




Palau de Congressos de Barcelona (I)



Palau de Congressos de Barcelona (II)
3 i 4 de desembre de 2008

Participants: 1.000 persones

• 698 delegats i delegades

• 150 persones convidades

• 100 persones equip d’organització



Assemblees precongressuals

TIPUS ASSEMBLEA Nombre Total

Assemblees primer nivell – empreses elecció directa 2.503

Assemblees primer nivell – empreses petites que fan elecció 
conjunta

357

Total assemblees primer nivell 2.860 2.860

Assemblees segon nivell (conferències de sindicats comarcals, 
intercomarcals i sectors)

138

Assemblees de tercer nivell (conferències i congressos de 
federacions i unions de sindicats comarcals i intercomarcals)

23

Assemblees de tercer nivell específiques (FS TRADE, ACCIÓ JOVE i 
SME - CCOO)

3

Total assemblees 3.024



Total de delegats i delegades

Organismes Delegats i delegades

Federacions 315

Territoris 315

Acció Jove 2

TRADE 2

SME 2

NATS (CS de la CONC) 62

Total 698



Delegats i delegades per Federacions

Organitzacions Delegats i delegades

empreses delegats

ACTIVITATS DIVERSES 2.487 20

AGROALIMENTÀRIA 1.804 14

FSAP 2.388 24

COMFIA 3.489 39

CONSTRUCCIÓ - FUSTA 3.987 16

ENSENYAMENT 4.476 19

FECOHT 6.766 25

MINEROMETAL·LÚRGICA 5.520 61

PENSIONISTES - JUBILATS 92 8

FITEQA 3.540 36

SANITAT 1.474 14

COMUNICACIÓ - TRANSPORT 4.298 38

ATURATS SENSE RAM 58 1

40.379 315



Delegats i delegades per Territoris

Territoris Delegats i delegades

empreses delegats

BAIX LLOBREGAT 4.531 49

BARCELONÈS 12.391 107

VALLÈS OCCIDENTAL 4.385 37

V. ORIENTAL - MARESME 4.078 29

ALT PENEDÈS - GARRAF 1.664 10

OSONA 933 5

ANOIA 649 3

BAGES - BERGUEDÀ 1.272 10

GIRONA 4.308 24

LLEIDA 2.278 16

TARRAGONA 3.890 25

40.379 315



Convidats al Congrés (I)

• Organitzacions de CCOO

– Unions territorials de CCOO i federacions de CCOO d’Espanya

• Sindicats de Catalunya: UGT, USOC, Sindicat de Periodistes

• Sindicats internacionals:

– Confederació Europea de Sindicats (CES)
• Consell Sindical Interregional (CSIR Pirimed de Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées i Andorra)

• Representants dels sindicats dels 4 motors d’Europa (Rhöne-Alps, Lombardia i Baden 
Wüttemberg)

• Representants de la Xarxa mediterrània (Campania)

– Confederació Sindical Internacional (CSI)
• Representants de diferents països (del Magrib, els Balcans i Llatinoamèrica)



Convidats al Congrés (II)

• Patronals

– Foment i PIMEC - SEFES

• Entitats i moviments socials

– Solidaritat i cooperació internacional, professionals, mediambientals, d’immigració, joventut, 
culturals, etc.
FCONGD, FCONGDH, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, AJEC, AEP, CJB, CNJC, Greenpeace, 
Ecologistes en Acció, ATIMCA, Associació de Treballadors Pakistanesos, SOS Racisme, Associació 
Catalana de Juristes Demòcrates, Associació de Juristes en defensa de la Llengua pròpia, Unió 
Progressista d’Inspectors de Treball...

• Institucions

– Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de 
Barcelona, Delegació del Govern a Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació 
Catalana de Municipis i Comarques

• Partits polítics (amb representació al Parlament de Catalunya)

– CDC, UDC, PSC, CpC, ERC, PPC, ICV, EUiA, Ciutadans



Novetats del 9è Congrés (I)

• Relleu a la Secretaria general de CCOO de Catalunya

• Procés congressual més àgil, facilita la participació, és més 
proper i neix del centre de treball (4 nivells d’elecció i debat)

• Votació electrònica dels documents congressuals

• Web del 9è Congrés, adreçat als delegats i delegades



Novetats del 9è Congrés (II)

• Impuls a la sostenibilitat (transport públic, reducció i 
compensació d’impactes, reducció del plàstic, paper ecològic, 
etc.)

