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INTRODUCCIÓ 
 
La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya afronta en el seu 11è Congrés tot 

un seguit de reptes tant polítics com socials que aquestes propostes de treball 

miren d’encarar, en un moment en què es continuen qüestionant el model d’estat 

del benestar, es precaritza cada cop més el treball, i les relacions laborals viuen un 

desequilibri que fa cada cop més difícil la negociació col·lectiva i l’activitat sindical a 

les empreses.  

 

Tenim, doncs, al davant, com a reptes, que la negociació col·lectiva segueixi sent 

l’eina que permeti millorar els drets de les treballadores i treballadors del sector, i 

la defensa de l’estat del benestar concretant, sobretot, la nostra acció en la defensa 

del sistema nacional de salut i de l’atenció a la dependència. 

 

Aquest pla d’acció per als propers quatre anys vol ser un pla dinàmic i en evolució 

permanent que posi les bases que facin que la nostra federació sigui cada cop més 

forta i gran i que, d’aquesta manera, augmentem la nostra incidència i influència en 

els sectors que ens són propis com l’ICS, el SISCAT, la sanitat privada, el sector de 

la dependència, les oficines de farmàcia, etc. 

 

 

1. ACCIÓ SINDICAL 
 

L’acció sindical és, en si mateixa, l’instrument que dona naturalesa a la nostra 

organització i, per tant, l’element central en el qual hem de basar les treballadores i 

treballadors els nostres objectius de reivindicació i conquesta de drets, i la millora 

de les condicions de vida i de treball. 

 

La classe treballadora en general, i els treballadors i treballadores de sanitat en 

particular, ha patit des de l’any 2010 la involució dels drets laborals col·lectius amb 

les retallades salarials i les dues reformes de l’Estatut dels treballadors. 

 

El saqueig als salaris i a les condicions laborals dels treballadors i treballadores, en 

aquests últims anys, s’ha constatat, per la via de decrets, en la supressió d’algunes 

pagues extres, en la imposició de la jornada de 37,5 hores i en la introducció, a 

l’article 41 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, de la modificació salarial. No hi 

ha hagut marges per a la negociació i l’acord, cosa que ens ha situat en la denúncia 

i la demanda jurídica com a eix central de les nostres actuacions davant dels 

efectes d’aquestes mesures. Efectes especialment durs en l’àmbit de la sanitat 

concertada per la falta, fins a l’1 de maig del 2015, de regulació sectorial de tres 

dels seus quatre àmbits. Fins a aquest moment les empreses han aprofitat les 

facilitats legislatives per imposar restriccions en les condicions laborals i, 

consegüentment, els treballadors i treballadores han patit una pèrdua de poder 

adquisitiu i de drets molt important. Moltes d’aquestes pèrdues de drets i de 

condicions laborals s’han donat en el marc de la negociació dels expedients de 

regulació d’ocupació. 

 

L’avanç constant de les desigualtats socials, la desprotecció dels treballadors i 

treballadores en atur, els desequilibris profunds en el repartiment de la riquesa, la 

precarització contractual i la pobresa de més del 30% de les persones que 

treballen, els atacs mediàtics i jurídics a la nostra organització i els atacs a les 

llibertats bàsiques dels treballadors i treballadores són els resultats del model de les 

polítiques neoliberals que els governs conservadors i ultraconservadors imposen 

amb l’argument de la crisi financera.  
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Com a conseqüència, vivim en una societat convulsa, canviant i ambivalent, 

taxativament individual i egocèntrica, en la qual aquestes polítiques han anat calant 

d’una manera cruel, pel terror a la pèrdua, fins a la consciència col·lectiva, i han 

esborrat tota empremta dels anys de lluita i conquesta de drets de les nostres 

predecessores i predecessors. 

 

La globalització financera i els mercats transatlàntics, com el TTIP o el CETA, són 

instruments utilitzats pels poders mundials per enterrar els drets humans i 

arrossegar tota una generació a l’esclavisme.  

 

L’evolució de la societat, els ritmes de treball, els horaris, les jornades abusives, el 

canvi en el mercat laboral… requereixen una adequació del nostre treball sindical 

als centres de treball i una millora en la qualitat de l’atenció sindical que prestem al 

conjunt de la nostra afiliació i a la resta de treballadores i treballadors dels nostres 

àmbits.  

 

Així mateix, l’escenari tecnològic i el ràpid desenvolupament de la robotització en la 

nostra activitat laboral és una de les qüestions a les quals haurem de prestar una 

atenció especial, perquè canviarà el paradigma professional, la forma de treballar i 

les relacions laborals en el si de les empreses. 

