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Resum del Programa d’acció del 9è Congrés de CCOO de Catalunya

CCOO, un sindicat que agrupa interessos,
conquereix drets i impulsa valors

CCOO de Catalunya celebrem el nos-

tre 9è Congrés els pròxims 3 i 4 de

desembre. Ho fem en un moment en

què el nostre sindicat ha tornat a rea-

firmar-se com a primera força sindical

de Catalunya, amb 25.000 delegats i

delegades i amb 185.000 persones

afiliades.

A partir de setembre es faran prop de

1.000 assemblees a les empreses i als

locals sindicals, i milers de persones

participaran en el debat precongres-

sual i en l’elecció dels delegats i les

delegades del Congrés.

El Congrés és un acte fonamental en

la vida del sindicat; prop de 700 per-

sones, en representació dels afiliats i

les afiliades, faran balanç de l’activitat

sindical d’aquest període, analitzaran

els problemes econòmics i socials que

afecten el món del treball i decidiran

els objectius sindicals, reivindicatius i

organitzatius per als propers quatre

anys.

El lema del nostre Congrés, “CCOO,

un sindicat que agrupa interessos,

conquereix drets i impulsa valors”,

expressa amb claredat els objectius

sindicals que ens proposem:

1. Millorar la qualitat de les condicions

de treball i els drets de les persones, en

igualtat real i efectiva per a tots i totes,

mitjançant la força de la negociació

col·lectiva i el desenvolupament de lleis

laborals favorables als treballadors.

2. Contribuir a la millora de les condi-

cions de vida dels treballadors i les tre-

balladores, amb el creixement dels

recursos financers i més qualitat de

l’Estat social del benestar, de l’educació,

la sanitat, els serveis socials d’atenció a

la gent gran i a la infància i amb la millo-

ra generalitzada dels serveis públics i les

administracions públiques.

Alhora, exigim una dignificació de les

condicions de treball dels professio-

nals d’aquests sectors.

Volem un desenvolupament del nou

Estatut d’Autonomia, amb fortes políti-

ques socials i de progrés.

3. Ens proposem desenvolupar una

acció sindical, en tots els terrenys, a

l’empresa i en els sectors d’activitat,

que doni suport a un model alternatiu

de desenvolupament per al nostre país.

Un model que trenqui amb la precarie-

tat laboral i que estigui a favor d’una

competitivitat de les nostres empreses

basada en la qualitat dels productes i

serveis, l’exportació, la investigació, la

innovació i la sostenibilitat. Volem un

país modern econòmicament, viable i

amb futur. Una economia capaç de

sostenir una societat amb qualitat de

vida per a tots i totes, i amb qualitat en

les condicions de treball.

4. Conscients que estem en l’era de la

globalització, treballem per estendre i

globalitzar els drets humans, els drets

socials i els laborals per a totes les

persones del planeta. Necessitem des-

envolupar la Confederació Sindical

Internacional, enfortir la nostra

Confederació Europea de Sindicats i

ajudar al creixement del sindicalisme i

la llibertat sindical a tot el món.

La jornada de lluita sindical internacio-

nal del pròxim 7 d’octubre pel “treball

digne” serà un moment important d’a-

firmació d’aquesta voluntat del sindi-

calisme internacional.

Renovem la nostra exigència d’un ver-

tader desenvolupament social i polític

de la Unió Europea, com a condició

necessària per a l’extensió de la demo-

cràcia social avançada en el món.
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5. Impulsem formes d’organització

sindical que, respectant les nostres

estructures bàsiques, siguin útils per a

l’acció del sindicat en les noves reali-

tats de l’empresa descentralitzada, als

polígons industrials i als centres d’ac-

tivitat compartida, amb un sindicalis-

me de proximitat per atendre les peti-

tes i mitjanes empreses.

Volem ser una organització més útil

per a les persones afiliades, que són

el centre d’atenció del sindicat, afavo-

rint la seva participació en la vida i les

decisions sindicals i millorant els nos-

tres serveis de tota mena. Persones

afiliades que tenen dret universal a

ser ateses, amb independència del

territori de Catalunya on visquin i tre-

ballin, dels sectors d’activitat econò-

mica a què pertanyin o de la grandària

de la seva empresa.