• Potenciació de noves tecnologies de la informació i la 
comunicació



Actes al voltant del 9è Congrés

• 20è aniversari CEPROM – CCOO (25 de setembre)

• Jornada Mundial pel Treball Digne (7 d’octubre)

• 30è aniversari Gabinet Tècnic Jurídic - CCOO 

(20 de novembre)

• 20è aniversari del Servei Lingüístic – CCOO
(24 de novembre)

• Presentació “Una presència decisiva. Crònica gràfica de 
CCOO de Catalunya (1964-2008)”
(25 de novembre)



Característiques del període 2004-2008 (I)

EN LA SOCIETAT

• Economia amb grans creixements i “peus de fang”  

– la construcció residencial i el consum, base del creixement

– context d’una economia mundial amb mercats de capital sense regles ni RSE

– manteniment de polítiques fiscals regressives 

– efectes positius per a la situació financera de la Seguretat Social

• Evolució del mercat de treball

– incorporació de dones al treball assalariat important quantitativament

– efecte crida a la immigració en 5 continents

– ressorgiment de diferents formes de precarietat

– elevada inflació, amb salaris com a víctimes

– externalització productiva com a factor clau de competitivitat

•



Característiques del període 2004-2008 (II)

EN LA SOCIETAT

• Inestabilitat política
– reforma Estatut d’Autonomia

– polítiques econòmiques i socials que no han tingut fort protagonisme en l’esfera institucional 

– grans incomprensions a Espanya

– tensions pel finançament de Catalunya

• Acció socioeconòmica per a la distribució de la riquesa
– Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana

– Acord indicador de rendes de suficiència (IRSC)

– Lluita per una xarxa educativa única i pública 

• Crisi en la construcció europea
– no aprovació de la Constitució Europea: reforçament de les idees de la UE únicament com a espai econòmic 

comú 

– CES ha de tenir un paper de fort protagonisme social 



Característiques del període 2004-2008 (III)

EN L’ÀMBIT SINDICAL

• Negociació col·lectiva, l’eix de l’acció sindical

• Avança el marc català de relacions sociolaborals

• Centralitat del treball i l’ocupació de qualitat

• Avenços en la lluita per la igualtat laboral i social

• Prioritat en la integració laboral i social de la nova immigració

• Comencem a guanyar la batalla de la salut laboral

• Hem fet entrar la mobilitat en l’agenda social i política 

• Unitat d’acció sindical sense regles clares



Característiques del període 2004-2008 (IV)

ETAPA D’ENFORTIMENT I CONSOLIDACIÓ DE CCOO

• 30 anys primer sindicat de Catalunya

– 25.500 representants de CCOO (44.10% total)

– 185.000 afiliats/ades 

– consolidació organitzativa

– CCOO, un sindicat que defensa valors

– independència sindical: autonomia i transparència en els recursos

• La nova immigració també forma part de CCOO

• CCOO de Catalunya en la construcció del sindicalisme global

• Reptes interns de CCOO

– Millorar les formes de direcció i el govern confederal

– Una etapa complexa en la relació amb la CS de CCOO

– Cohesió interna, una aposta útil, una condició necessària



Eleccions sindicals (I)
per federacions - Còmput dinàmic des de l’1/07/2004 al 30/06/2008

Empreses 
(núm. treballadors)

Elegits CCOO % UGT % USO %

ACTIVITATS DIVERSES 3.599 1.575 43,76 1.626 45,18 141 3,92

AGROALIMENTÀRIA 3.084 1.417 45,95 1.415 45,88 64 2,08

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 5.186 2.241 43,21 2.008 38,72 113 2,18

SERVEIS ADM. I FINANCERS 4.535 2.247 49,55 1.472 32,46 58 1,28

CONSTRUCCIÓ - FUSTA 3.299 1.692 51,29 1.457 44,16 32 0,97

ENSENYAMENT 4.118 1.158 28,12 1.503 36,50 1.063 25,81

COMERÇ, HOST. I TURISME 7.733 2.923 37,80 3.731 48,25 86 1,11

MINEROMETAL·LÚRGICA 9.609 4.660 48,50 4.107 42,74 242 2,52

FITEQA 7.153 3.633 50,79 2.729 38,15 256 3,58

SANITAT 3.157 1.144 36,24 1.102 34,91 42 1,33

COMUNICACIÓ - TRANSPORT 6.579 2934 44,60 2591 39,38 174 2,64

Total Catalunya 58.052 25.624 44,14 23.741 40,90 2.271 3,91



Eleccions sindicals (II)
per territoris  - Còmput dinàmic des de l’1/07/2004 al 30/06/2008