 

En aquest panorama indefinit en els seus inicis i en el seu final, hi estem 

col·locades les Comissions Obreres, sindicat de classe obrera i treballadora, el 

centre és, i ha de ser, l’empresa i les seccions sindicals, la nostra eina fonamental 

per incidir i organitzar el conflicte, la reivindicació i la lluita dels treballadors i 

treballadores de la sanitat. 

 

Les premisses generals en què basarem la nostra acció sindical per plantar cara a 

les diferents situacions són:  

 

a) Informació, als nostres delegats i delegades i afiliats i afiliades, eficaç i 

puntual, dels continguts de les nostres propostes, dels processos i dels 

acords.  

b) Transparència, tant d’allò que informem com de les nostres actuacions en 

els fòrums on es desenvolupi la nostra acció.  

c) Participació de totes les persones afiliades i delegades sindicals i de totes 

les estructures de la federació dins dels seus àmbits en l’elaboració de 

propostes, en els debats i en les conclusions.  

d) Presa de decisions de forma col·lectiva, en els acords i en els desacords, 

en el conflicte, en la mobilització, en la denúncia i en el pacte i en aquells 

temes que puguin ser d’interès substancial per als treballadors i 

treballadores en el si de les empreses i/o sectors. La implantació d’aquest 

model, ja iniciat en els últims anys, aproparà el nostre sindicat als centres 

de treball, retornant i donant el protagonisme a les nostres delegades i 

delegats i a les nostres seccions sindicals. 

 

1.1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

 

 

1.1.1. ICS 

 

L’escenari que han deixat les polítiques privatitzadores del passat ens ha de fer 

pensar a blindar el bastió de l’ICS com a veritable sanitat pública a Catalunya, 

enfortir-lo i dotar-lo de pressupost suficient per no perdre activitat sanitària als 

seus centres. També cal evitar l’externalització de més serveis, siguin sanitaris o no 

sanitaris, o la creació de consorcis que el que fan es desmembrar-lo per evitar 

minvar els seus professionals i privatitzar la seva gestió. Per al contrari, hem de 
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negociar per fer créixer l’estructura a escala territorial i integrar, on es pugui, els 

serveis sanitaris dins de l’ICS. 

 

El manteniment i la millora de l’ocupació i la garantia de la seva qualitat han de ser 

objectius importants, després d’una situació de disminució de l’activitat en la 

sanitat pública que afecta les polítiques de personal impregnades per la influència 

de les diverses modificacions legals. 

 

Mitjançant el binomi negociació-mobilització podrem evitar pràctiques unilaterals de 

l’Administració pel que fa als canvis organitzatius. 

 

Quant al personal estatutari, el fet de dependre directament de l’Administració ens 

obliga a plantejar una negociació on el primer objectiu ha de ser la recuperació de 

drets laborals, econòmics i sindicals que preveuen l’EBEP i l’Acord sectorial. 

 

• Haurem de treballar de forma coordinada amb l’Àrea Pública, amb qui 

compartim objectius comuns, a curt i mitjà termini, entre els quals la 

recuperació de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 així com una 

oferta pública d’ocupació que posi fi a la gran taxa de temporalitat que té 

actualment l’ICS. 

• Haurem de treballar també la recuperació econòmica en situació 

d’incapacitat temporal, les millores en la conciliació familiar que s’han 

suprimit i la recuperació del FAS. 

• Recuperar quanties del II Acord: el 100% del DPO i carrera professional. 

• Treballar el PORRHH com a regulació de relació de llocs de treball a l’ICS i 

les càrregues assistencials que han suposat les retallades en plantilles així 

com en substitucions. 

• Negociar els drets de què ja gaudeixen els funcionaris i funcionàries de la 

Generalitat i que no tenen els de l’ICS, com les 30 hores sense IT, exigint 

una partida pressupostària per no ser discriminats. 

• Insistir en la transparència i en la negociació col·lectiva com a instrument 

per vetllar pels interessos de les treballadores i treballadors de l’ICS. 

1.1.2. SANITAT CONCERTADA 

No és un sector uniforme, ja que reuneix, al voltant del conveni col·lectiu, quatre 

subsectors: aguts, primària, sociosanitaris i salut mental. El nexe que conforma 

l’àmbit és el finançament públic de les diferents activitats de caràcter 

específicament sanitari. A més la tipologia i la titularitat de les empreses actua com 

a element diferenciador pel que fa a la legislació aplicable, cosa que estreny els 

marges de la negociació col·lectiva. D’una banda hi ha: 

 

a) L’empresa pública, el model de gestió majoritari és el de consorci, i està sotmès 

a dos tipus de legislació: la bàsica de l’empleat públic i l’Estatut dels treballadors. 

 

b) L’empresa privada, sense ànim de lucre, o sí, el marc referencial és l’Estatut dels 

treballadors. 