En el procés precongressual i en el

mateix Congrés, discutirem el nostre

programa d’acció, amb la intenció de

ser capaços, després del balanç que

fa l’Informe general, de concretar

col·lectivament els compromisos i les

línies d’actuació que permetin fer rea-

litat un avanç en els nostres objectius

sindicals.

Hem organitzat el nostre programa

d’acció en 8 amplis eixos de treball,

que permeten, alhora, mantenir oberts

objectius sindicals en què hem treba-

llat en aquest període, millorar la nos-

tra acció sindical i organitzativa i obrir

nous reptes a l’acció del sindicat.

1. AFAVORIR LA CENTRALITAT DEL

TREBALL I L’OCUPACIÓ DE QUALITAT

Afirmem el valor social del treball com

a centre de la nostra societat i la nos-

tra economia. Les nostres empreses

són el resultat del treball i la creativi-

tat humana, del nostre esforç, de la

nostra formació i disponibilitat.

1.1. Continuarem desenvolupant polí-

tiques afavoridores de l’ocupació

estable. La contractació indefinida ha

de ser la regla general i la contracta-

ció temporal, una excepció amb

causa.

1.2. L’acció sindical sobre la subcon-

tractació, la descentralització orga-

nitzativa de les empreses i les admi-

nistracions i l’externalització d’activi-

tats ha de ser una qüestió central del

pròxim període, per evitar el que com-

porten com a focus de precarietat

laboral i pèrdua de drets. Exigim una

intervenció sindical des de la negocia-

ció col·lectiva i noves reformes de les

lleis laborals, que ens ajudin en

aquest objectiu. La lluita contra la

cessió il·legal de treballadors i les fal-

ses empreses de serveis integrals for-

men part de la nostra estratègia.

1.3. La salut laboral ha de continuar

sent una preocupació essencial del

sindicat, perquè els problemes de

salut són una expressió de la qualitat

o de la precarietat del conjunt de les

condicions de treball i l’organització

del treball. Hem d’intensificar-ne el

tractament en la negociació col·lectiva

i hem de generalitzar la utilització

d’ISTAS-21 com a metodologia per als

riscos psicosocials.

La lluita contra la privatització de la

gestió de la salut en el treball que sig-

nifica l’actual sistema de mútues és

una prioritat sindical. Volem el dret de

codecisió en l’elecció i en el canvi de

mútua i servei de prevenció.

Exigim la concertació real del Pla de

prevenció de riscos laborals 2009-

2012 per donar resposta integral i

completa als problemes de salut a les

empreses de Catalunya.

1.4. Volem una reforma vertadera del

Servei d’Ocupació de Catalunya i

descentralitzar funcions al territori

amb participació dels agents socials,

amb més recursos i proximitat a les

persones. També volem modernitzar

les polítiques actives i la seva relació

amb les noves demandes d’ocupació i

millorar l’Observatori del Mercat de

Treball. 

Un SOC que sigui capaç d’actuar pre-

ventivament, en processos de rees-

tructuració, en coordinació amb

l’Observatori de Prospectiva

Industrial, i controlar la qualitat de les

actuacions de les empreses de

recol·locació.

1.5. La reforma de la formació pro-

fessional és clau per al futur del nos-

tre país. És necessari impulsar-la, vin-

cular-la a les necessitats reals de les

empreses, integrar i coordinar el con-

junt del sistema: la inicial, l’ocupacio-

nal i l’activa. El dret sindical a nego-

ciar la formació professional a les

empreses, i les seves condicions, cal

estendre’l en la negociació col·lectiva.

1.6. Necessitem una transferència

efectiva de la Inspecció de Treball

que garanteixi la unitat en l’actuació

inspectora. És fonamental l’increment

dels recursos econòmics i humans. El

nostre objectiu és aconseguir la mitja-

na europea d’1 inspector per cada

10.000 treballadors.

2. IMPULSAR UN CANVI DE MODEL

SOCIOECONÒMIC BASAT EN LA

PRODUCTIVITAT, LA SOSTENIBILI-

TAT, L’EQUILIBRI TERRITORIAL I LA

COHESIÓ SOCIAL

2.1. Reclamem polítiques sectorials

actives que afavoreixin l’economia

productiva i la indústria com a motor

econòmic de Catalunya, capaç de

sostenir serveis d’alt valor afegit.
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Necessitem impulsar la R+D+i, també

en les PIME, i les activitats emergents,

com les relacionades amb el medi

ambient.

