

Reforçar els drets i la participació dels

afiliats

Alguns dels canvis proposats signifiquen

una millora dels drets d’informació i de

participació dels afiliats a través de les

TIC: carnet sindical, posada a disposició

dels estatuts i dels convenis, extensió de

la informació als centres de treball, sec-

cions sindicals d’empresa (SEE), etc.

S’inclou en els estatuts la figura del Síndic

de l’Afiliat com a garant i dinamitzador

dels drets dels afiliats i de la qualitat dels

serveis que se li presten.

Incrementar la seguretat jurídica interna i

els drets dels afiliats en el capítol disci-

plinari intern

Instauració amb caràcter previ dels expe-

dients informatius. Millores tècniques del

procediment aplicador de sancions –con-

tradictorietat, audiència a l’afectat, comis-

sió instructora, exigència en la transparèn-

cia i en la seguretat jurídica—. Gradualitat

en les mesures cautelars com a garantia

per als drets dels afiliats, etc.

Consolidar el sindicat a l’empresa i els

seus drets

Facilitar l’organització funcional del sindicat

al centre de treball; incrementar les capaci-

tats de les SSE; instaurar estatutàriament la

participació de l’assemblea d’afiliats a l’em-

presa i els seus drets; reforçar el sindicat de

ram com a eix de la doble estructura organit-

zativa del sindicat. Aquestes són algunes de

les propostes de millora incloses en aquest

apartat en els estatuts.

Avançar decididament en la concepció

del sindicat d’homes i dones

S’incrementen els drets de participació de

les dones i la seva presència en les candi-

datures i en els òrgans de direcció en la

línia d’avançar cap a la plena igualtat. En

aquesta línia s’ha incorporat als nostres

estatuts la paritat en l’elecció de la

Comissió executiva de la CS de la CONC, i

la seva extensió en funció de les circums-

tàncies a la resta de les organitzacions

confederades.

Un pas endavant en la millora de la parti-

cipació de col·lectius preferents –joves i

immigrants–

Es recullen millores en la participació de

tots dos col·lectius amb l’objectiu d’aug-

mentar-ne la presència al sindicat i d’incre-

mentar les seves responsabilitats en els

òrgans de direcció. Alhora, es referma

CCOO com el sindicat de la diversitat de

procedència en la seva afiliació i en la

seva política sindical.

Reforçar la democràcia interna i l’eficàcia

dels òrgans de direcció

S’introdueix la revocabilitat del secretari

general en els supòsits d’abús i ineficàcia

de la seva gestió quan les 2/3 parts del

màxim òrgan de direcció així ho consideri i

s’evidenciï la seva falta de representativitat

i de suport sindical.

Un salt qualitatiu en la coresponsabilitat

en el govern de la confederalitat

El Consell Nacional proposa la creació

d’un òrgan de direcció denominat COMITÈ

CONFEDERAL, que estarà format per les

persones escollides en el marc del

Congrés per exercir responsabilitats exe-

cutives concretes i els secretaris/àries

generals de totes les federacions i unions

territorials, i que ostentarà la direcció sin-

dical confederal en l’estratègia i en l’orien-

tació del dia a dia de la nostra organitza-

ció. Aquesta proposta suposa un salt qua-

litatiu en l’assumpció del compromís i la

coresponsabilitat del govern confederal

per part de les organitzacions confedera-

des i, per tant, un reforç considerable de la

cohesió i la fortalesa de les CCOO de

Catalunya.

Consolidar la limitació de mandats

Es millora la redacció estatutària per tal de

racionalitzar el compliment de la limitació

de mandats i es reforça la decisió sindical

respecte d’això en un moment significatiu

per a la seva aplicació a la Secretaria

General de la CS de la CONC per primera

vegada.

Inclusió estatutària de la USC –Unitat de

serveis compartits– com a instrument

confederal al servei de les organitzacions

en els temes de la gestió interna

Per tant, el 9è Congrés té a l’abast impul-

sar la tradició de CCOO en el respecte als

drets dels afiliats, la transparència, l’eficà-

cia i la democràcia interna de la nostra

organització i també al reforçament de

l’estructura del govern confederal.