 

La convivència d’aquest tipus d’empreses en el mateix àmbit convencional 

mereixerà un debat important a la nostra organització que ens permeti explorar les 

opcions que siguin d’interès per al conjunt dels treballadors i treballadores del 

sector. 

 

• És absolutament prioritari, mentrestant, consolidar el nou conveni 

col·lectiu, acordat al maig del 2015, que empara les relacions laborals de tot 

el sector, com la millor eina en la conquesta de drets. 

• Aconseguir l’aplicació efectiva del text convencional. 
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• Seguir avançant en la superació de les barreres legislatives que retallen les 

condicions de treball i els drets sindicals. 

• Avançar en les condicions econòmiques que posin els nivells salarials fixos 

i variables per sobre de les que s’aplicaven el 2009. 

• Reconquistar la jornada laboral en els torns de dia, de 1.620 hores. 

• Consolidar-nos com a sindicat més representatiu del sector, elaborar i 

treballar les propostes que identifiquin, des de la perspectiva de sindicat de 

classe, tots els professionals del sector. 

• Compartir i assumir les reivindicacions col·lectives, generar les sinergies 

que ens donin la capacitat d’influir, tant al centre de treball com a les 

patronals del sector i l’Administració. 

 

1.1.3. SANITAT PRIVADA 

 

Per la nostra federació, la sanitat privada és un sector cada vegada més important, 

tradicional i estratègic de gran recorregut històric, que té com a marc de relacions 

laborals, fruit de l’esforç i la lluita, el Conveni col·lectiu nacional de Catalunya, que 

defineix el marc de relacions laborals amb un ampli espectre d’empreses de 

diferents dimensions i activitats relacionades amb la sanitat i que, 

comparativament, no la situa al capdavant de l’Estat en el global de les seves 

condicions. Per tant, és la nostra obligació enfortir l’organització del sector, i les 

prioritats han de ser: 

 

• Consolidació del marc de relacions laborals de Catalunya. 

• Exigència de l’aplicació del conveni, en tots els seus extrems, en els àmbits 

d’aplicació. 

• Recuperar la majoria de la representació a la mesa de negociació sectorial. 

• Avançar en les condicions de vida i de treball de les treballadores i 

treballadors del sector. En aquest sentit, els salaris, la jornada i la 

contractació han d’estar al centre de les nostres reivindicacions. 

• Avançar en el Pla específic de treball de salut laboral amb especial 

consideració dels riscos psicosocials. 

 

Haurem, també, d’estar atents a tots els canvis estructurals als quals es veu 

sotmès el sector, amb l’aparició de grups empresarials molt forts i amb la 

concentració de l’activitat sanitària privada en aquests grups. 

 

1.1.4. DEPENDÈNCIA 

 

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, com a sindicat de classe i 

sociopolític, davant la realitat de precarietat laboral i assistencial en què es troba el 

sector de la dependència, les cures en geriatria, la teleassistència i les ajudes a 

domicili, estem profundament sensibilitzats per la situació en què es troben les 

treballadores i la qualitat en l’atenció de les persones dependents.   

 

Durant la legislatura que ara s’acaba organitzem juntament amb les nostres 

delegades i delegats una estratègia de lluita i d’accions sostingudes en el temps, 

amb la finalitat de posar la situació del sector en el primer pla de l’actualitat pel que 

fa a un dels problemes socials més importants a Catalunya i les reivindicacions 

polítiques i sindicals. Aquest primer objectiu l’hem aconseguit, però no hem avançat 

en la millora de les condicions de vida i de treball de les nostres companyes i 

companys, pel que hem de mantenir i continuar amb la lluita, el conflicte i la 

reivindicació que ens porti cap a la negociació d’un conveni català de la 

dependència.  

 

Les relacions laborals entre els treballadors i treballadores i les empreses estan 

caracteritzades per la precarietat de les condicions que la sustenten i que podem 
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resumir en aspectes concrets com a resultat per un afany desmesurat de lucre de 

les empreses:  

 

• Càrrega assistencial il·limitada per la contínua manca de personal.  

• Llargues jornades de treball i/o escassos períodes de descans.  

• Salaris en el límit de la pobresa.  

• Nul reconeixement de la professió.  

• Sector més feminitzat de la nostra organització, més sensible a la 

precarització i a la discriminació laboral.  

• Pressió psicosocial sobre les treballadores com a mètode d’incompliments 

contractuals i convencionals, sota l’amenaça constant de pèrdua d’ocupació. 

 

 

Les dificultats en la negociació col·lectiva són una realitat constatable, en aquest 

cas, aguditzades perquè compartim un àmbit convencional estatal que estableix 

condicions, possiblement, suficients per a algunes comunitats, però insuficient per a 

qui treballa i viu a Catalunya, i molt allunyades de les nostres necessitats de primer 

ordre.  