Proposem polítiques públiques que

ajudin a internacionalitzar i a moder-

nitzar les nostres empreses. La crea-

ció del Consell de Polítiques

Industrials, amb participació de sin-

dicats i patronals, ha de ser un ins-

trument per concertar aquestes polí-

tiques públiques.

És urgent la modernització de les nos-

tres infraestructures de tota mena:

logística i de transport, energètiques,

de telecomunicacions, ferroviàries,

hídriques, etc. La sostenibilitat ha de

convertir-se en un factor competitiu per

a les empreses.

Volem la continuïtat de l’Acord

Estratègic com a instrument general de

concertació, amb iniciatives concretes,

amb recursos, i avaluació periòdica i

mesurable dels seus resultats.

3. FER DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

I DE LA CONCERTACIÓ SOCIAL INS-

TRUMENTS ÚTILS PER AL CANVI DE

MODEL SOCIOECONÒMIC

3.1. CCOO de Catalunya impulsem el

marc català de relacions sociolaborals,

útil per a la millora de les condicions

de treball concretes dels treballadors i

treballadores catalans, útil per a la

modernització de les nostres empre-

ses. Un marc obert, cooperatiu i solida-

ri amb el sindicalisme del conjunt de

l’Estat.

Proposem al conjunt del sindicalisme

confederal i de classe català un “pacte

sindical per al marc català de rela-

cions sociolaborals”, que aporti a la

construcció nacional i de país una clara

orientació social i de progrés.

3.2. La democratització de l’empresa

és un objectiu sindical transversal.

Volem una organització del treball amb

més drets sindicals col·lectius d’inter-

venció, preventius i anticipatius; i més

drets de les persones per a l’autogestió

de les seves pròpies condicions i a la

participació en les decisions del seu

propi treball.

3.3. L’organització flexible del

treball, en totes les seves dimensions,

només és admissible si és negociada i

amb drets per a les persones. La flexi-

bilitat unilateral de l’empresari és un

element de precarietat laboral.

3.4. Necessitem una reforma i una

racionalització de la negociació

col·lectiva, per crear convenis col·lectius

forts, que possibilitin una millora real de

les condicions de treball i els drets. Els

convenis col·lectius generals de sector

de Catalunya són una peça bàsica d’a-

questa reforma, per superar els convenis

febles de petits sectors o els convenis

col·lectius provincials, que són font de

desigualtat i de dúmping social.

3.5. En el pròxim període posarem en

funcionament el “codi de comporta-

ment de la negociació col·lectiva”

per aprofundir en la participació de l’a-

filiació en els processos de negociació,

i en la cooperació entre les nostres

organitzacions federals en els convenis

compartits.

3.6. El nostre objectiu sindical és com-

batre totes les cares de la precarie-

tat laboral de forma integral. La

igualtat real i efectiva entre les perso-

nes diverses és per a nosaltres un fil

conductor en aquesta lluita.

3.7. Ens proposem assolir una política

salarial forta, de la qual en formen

part la lluita per la dignificació del salari

mínim interprofessional i els salaris

mínims garantits de convenis, que han

d’aconseguir els 1.000 euros, és a dir,

el 60% dels salaris mitjans, en l’orien-

tació de la Carta Social Europea.

L’evolució preocupant de la inflació exi-

geix la generalització de les clàusules

completes de revisió salarial. Alhora, la

inflació no pot ser l’únic factor de la

negociació salarial; és imprescindible

considerar els beneficis empresarials,

les expectatives de mercat, la producti-

vitat, etc.

Estendre la previsió social comple-

mentària, com a salari diferit, a base

dels plans de pensions de la negocia-

ció col·lectiva, és un objectiu bàsic del

sindicat.

3.8. La igualtat de gènere, real i

efectiva, entre homes i dones, és un

eix central de la nostra acció sindical

en el pròxim període. El nostre objec-

tiu central és transformar l’organitza-

ció del treball discriminatòria en una

organització igualitària. Volem establir

polítiques d’acció positiva per a la

dona, en totes les fases de la relació

laboral: la contractació, la formació

professional, la promoció, l’organitza-

ció jeràrquica de l’empresa, els canvis

i ajustos de plantilla. És fonamental,

també, la correcta i equitativa valora-

ció dels llocs de treball.