Territoris Elegits CCOO % UGT % USO %

ALT PENEDÈS 958 449 46,87 368 38,41 34 3,55

ANOIA 703 338 48,08 230 32,72 31 4,41

BAGES 1.463 661 45,18 621 42,45 64 4,37

BAIX LLOBREGAT 6.564 3.038 46,28 2.777 42,31 195 2,97

BARCELONÈS 18.149 7.897 43,51 6.871 37,86 778 4,29

BERGUEDÀ 225 100 44,44 105 46,67 8 3,56

GARRAF 679 282 41,53 304 44,77 15 2,21

MARESME 1.947 832 42,73 764 39,24 131 6,73

OSONA 1.234 579 46,92 514 41,65 63 5,11

VALLÈS OCCIDENTAL 7.787 3.486 44,77 3.097 39,77 428 5,50

VALLÈS ORIENTAL 3.266 1.634 50,03 1.280 39,19 115 3,52

Intercomarcal GIRONA 5.608 2.378 42,40 2.595 46,27 75 1,34

Intercomarcal LLEIDA 3.328 1.456 43,75 1.588 47,72 31 0,93

Intercomarcal TARRAGONA 6.141 2.494 40,61 2.627 42,78 303 4,93

Total Catalunya 58.052 25.624 44,14 23.741 40,90 2.271 3,91



Eleccions sindicals (III)
per trams d’empreses - Còmput dinàmic des de l’1/07/2004 al 30/06/2008

Empreses 
(núm. treballadors)

Elegits CCOO % UGT % USO %

Menys de 50 18.106 7.938 43,84 8.605 47,53 653 3,61

De 50 a 250 27.888 12.602 45,19 11.259 40,37 1.285 4,61

De 251 a 500 5.990 2.693 44,96 2.090 34,89 200 3,34

Més de 500 6.068 2.391 39,40 1.787 29,45 133 2,19

Total Catalunya 58.052 25.624 44,14 23.741 40,90 2.271 3,91



Afiliació (I)
a 1 d’octubre de 2008

• homes: 117.517 (63.2%)

• dones: 68.171 (36.7%)

• immigrants: 13.082 (7%)

• joves: 20.454 (11%)

TOTAL: 185.688   (* inclou TRADE)



Afiliació (II)
Evolució juny 2004 – juny 2008

Període 2n trimestre 04 2n trimestre 08

Afiliació 161.270 184.109

Creixement 14,16 %



Afiliació (III)
Dones

Període 2004 2005 2006 2007 2T 2008

Afiliació 54.424 58.043 61.198 64.673 67.481

Creixement 6,65% 5,44% 5,68% 4,34%
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Afiliació (IV)
Immigrants

Període 2T 2004 2T 2005 2T 2006 2T 2007 2T 2008

Afiliació 5.429 7.064 9.252 11.039 12.635

Creixement 30,12% 30,97% 19,31% 14,46%

5.429

7.064

9.252

11.039

12.635

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2T04 2T05 2T06 2T07 2T08



Afiliació (V)
per federacions

Rams 2T 04 2T 05 2T 06 2T 07 2T 08 % CREIX.

ACTIVITATS DIVERSES 10.582 11.081 11.510 12.113 12.759 20,57

AGROALIMENTÀRIA 7.408 7.473 7.687 7.717 7.736 4,43

FSAP 11.832 12.396 13.032 13.881 14.538 22,87

COMFIA 18.906 20.138 21.307 22.689 23.621 24,94

CONSTRUCCIÓ  -FUSTA 7.737 8.460 9.640 10.254 11.272 45,69

ENSENYAMENT 9.363 9.960 10.242 10.678 11.147 19,05

FECOHT 12.174 13.223 14.132 14.884 15.536 27,62

MINEROMETAL·LÚRGICA 31.829 32.641 33.060 33.929 33.247 4,46

PENSIONISTES - JUBILATS 4.309 4.196 4.207 4.136 4.137 -3,99

FITEQA 19.137 19.535 19.412 19.501 19.425 1,50

SANITAT 7.131 7.421 7.589 7.891 8.205 15,06

COMUNICACIÓ - TRANSPORT 19.693 20.256 21.202 21.660 22.232 12,89

ATURATS SENSE RAM 879 852 81 0 0 -100,00

ACCIÓ JOVE 290 304 284 258 254 -12,41

TOTAL 161.270 167.936 173.385 179.591 184.109 14,16



Afiliació (VI)
per territoris

Unions comarcals 2T 04 2T 05 2T 06 2T 07 2T 08 % CREIX.