 

Un dels majors inconvenients amb què ens trobem per atreure la negociació 

col·lectiva a Catalunya és el compromís nul per part d’altres forces sindicals 

consolidades en aquest sector, insensibles als problemes de la classe treballadora 

en aquest sector.  

 

Els recursos públics que l’Administració dedica, encara que insuficients, a aquesta 

activitat, adjudicant contractes de gestió i explotació del patrimoni públic a 

empreses privades, estan determinats per un criteri principalment economicista. La 

Conselleria contracta els recursos públics amb empreses, grups d’empreses i 

corporacions, algunes de les quals tenen seu social fora de Catalunya. La principal 

finalitat d’aquestes empreses és lucrativa, per la qual cosa gran part de les 

condicions de tipus assistencial o social dels concursos i licitacions s’incompleixen o 

disfressen, cosa que entenem com un abandonament de les funcions de 

l’Administració i els seus instruments com a garants del patrimoni públic. 

 

La qualitat assistencial, que ha de garantir la dignitat en l’última etapa vital i 

personal de tot ésser humà, recau sobre les treballadores i treballadors, 

especialment sensibles a la cura de les persones. En aquest sentit, considerem 

absolutament necessari un canvi radical del model actual per un altre que valori en 

la seva justa mesura els treballadors i treballadores i els nostres ancians.  

 

L’objectiu, doncs, continua sent la negociació d’un conveni col·lectiu de la 

dependència a Catalunya, com l’eina principal per millorar les condicions de treball 

en tots els seus continguts i propiciar un canvi de model que desenvolupi polítiques 

socials i públiques que dignifiquin el nostre treball i la nostra vellesa, que ens 

equiparin amb els països del nostre entorn. Per això és imprescindible la solidaritat i 

el compromís del conjunt de la nostra federació i de la CONC. 

 

1.1.5. OFICINES DE FARMÀCIA  

 

És un sector important, des del punt de vista de l’afiliació i de la quantitat de 

treballadores i treballadors que aglutina, però en el qual no tenim ni una mínima 

estructura organitzativa, a causa principalment que en la gran majoria d’empreses 

no es reuneixen les condicions necessàries per poder-hi tenir representació 

col·lectiva. 

 

Des de la federació s’han fet intents per reunir els afiliats i afiliades amb la finalitat, 

d’una banda, de prendre consciència dels problemes laborals sectorials i, de l’altra, 
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de començar a crear les condicions per fer un sindicalisme de proximitat a tot el 

sector, però només hem pogut comptar amb una persona disposada, de forma 

voluntària, a col·laborar, sobretot, en la negociació col·lectiva. 

 

Aquest sector ha estat afectat, també i de manera profunda, per la crisi financera i 

hem pogut ser testimonis de les dificultats de cobrament de les factures a 

l’Administració. No obstant això, en els nuclis urbans s’han produït canvis 

estructurals profunds pel que fa als horaris i a la comercialització de tot tipus de 

productes i serveis més enllà de l’estrictament sanitari, que han servit, en alguns 

casos per al manteniment de l’empresa, i en altres per situar-se en unes condicions 

de benefici importants. 

 

A Catalunya tenim dos convenis col·lectius d’aplicació: 

 

 El d’oficines de farmàcia de la província de Barcelona, vigent des de l’any 2014 

fins al 2017, el resultat del qual ha provocat certa incomprensió en el sector per 

la pèrdua econòmica i de drets dels nous treballadors i treballadores, la majoria 

joves amb una preparació extraordinària. 

 

 El d’oficines de farmàcia interprovincial, que afecta Girona, Lleida i Tarragona, 

està en situació d’ultraactivitat des del desembre del 2015 i la seva negociació, 

que pensem que hauria pogut ser més o menys àgil, a hores d’ara està 

paralitzada per una demanda de representativitat que ha interposat el sindicat 

professional de tècnics de farmàcia, que, entre altres temes, pretén excloure de 

la taula els sindicats de classe. 

 

Els objectius que ens plantegem van en dues direccions: 

 

1. A l’intern hem d’abocar recursos en aquest sector per organitzar-lo i 

propiciar el creixement tant afiliatiu com a les eleccions sindicals. 

2. Des del punt de vista de la negociació col·lectiva, cal reunificar els dos 

convenis en el Conveni nacional de Catalunya i recuperar condicions per a 

les persones que treballen en aquest sector. 

 

1.1.6. PROTÈTICS DENTALS 

 

Sector compost en la seva major part per empreses-tallers de petita estructura i en 

el qual tenim escassa representació, si bé hem de valorar l’existència d’un comitè 

d’empresa de 5 delegats de recent elecció, en un grup empresarial que abasta dos 

centres de treball en el Vallès Oriental, el segon sota la tutela de la Federació 

d’Indústria.  