La incorporació a la negociació dels

convenis i pactes d’empresa de mesu-

res i plans d’igualtat, avaluables, dinà-

mics i amb participació sindical, són el

nostre instrument en la lluita per la

igualtat real.

Les polítiques de conciliació de la vida

personal i la laboral han d’entendre’s

com a instruments per modificar, entre

homes i dones, l’ús social del temps,

de manera que es conquereixi una

coresponsabilitat entre gèneres.
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Exigim que la Llei catalana d’igualtat

sigui un marc de concertació de les

nostres reivindicacions.

3.9. Organització professional, for-

mació i qualificacions. Ha de conti-

nuar sent un escenari d’intervenció del

sindicat, per modernitzar les classifi-

cacions i establir drets personals a la

formació.

3.10. Temps de treball. Continuem

lluitant per les emblemàtiques 35 hores

amb la nostra proposta de llei, que

combini mesures legislatives i negocia-

ció col·lectiva. Ara volem fer una ofen-

siva per a la millora dels sistemes de

flexibilitat del temps de treball, i al vol-

tant de dos eixos: la millora dels siste-

mes d’intervenció sindical, amb drets

sindicals que s’anticipin als canvis

horaris, i amb nous drets personals a la

seguretat, a la fixació de descansos

compensatoris, al control del propi

temps de treball, etc. 

3.11. Valorem positivament l’experièn-

cia d’Acció Jove, i apostem per l’ex-

tensió de la seva xarxa en totes les

organitzacions. Estem compromesos i

lluitarem contra qualsevol discrimina-

ció de les persones joves, dobles

escales salarials o condicions precà-

ries. Ens proposem una ofensiva sindi-

cal per a la dignificació de les condi-

cions que pateixen els nostres beca-

ris, joves en pràctiques en alternança i

joves investigadors.

3.12. CCOO de Catalunya ha estat la

principal impulsora de les polítiques

de mobilitat sostenible als centres

de treball, com una condició de treball

en si mateixa, transversal i que afecta

la qualitat del conjunt de les condicions

de treball. Ens proposem intensificar la

nostra acció sindical a favor de la

mobilitat sostenible: en la negociació

col·lectiva, i als polígons i espais de

multiactivitat, per al desplegament de

l’Acord Estratègic i les noves lleis

mediambientals.

3.13. Estendre el tractament del medi

ambient en la negociació col·lectiva,

sobre la base de les nostres experièn-

cies, és un dels nostres objectius sindi-

cals més nous. L’establiment de siste-

mes de gestió mediambiental a les

empreses és un espai del sindicat per

intervenir en l’organització del treball.

3.14. Promovem la incorporació de

les persones amb discapacitat als 

centres de treball, en règim ordinari, en

condicions d’igualtat i adaptabilitat de

l’entorn. Exigim el compliment de la

LISMI, tant a les empreses com a les

administracions públiques.

3.15. El teletreball i les noves tecno-

logies són un nou escenari de l’acció

sindical. La negociació col·lectiva ha de

regular les garanties necessàries per a

les persones, la voluntarietat, i les con-

dicions, fins i tot per als TRADE, injus-

tament exclosos de l’acord europeu de

teletreball. Insistim a proposar el nostre

“Acord Nacional de Catalunya sobre

Teletreball”, que faci realitat nous drets

per a les persones que teletreballen.

3.16. La immigració és una realitat

estructural i positiva de la nostra socie-

tat. Necessitem atendre la seva integra-

ció, en plenitud de drets i d’obliga-

cions, als centres de treball. La integra-

ció laboral és un factor determinant per

a la integració i la cohesió social.

L’extensió dels acords per a la gestió

de la diversitat d’origen als centres de

treball ha de ser una prioritat en el futur

immediat.

3.17. CCOO de Catalunya continuarem

lluitant per preservar el dret de vaga, i

consolidar la seva legitimació social. En

aquest sentit, és important la continuï-

tat de la negociació d’acords estables

per a l’autoregulació de la vaga i

l’establiment pactat de serveis essen-

cials per a la comunitat.