BAIX LLOBREGAT 25.554 26.282 26.746 27.746 28.051 9,77

BARCELONÈS 55.332 56.845 58.490 60.274 61.653 11,42

VALLÈS OCCIDENTAL 19.200 19.789 20.163 20.883 21.230 10,57

V. ORIENTAL - MARESME 14.834 15.426 15.990 16.507 16.937 14,18

ALT PENEDÈS - GARRAF 5.118 5.480 5.752 6.152 6.440 25,83

OSONA 2.560 2.655 2.651 2.579 2.629 2,70

ANOIA 1.793 1.873 1.905 1.933 1.948 8,64

BAGES - BERGUEDÀ 5.258 5.514 5.813 5.957 5.987 13,86

GIRONA 11.689 12.853 13.564 13.977 14.490 23,96

LLEIDA 7.811 8.166 8.593 9.162 9.742 24,72

TARRAGONA 12.121 13.053 13.718 14.421 15.002 23,77

TOTAL 161.270 167.936 173.385 179.591 184.109 14,16



Ponència congressual (I)

CONTEXT

• Esgotament de l’actual model de creixement socioeconòmic. Baixos 
salaris. Precarietat de les condicions de treball. Dèficit en la FP. 
Baixa despesa i inversió social. Polítiques fiscals regressives.

• Intensificació dels processos de canvi en l’organització del treball i 
les empreses. Important volum d’empreses ineficients i amb poca 
innovació. Externalització productiva com a factor clau de 
competitivitat.

• Crisis de la globalització sense regles. Riscos i oportunitats.



Ponència congressual (II)
PROPOSTES CENTRALS DE CCOO

• Reformar i modernitzar l’empresa. Qualitat integral de les condicions de treball. Més drets sindicals i 
personals. Responsabilitat social d’empreses i administracions.

• Accelerar el canvi de model de creixement econòmic i social. Exigència d’un model de 
competitivitat basat en la qualitat dels productes i serveis, de més gran valor afegit; amb la innovació, la 
formació i la qualitat de les condicions de treball. Reivindicar polítiques públiques econòmiques i socials 
per dinamitzar-ho. Desenvolupar el marc català de relacions sociolaborals.

• Desenvolupament progressista i social de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estendre els 
drets socials de ciutadania i augmentar la cohesió social.

• Actualització de les formes organitzatives del sindicat. Noves i potents federacions sindicals. 
Polítiques de cooperació organitzativa entre estructures del sindicat a tots els nivells, que permetin un 
desenvolupament del sindicalisme flexible i en xarxa. Reforçament de la direcció confederal de la CONC i el 
sindicalisme de les diversitats. Contribució a l’organització del sindicalisme global, europeu i internacional. 
Adaptació i racionalització del nostre model d’intervenció sindical territorial (continuació del procés de 
fusió d’unions comarcals i intercomarcals).



Ponència congressual (III)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

1. Afavorir la centralitat del treball i l’ocupació qualitat

1.1   Per la generalització de l’ocupació estable i la eradicació de la contractació temporal injustificada. 
Pel control de la subcontractació i contra aquella fraudulenta i ineficient.

1.2 La salut laboral un àmbit central de l’acció sindical. Contra la privatització del dret a la salut i la 
dignificació participada de l’activitat de les mútues i serveis de prevenció.

1.3 Reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, augmentant la seva eficiència a l’actual context de 
crisis.

1.4 Per una formació professional integrada capaç de respondre a les necessitats d’innovació de les 
nostres empreses.

1.5 Inspecció de Treball catalana, al servei de la nostra realitat, la protecció del treball i les lleis, amb 
recursos suficients.



Ponència congressual (IV)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

2. Accelerar el canvi de model de creixement socioeconòmic

2.1 Reclamar polítiques sectorials actives que afavoreixin l’economia productiva i la indústria. Exigir 
polítiques empresarials i públiques per a augmentar la capacitat d’R+D+I, i impulsar la 
internacionalització de la nostra economia. 

2.2 Un model de desenvolupament sostenible i equilibrat al territori és, a més de necessari, una 
oportunitat pel país.

2.3 Exigim un desenvolupament efectiu i participat de la nova fase de l’Acord estratègic.



Ponència congressual (V)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

3. La negociació col·lectiva i la concertació social són instruments útils pel canvi de model 
socioeconòmic

3.1  El desenvolupament del nostre marc català de relacions sociolaborals és un element imprescindible per la millora de les 

condicions de treball i per a la modernització de les nostres empreses. Proposem un “pacte sindical pel marc català de relacions
sociolaborals” que comprometi i uneixi les organitzacions confederals i de classe catalanes en aquest procés.

3.2 És imprescindible una reforma i racionalització de la negociació col·lectiva com a eix central del marc català de relacions 
sociolaborals, amb forts espais de negociació a Catalunya.