 

Hi ha un conveni d’àmbit de Catalunya. El banc patronal està conformat per 

representants del Col·legi de Protètics Dentals de Catalunya, que es va renovant 

any rere any amb increments salarials d’acord amb l’IPC català.  

 

Afrontem, a hores d’ara, la negociació del text convencional a fi i efecte d’adaptar-

lo a les noves realitats legislatives.  

 

Aquest sector es veurà sotmès a una revolució en la producció a causa de les noves 

tecnologies i de la globalització dels mercats que posarà en perill la continuïtat de 

moltes empreses que, fins en aquest moment, han tingut una forta presència en el 

nostre territori, a causa principalment de la producció artesanal i de qualitat, que 

en aquest temps comença a ser poc competitiva. 

 

1.1.7. INVESTIGACIÓ 
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És un sector en què tenim una àmplia representativitat, però una baixa afiliació. Tot 

i que la majoria d’empreses es financen amb fons públics, no hi ha un marc de 

relacions laborals comú que aglutini totes les entitats, a causa precisament de les 

diferents administracions que aporten els fons i la submissió de l’activitat a 

programes específics amb un finançament concret, cosa que dificulta de manera 

extraordinària l’estabilitat en l’ocupació. Tanmateix hi ha alguns d’aquests centres 

que tenen conveni d’àmbit d’empresa. 

 

Els objectius principals en aquest sector són: 

 

• Mantenir un grau d’assessorament elevat que doni respostes a les 

necessitats en el compliment de drets, tant individuals com col·lectius. 

• Aprofundir en la reivindicació de la negociació col·lectiva en l’àmbit 

sectorial o empresarial. 

 

 

1.1.8. CONVENIS D’ÀMBIT D’EMPRESA  

 

Tradicionalment, aquests convenis són els grans desconeguts de la nostra 

federació. La negociació i la gestió dels acords les assumeixen les seccions sindicals 

i les delegades i delegats a l’empresa, ja que es tracta de grans hospitals, grups 

d’empresa o empreses multicentres. En aquests moments tenim coneixement de 

vuit convenis d’àmbit d’empresa o propis. 

 

Ha de ser funció de la nostra federació dotar aquestes seccions sindicals dels 

instruments necessaris perquè les nostres propostes i la nostra acció sindical com a 

sindicat de classe aconsegueixin atreure els treballadors i treballadores en general 

davant de les múltiples opcions electorals que envaeixen el nostre espai. 

 

Els objectius, per tant, han d’estar en la proximitat a aquestes seccions sindicals, 

crear fòrums de coneixement, debat i sinergies entre elles i dotar-les de les eines 

necessàries per al seu manteniment i creixement. 

 

 

 

1.2. ELS INSTRUMENTS 

 

A part dels instruments relacionats amb la tecnologia i altres de tradicionals com les 

assemblees de delegades i delegats, afiliades i afiliats, per poder desenvolupar 

l’acció sindical a les empreses, centres de treball o en cadascun dels sectors, la 

federació s’ha de dotar de fòrums de treball col·lectius, de participació, proposta, 

debat, conclusions i defensa de les nostres de posicions.  

 

Per això és necessari crear les comissions sectorials o agrupacions, que representin 

les seccions sindicals i/o les delegades i delegats de les empreses més 

representatives, que tindran, entre d’altres, la funció de triar les comissions 

negociadores de les seves taules de negociació, que actuaran com el nucli de treball 

sectorial. En aquest sentit, proposem els següents fòrums: 

 

1.2.1. Comissió Sectorial de l’ICS  

Formada per una o dues persones elegides per cadascuna de les seccions sindicals. 

Es podran fer dues comissions subsectorials en funció de l’activitat hospitalària o 

primària. 
 

1.2.2. Comissió Sectorial de la Sanitat Concertada 

Formada per una o dues persones elegides per cadascuna de les seccions sindicals. 

Es podran fer quatre comissions subsectorials en funció de l’activitat hospitalària, 
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primària, sociosanitària o de salut mental, o dues subcomissions en funció de la 

titularitat de l’empresa. 

 

1.2.3. Comissió Sectorial de Sanitat Privada 

Formada per una o dues persones elegides per cada una de les seccions sindicals 

constituïdes i, on no hi hagi secció sindical, per un delegat o delegada de CCOO del 

comitè d’empresa. 

 

1.2.4. Comissió Sectorial de la Dependència  

Formada per una o dues persones elegides per cada una de les seccions sindicals 

constituïdes i, on no hi hagi secció sindical, per un delegat o delegada de CCOO del 

comitè d’empresa. 