3.18. El nou Estatut Bàsic de

l’Empleat Públic estableix un nou

escenari per a l’acció sindical i el reco-

neixement ple de la negociació col·lec-

tiva i la llibertat sindical. Exigim el seu

desenvolupament a través de la Llei de

la funció pública de Catalunya, que

garanteixi la seva aplicació plena.

3.19. TRADE. És l’hora del desplega-

ment organitzatiu i contractual. La nos-

tra iniciativa sindical per dotar els tre-

balladors autònoms dependents d’un

quadre bàsic de drets continua sent

important. No ha tingut en la Llei de

l’Estatut del Treball Autònom, pel seu

caràcter restrictiu, la resposta que

haguéssim desitjat. Amb tot, el reconei-

xement del dret de negociació col·lecti-

va d’acords d’interès professional, la

jurisdicció social, judicial i extrajudicial,

en la solució de conflictes, aporta
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noves oportunitats per al desplega-

ment organitzatiu en el futur.

3.20. El nou Consell de Relacions

Laborals de Catalunya es converteix

en un espai central de participació i de

concertació, del nostre marc català de

relacions sociolaborals. És necessari el

seu desenvolupament, àgil i útil, en el

pròxim període. Molt especialment de

la nova Comissió Catalana de

Convenis Col·lectius.

3.21. El Consell de Treball,

Econòmic i Social de Catalunya ha

tingut una activitat molt positiva com a

òrgan de consulta preceptiva en l’acti-

vitat legislativa del Parlament de

Catalunya. Ens proposem fer més difu-

sió de les nostres intervencions, pro-

postes i posicionaments.

3.22. El Tribunal Laboral de

Catalunya, el nostre sistema extrajudi-

cial de prevenció i solució de conflic-

tes, ha de continuar desenvolupant-se

amb la seva extensió territorial i  secto-

rialització.

3.23. El sindicat ha de ser el subjec-

te principal en el sistema de rela-

cions laborals. Promourem les refor-

mes legislatives necessàries per fer-ho

realitat, en l’àmbit de la negociació

col·lectiva i de les eleccions sindicals.

3.24. El concepte emergent de respon-

sabilitat social també és escenari de

l’acció sindical i la negociació col·lecti-

va. Ens confrontem contra les pràcti-

ques unilaterals de pretesa responsabi-

litat social, a favor d’un concepte con-

tractual i la seva negociació.

Reclamem per al sindicalisme un paper

exclusiu en allò que s’ha relacionat

amb les relacions laborals, alhora que

volem compartir amb altres grups d’in-

terès altres àmbits de responsabilitat

social. Proposem la constitució del

Consell Català per a la Responsabilitat

Social, participat pels agents socials i

amb l’objectiu de promoció i transpa-

rència de les pràctiques de responsa-

bilitat social.

4. EXIGIR POLÍTIQUES QUE 

AFAVOREIXIN L’EQUITAT I LA

COHESIÓ SOCIAL

4.1. i 4.2. CCOO de Catalunya volem

un model de finançament suficient,

equitatiu i solidari, alhora que exigim

de la Generalitat de Catalunya una

política fiscal que garanteixi la suficièn-

cia i la progressivitat.

4.3. Reafirmem la nostra aposta per

l’escola pública, i exigim una llei d’e-

ducació que desenvolupi el Pacte

Nacional per a l’Educació. Aspirem a

un únic sistema d’educació pública,

inclosa la concertada, que garanteixi la

igualtat d’oportunitats i la qualitat com

a condició bàsica per al nostre futur

com a país i per a la cohesió social.

4.4. Apostem pel dret a la salut de les

persones i per la millora de l’atenció

sanitària, en termes d’igualtat i proxi-

mitat.

4.5. Volem un desplegament de la Llei

de dependència i de la Llei de ser-

veis socials, amb recursos suficients,

que permeti una atenció de qualitat a

les persones dependents i la dignifica-

ció de les condicions professionals del

sector.

4.6. Com sempre, lluitem per la millora

de la protecció social complemen-

tària dels més desfavorits a través de

la protecció social complementària i

amb noves polítiques d’inserció social.