3.3 Per la qualitat de totes les condicions de treball i contra la precarietat amb una política salarial forta amb formació 
professional de qualitat i promoció, amb una reducció real dels temps de treball, com a factors de modernització de les empreses.

3.4 Enfortir les polítiques d’igualtat en tots els àmbits amb un desenvolupament efectiu de la llei d’igualtat de gènere en les 
empreses, contra tota discriminació dels joves i afavorint l’ocupació ordinària de les persones amb discapacitat. Els plans de gestió de 
la diversitat d’origen ajudaran a la cohesió social de la immigració a les empreses.

3.5. Nous espais per a la negociació col·lectiva i la concertació són: la generalització dels plans de mobilitat sostenible als centres 
de treball, el desenvolupament dels acords d’interès professional de TRADE, el desenvolupament a Catalunya de l’Estatut Bàsic de la 
Funció Pública i la negociació de la responsabilitat social.

3.6. Apostem pel desenvolupament del Consell de Relacions Laborals i la consolidació de tasca del Consell de Treball Econòmic i 
Social i del Tribunal Laboral de Catalunya.



Ponència congressual (VI)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

4. Exigir polítiques que afavoreixin l’equitat i la cohesió social

4.1 Sobre la base d’un model de finançament suficient, equitatiu i solidari, juntament amb una 
política fiscal progressiva, és possible el desenvolupament de la llei de dependència i serveis socials, la 
millora del sistema sanitari, una reforma de l’educació que respecti el Pacte Nacional de l’Educació i 
l’extensió de la protecció social complementària.

4.2 Lluitem pel dret real a l’Habitatge, amb polítiques adreçades especialment als joves.

4.3 Impulsem la normalització lingüística i de forma específica a la realitat dels centres de treball i les 
relacions laborals.

4.4 Reclamem una millora de la protecció social complementària a Catalunya i les polítiques 
d’inserció. Apostem per la creació d’una Renda Garantida de Ciutadania, adreçada als ciutadans que 
tinguin rendes més baixes de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya.



Ponència congressual (VII)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

5. Contribuir a la globalització dels drets i la regulació dels mercats

5.1 Ens proposem intensificar la nostra política per estendre globalment els drets humans 
i, especialment, els drets laborals i sindicals.

5.2 Exigim la construcció de noves regles i inspeccions internacionals per a fer front als 
moviments especulatius i sense control de capital que han donat lloc a la crisi financera 
actual.

5.3 Reafirmem el nostre compromís al desenvolupament de la nostra organització 
europea, la CES, i el nostre sindicat internacional, la CSI. 



Ponència congressual (VIII)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

6. Impulsar l’afiliació estable i la participació

6.1 Les persones afiliades, la seva atenció i la participació al sindicat són el centre dels 
nostres esforços. Ens proposem continuar desenvolupant els serveis de proximitat de tot 
tipus. La formació sindical i l’acció cultural, les nostres polítiques comunicatives i la nostra 
organització tenen aquest objectiu. Les polítiques que afavoreixen l’estabilitat a l’afiliació són 
una prioritat del sindicat.



Ponència congressual (IX)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

7. Reforçament del caràcter confederal dels organismes de direcció de la CONC, enfortiment 
organitzatiu federal, polítiques de cooperació entre estructures i els nous impulsos al 
sindicalisme de la diversitat

7.1 Creació d’un comitè confederal amb presència directa de les organitzacions federals i 
territorials per a generar millors vincles confederals i compromisos col·lectius i una nova comissió 
executiva, conformada per responsabilitats sindicals concretes i paritària al 50% per homes i 
dones.

7.2 Enfortiment organitzatiu federal amb la creació de les noves Federacions sindicals de 
Indústria i Serveis a la Ciutadania.

7.3 Aprofundiment de les polítiques de cooperació entre estructures sindicals a tots els nivells: 
a l’empresa, als sectors amplis d’activitat econòmica i social i al territori de forma que l’organització 
sindical flexible i en xarxa sigui capaç de generar noves iniciatives i sinergies. 



Ponència congressual (X)
PROGRAMA D’ACCIÓ 2008-2012
CCOO, un sindicat que agrupa interessos, conquereix drets i impulsa valors

8. Una gestió dels recursos orientada a l’afiliació, l’eficiència i la transparència

8.1 Volem aprofundir en una política de transparència i auditoria externa de la gestió dels 
nostres recursos. 

8.2 Continuarem millorant la eficiència de la gestió a través de la cooperació i 
mancomunitat de recursos, amb l’objectiu últim d’oferir a les persones afiliades una igualtat 
als serveis i atenció sindical.