 

1.2.5. Comissió Sectorial de la Investigació Biomèdica 

Composta per la representació col·legiada, principalment afiliada, de cada un dels 

centres. 

 

1.2.6. Agrupació de convenis d’àmbit d’empresa 

Formada per dos o tres representants de cada secció sindical constituïda o delegat 

o delegada de comitè amb la finalitat de valorar qüestions comunes i l’elaboració de 

propostes. 

 

 

1.3. SALUT LABORAL 

 

La salut laboral i la Llei de prevenció de riscos han esdevingut l’eina més important 

per incidir en l’organització de l’empresa. És molt important que la salut dels 

treballadors i treballadores formi part de la tasca dels nostres delegats i delegades 

als centres de treball. 

 

Els principals trets característics de la proposta es basen fonamentalment en 

l’establiment dels objectius de salut laboral, determinats a partir de les necessitats 

que hem identificat des de l’assessorament i la comunicació amb els diferents 

sectors i seccions sindicals i, derivat de tot això, la determinació dels instruments 

disponibles així com les estratègies adients per assolir els objectius determinats. 

Tanmateix, les actuacions previstes s’emmarquen en àmbits diferents. Així, hi ha 

un àmbit intern de la federació i un altre àmbit extern en relació amb les actuacions 

a les diferents empreses, sectors, etc. 

 

1.3.1. L’assessorament 

 

Actualment s’ha de fer front a un augment significatiu dels assessoraments en salut 

laboral a la nostra federació i és previsible un augment encara molt més gran dels 

assessoraments, i per això és necessari ampliar significativament les persones que 

poden cobrir aquest assessorament. 

 

És necessari mantenir el reforç per part de la CONC d’un tècnic d’Higia a la nostra 

federació, cosa que, previsiblement, generarà un augment de sol·licituds 

d’assessoria tècnica. Amb aquest reforç, així com amb l’assessorament que podem 

donar com a federació, mitjançant la responsable de salut laboral de la federació i 

d’alguns responsables de salut laboral territorials, és important crear un primer 

equip d’assessorament de salut laboral, compost per delegats i delegades de 

prevenció, amb disponibilitat horària suficient, amb una adequada distribució 

territorial. Aquest és un objectiu que entenem estratègic. 

 

A partir de les demandes d’assessorament que hem rebut, s’han identificat  una 

sèrie de temes als quals hem de donar prioritat, i són els següents: 
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A l’ICS, basant-nos en la seva grandària, el nombre de treballadors i treballadores i 

la importància social i també sindical, és imprescindible poder establir un pla 

d’actuació sindical en salut laboral, per part dels nostres companys i companyes de 

les seccions sindicals i delegats i delegades de prevenció, amb el nostre suport, per 

identificar els principals problemes, necessitats, objectius i eines que es faran 

servir. Necessàriament, hi ha d’haver una coordinació essencial amb els companys 

de l’Àrea Pública, sobretot envers la Mesa de la Funció Pública (“Superparitària”) on 

el nostre sindicat hauria de tenir un plantejament de la prevenció comú i compartit. 

 

Situem en tots els àmbits el treball que cal desenvolupar per temes: 

 Mètode d’avaluació proposat per la nostra organització, el PSQ CAT21 COPSOQ 

(ISTAS 21).  

 Risc per exposicions a radiacions als serveis de radiologia. 

 Avaluació de riscos psicosocials. 

 Mútues. En relació amb el tema de mútues, cal un plantejament planificat de quina 

ha de ser la nostra proposta sindical envers les mútues al si de les empreses i dels 

comitès de seguretat i salut, actuació sense la qual serà molt complicat poder 

arribar a solucions estructurals que evitin aquests problemes. 

També hem detectat que tampoc s’acostuma a fer un control documentat de les 

actuacions de les mútues. Tot això implica implementar la creació d’instruments de 

difusió i informació per als delegats i delegades de prevenció i també per als 

treballadors i treballadores. 

D’altra banda, també entenem que és necessari implementar al si del nostre 

sindicat, una coordinació amb salut laboral de la CONC, a fi i efecte de tenir un 

plantejament comú dels nostres representants a les comissions de control i 

seguiment i de prestacions especials a les mútues. 

 ICAM. Són suficientment coneguts els grans problemes que estem patint a les 

nostres empreses en relació amb les intervencions que fa l’ICAM, en dos àmbits 

concrets: el control d’IT per contingències comunes i les determinacions de 

contingències. En aquest sentit, hem detectat que l’ICAM, moltes vegades, no 

respecta els requisits mínims dels usuaris, i incompleix, així, la normativa 

administrativa reguladora. 