4.7. Ens proposem una millora subs-

tancial dels serveis i de les admi-

nistracions públiques, amb més

Rosa Bofill

Sindicat i sindicalisme
de dones i homes

Fa un any parlàvem de la

necessitat d’augmentar la

participació de les dones

en les eleccions sindicals i

la seva presència com a

delegades. Ara podem

veure, a més del fet que

CCOO continua sent el pri-

mer sindicat a Catalunya,

que continua també aug-

mentant de forma constant

el nombre de delegades.

Això comporta un impor-

tant pas endavant, i ara cal

que totes aquestes delega-

des puguin tenir un paper

actiu en les seves empre-

ses, i sobretot que formin

part de les meses de nego-

ciació dels convenis, àmbit

en el qual es determina una

part important de les con-

dicions de treball.

No podem, però, pensar

que ja hem arribat on volí-

em: el percentatge de dele-

gades és inferior al percen-

tatge d’afiliades, i aquest

és inferior al percentatge

de dones en la població

activa. Ens queda, per tant,

molta feina per fer.

I ara que estem encetant

un període congressual ens

hem de plantejar amb força

la normalització de la pre-

sència de dones en tots els

àmbits de participació i de

direcció. Cal que les dele-

gacions, les assemblees,

les conferències, els con-

gressos i els òrgans de

direcció escollits tinguin la

presència de dones que

cal, no només per complir

els estatuts dels quals ens

hem dotat, sinó especial-

ment perquè la veu de les

dones tingui el protagonis-

me necessari per assegurar

que avancem en el sindicat

i el sindicalisme de dones 

i homes.
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recursos econòmics i humans, amb

racionalització i simplificació, amb la

garantia de serveis de proximitat, i evi-

tant que els processos d’externalitza-

ció, en els mateixos plecs de condi-

cions, signifiquin una precarització de

l’ocupació i de la qualitat dels serveis.

4.8. Lluitem pel dret a l’habitatge,

amb polítiques públiques que el con-

verteixin en un dret real, especialment

per als joves.

4.9. Impulsem una política de norma-

lització lingüística del català, que per-

meti que la nostra llengua i el dret al

seu ús i coneixement siguin un factor

de cohesió social i es consolidin en les

relacions laborals i en la negociació

col·lectiva.

5. CONTRIBUIR A LA

GLOBALITZACIÓ DELS DRETS I A

LES REGULACIONS DELS MERCATS

5.1. Assistim a una intensificació dels

processos de globalització econòmica,

amb canvis molt dinàmics en el pano-

rama internacional. Necessitem un nou

impuls a la globalització dels drets

humans, els drets socials i els laborals. 

5.2. Promovem la renovació de les ins-

titucions i el dret internacional. Molt

especialment, l’Organització

Internacional del Treball, com a fòrum

de concertació internacional i per a l’efi-

càcia de l’aplicació dels seus convenis.

5.3., 5.4., 5.5., 5.6 i 5.7. Volem multipli-

car i sostenir la nostra xarxa de comi-

tès d’empresa europeus, el reforça-

ment de la CES i els seus comitès

sindicals interregionals. És bàsic,

per reorientar la globalització i el sin-

dicalisme internacional, la consolida-

ció plena de la CSI. Donem suport a la

plena llibertat sindical a Andorra.

Continuarem la nostra línia de coope-

ració sindical amb els sindicats dels

països en desenvolupament.

6. IMPULSAR L’AFILIACIÓ ESTABLE, LA

PARTICIPACIÓ I L’AUTOORGANITZACIÓ

6.1., 6.2. i 6.3. Les persones afiliades,

la seva atenció i participació en la vida

del sindicat, són el centre dels nostres

esforços perquè són la base de la nos-

tra força. Aquest 9è Congrés ha d’a-

profundir en mesures concretes perquè

creixi l’afiliació, alhora que el vincle

amb el sindicat es converteixi en un

vincle estable i permanent. Ens propo-

sem, també, millorar els serveis sindi-

cals a l’afiliació, de tota mena.

6.4. i 6.5. En l’era dels mitjans de

comunicació de masses, construir la

nostra pròpia xarxa i la nostra pròpia

política comunicativa és una garantia

d’independència. La construcció del

sindicalisme en xarxa, amb l’aplicació

de les TIC, és una necessitat organitza-

tiva i de l’acció sindical.