Per aquest motiu, entenem necessari implementar criteris d’intervenció sindical per 

als nostres delegats i delegades de prevenció quan rebin aquests problemes a les 

seves empreses. 

 Embaràs i lactància. Aquest tema és molt comú i habitual, ja que a gairebé totes 

les empreses no s’aborda correctament, ni tan sols s’aborda complint els mínims 

legals. Tenim ja els criteris d’intervenció en aquest tema, i els hem exposat en les 

diferents jornades realitzades a partir de l’experiència adquirida. 

 Agressions. Aquest és un problema molt estès a la sanitat pública, i als centres de 

treball on atenen i treballen malalties mentals, és especialment greu, ja que ens 

trobem amb un augment important de les agressions, algunes molt greus, i no 

s’aborda correctament des d’un punt de vista preventiu. Hem de desenvolupar una 

sèrie de criteris d’intervenció sindical per poder abordar en condicions aquest risc. 

 Ergonomia. Un element clau per a una bona prevenció a les empreses de la nostra 

federació és l’ergonomia. Malauradament, a la majoria d’empreses, o no s’ha fet 

una avaluació ergonòmica específica, o si es fa, aquesta no compleix els principals 

requisits legals i tècnics. Ens trobem amb uns riscos (postures forçades, 

manipulació manual de càrregues, moviments repetitius, etc.) que generen lesions 

importants i cròniques, i molt esteses a les plantilles, que finalment exclouen 

aquests treballadors i treballadores del mercat laboral. És fonamental que els 

nostres delegats i delegades de prevenció i les seccions sindicals, a més de 

conèixer els criteris d’intervenció, també sàpiguen com plantejar sindicalment 

aquest problema a l’empresa i com s’ha d’avaluar correctament. 

 

 Serveis de prevenció: propis, mancomunats, aliens… Hem detectat, 

mitjançant l’assessorament, una utilització inadequada, quan no directament 
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fraudulenta, en relació amb els serveis de prevenció mancomunats a grups 

empresarials sanitaris que no compleixen les ràtios mínimes establertes per la 

normativa d’aplicació. Acostumen a ser estructures merament formals i 

documentalistes, sense recursos humans i materials suficients, mentre que les 

activitats preventives són realitzades de facto pels serveis de prevenció aliens. 

Concretament, els serveis de prevenció aliens han de tenir com a pròpies tres de 

les quatre especialitats. Això suposa que les activitats preventives de cadascuna 

han de ser realitzades pel servei de prevenció mancomunat amb els seus propis 

recursos, però la realitat ens demostra que aquestes activitats preventives són 

realitzades pels serveis de prevenció aliens quan no són de la seva competència i, 

en moltes ocasions, ni tan sols estan recollides al concert de l’activitat preventiva. 

 

Una problemàtica molt semblant la trobem als serveis de prevenció propis. Hem de 

desenvolupar una sèrie de criteris sindicals d’intervenció en aquest tema, a fi i 

efecte que els nostres delegats i delegades de prevenció puguin aconseguir tenir 

unes bones, o com a mínim correctes, estructura i organització preventiva a la seva 

empresa. 

 

Amb els actuals recursos i amb vista a l’augment, qualitatiu i quantitatiu, que es 

produeix i es produirà, mentre no es pugui tenir una àmplia xarxa d’assessorament 

primari a salut laboral, és molt convenient realitzar assessoraments col·lectius. Així, 

quan identifiquem una actuació temàtica concreta, però que pot afectar més d’una 

empresa, s’hauria de fer una convocatòria als delegats i delegades de prevenció de 

les empreses que puguin estar afectats, perquè, periòdicament, fem sessions de 

treball conjuntes i puguem fer un seguiment i donar suport a aquestes 

intervencions, i també que els mateixos delegats i delegades de prevenció 

estableixin relacions entre ells, per començar a treballar en xarxa. 

 

1.3.2. Propostes d’actuació 

 

1. Coordinar tot l’equip d’assessors i assessores de Catalunya i crear un protocol 

d’actuació formal i genèrica.  

2. Establir mecanismes de formació i informació dels assessors i assessores.  

3. Crear, a les seccions sindicals d’empresa que disposin de recursos suficients, la 

figura de l’assessor o assessora, amb les eines necessàries per desenvolupar 

aquesta activitat.  

4. Mantenir i millorar l’accés a l’assessorament a la seu de la federació, potenciant i 

augmentant, si és possible, el nombre de dies dedicats a l’assessorament amb els 

delegats i les delegades de les seccions sindicals potents i que disposin del nombre 

d’hores suficients per dedicar-les a la federació.  

5. Fer difusió del programa d’assessorament, i utilitzar-lo, com una eina fonamental 

en el seguiment dels casos i en el desenvolupament de la nostra organització.  