6.6., 6.7. i 6.8. La formació sindical,

en una organització viva com la nostra,

té una importància fonamental, per a

l’eficiència de la nostra acció i per a la

transmissió dels nostres valors i ideals.

La nostra acció cultural promou els

nostres valors en la vida social. Volem

reforçar el CERES com a centre d’es-

tudis integral, l’Arxiu Històric com a

portador de la nostra memòria històrica

i el Seminari Salvador Seguí com a

fòrum que ens vincula al món del

coneixement i ens permet projectar-nos

en el present i en el futur.

7. REFORÇAMENT DEL CARÀCTER

CONFEDERAL DELS ORGANISMES

DE DIRECCIÓ I DELS MECANISMES

DE PARTICIPACIÓ I DE COOPERACIÓ

ORGANITZATIVA

7.1. L’actual món del treball i l’organit-

zació de les empreses ens exigeixen un

enfortiment de la nostra organització

com a sindicat general i confederal,

capaç d’establir un nou protagonisme

de les organitzacions confederades en

la vida general del sindicat i capaç de

representar els treballadors catalans,

amb tota la diversitat de les seves con-

dicions personals i professionals, de la

seva ubicació territorial i del seu propi

treball.

7.2. Els canvis en l’organització del tre-

ball impliquen noves fórmules organit-

zatives complementàries a les nostres

estructures bàsiques, que garanteixin,

de forma funcional i flexible, la coope-

ració entre les nostres organitza-

cions, a l’empresa central on partici-

pen diverses empreses, contractes i

subcontractes; en les cadenes de sub-

contractació i de subministradors, en

els espais d’activitat compartida.

7.3. Volem enfortir el sindicat a l’em-

presa, les nostres seccions sindicals,

també amb responsables sindicals en

la petita i la mitjana empresa.

7.4. Els sindicats comarcals i inter-

comarcals de ram són un element

fonamental que garanteix una presèn-

cia organitzada de les nostres federa-

cions al territori, i el compromís amb

l’acció sindical territorial de les nostres

organitzacions territorials.

7.5., 7.6. i 7.7. En el pròxim període obri-

rem processos de reorganització en

les organitzacions territorials i pro-

cessos de fusió en les federacions

sindicals de Catalunya. El resultat, en

tots els casos, ha de ser un enfortiment

organitzatiu i una organització més útil.

La nostra Àrea Pública, a més de ser

un important espai de cooperació sindi-

cal, adquireix una nova importància amb

el desenvolupament de la nova Llei de

funció pública a Catalunya.
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7.8. Plantegem una reforma dels

òrgans confederals de direcció del

sindicat, que permeti una direcció

sindical més àgil, més forta política-

ment, amb més compromís i més

implicació de les organitzacions 

confederades.

8. UNA GESTIÓ DELS RECURSOS

ORIENTADA A L’AFILIACIÓ,

L’EFICIÈNCIA I LA TRANSPARÈNCIA

8.1. i 8.2. CCOO de Catalunya volem

aprofundir en la política d’ús eficient

dels nostres recursos, i de transpa-

rència i d’auditoria externa, política

que proposem que adoptin totes les

organitzacions socials del nostre país.

L’autonomia dels nostres recursos és

garantia de la nostra independència.

Aquest és per a nosaltres un compro-

mís de responsabilitat social.

8.3. Necessitem mancomunar

esforços per optimitzar l’eficiència

dels recursos al servei de l’afiliació i

el desenvolupament de les polítiques

reivindicatives. En l’assessorament

sindical i en el Gabinet Tècnic

Jurídic, en les eleccions sindicals, en

els serveis compartits, etc. Es tracta

de garantir un quadre bàsic universal

de drets d’assistència a totes les

persones afiliades, amb independèn-

cia del territori de Catalunya on vis-

quin i on treballin, del sector d’activi-

tat en què treballin o de la dimensió

de la seva empresa.

Finalment, el 9è Congrés serà un

moment d’afirmació de les senyes

d’identitat i valors del nostre sindi-

cat, nacional i de classe, sindicat

internacionalista, sindicat de les

diversitats, independent i democràtic,

sindicat general i confederal arrelat

en la història de les lluites de l’es-

querra social de Catalunya, subjecte

actiu de la transformació del present

social i econòmic del nostre país i de

la seva projecció en el futur.