6. Oferir un assessorament de qualitat en les qüestions que se’ns plantegen i en la 

resolució de conflictes en col·laboració estreta amb el Gabinet Jurídic.  

7. Aportar propostes a la negociació col·lectiva, sobretot en aquelles matèries la 

incidència de les quals en la conflictivitat de les relacions laborals són més 

freqüents i provoquen interpretacions contràries als interessos dels treballadors i 

treballadores.  

8. Establir criteris d’actuació i coordinació amb salut laboral, davant la proliferació 

de malalties professionals de caràcter psicosocial.  

9. Afegir les eines que ens permetin atendre amb eficàcia l’assessorament en 

matèria de seguretat social i pensions.  

10. Detectar les necessitats formatives del col·lectiu d’assessors. 

 

2. DONA I IGUALTAT 
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Els últims anys de crisi econòmica i social, de polítiques d’austeritat i de Govern del 

PP han fet més profundes totes les bretxes de desigualtat. La igualtat entre homes 

i dones podem dir que avui dia és més lluny que fa uns anys, ja que políticament 

no s’ha fet cap esforç i s’han deixat de dedicar recursos imprescindibles per 

avançar.  

 

Tenim davant una legislatura continuista, de la qual solament esperem involució i 

regressió; per tant, hem de treballar més que mai per defensar una societat on 

homes i dones tinguin les mateixes oportunitats i drets. La nostra millor eina per 

fer un pas endavant és la denúncia de totes aquelles empreses que estan 

incomplint flagrantment la Llei orgànica d’igualtat efectiva de dones i homes, i 

exigir la negociació de plans d’igualtat.  

 

2.1. Propostes d’actuació 

 

1. Continuar treballant per la igualtat als nostres centres de treball i a dintre de la 

nostra organització, informant, sensibilitzant i formant en igualtat i gènere les 

plantilles i les persones que formen la nostra estructura, no solament delegats i 

delegades sinó també les direccions. Cal treballar, de la mateixa manera, per la 

defensa dels drets del col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals i 

intersexuals).  

2. Lluitar contra les violències de gènere i, específicament, contra l’assetjament 

sexual i per raó de sexe.  

3. Col·laborar amb la Secretaria de la Dona de la CONC i de la Federació de 

Sanitat i Sectors Sociosanitaris estatal, difonent les diferents campanyes i 

organitzant actes commemoratius específics.  

4. Fomentar el llenguatge inclusiu i no sexista en el nostre àmbit, tant en l’intern 

com en l’extern.  

5. Potenciar que les dones estiguin suficientment representades en totes les 

meses de negociació col·lectiva i que totes les persones que hi participin tinguin 

formació en igualtat i gènere.  

6. Impulsar polítiques de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral, 

sempre amb un enfocament que afavoreixi la coresponsabilitat dels homes en 

les tasques de cura de persones i llars. 

7. Denunciar aquelles empreses que no compleixin la llei d’igualtat, exigint la 

negociació de plans d’igualtat i protocols d’assetjament sexual i per raó de 

sexe. 

 
3. ORGANITZACIÓ DE LA FEDERACIÓ 
 
Cada vegada més, el nostre sistema organitzatiu ha de tendir a aprofundir la 

participació de la nostra afiliació de manera àgil per acostar cada vegada més la 

nostra federació a les treballadores i treballadors del nostre ram. Hem de fer el 

màxim esforç per incorporar els joves a la nostra afiliació i a la nostra organització. 

 

Aquesta ha de ser una federació propera, que organitzi l’afiliació als centres de 

treball mitjançant les seccions sindicals, que són la base federativa. Al mateix 

temps, tenint en compte que el mercat de treball està cada cop més desestructurat, 

cal que la nostra federació enforteixi la xarxa territorial per arribar a totes les 

treballadores i treballadors independentment de les dimensions de la seva empresa 

i de la relació laboral que mantinguin amb aquesta. Ens cal una federació fortament 

arrelada al territori. 

 

En definitiva, cal una organització molt participativa, amb una direcció basada en la 

col·laboració i amb lideratges compartits, que fomenti i flexibilitzi la cooperació 

interna entre les estructures sindicals, i que incorpori ètica i transparència en totes 
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les seves actuacions, que han d’estar basades en la planificació i en la priorització 

del treball sindical. 

 

 

3.1. SECCIONS SINDICALS 

 

Són l’estructura bàsica d’organització de la nostra afiliació i estan formades per tots 

els afiliats i afiliades de l’empresa, que és el seu àmbit, encara que, d’acord amb els 

Estatuts de la CONC, es poden constituir seccions sindicals de centre de treball o 

d’àmbit territorial si les especials característiques de l’empresa així ho recomanen. 

A totes les empreses de més de 20 afiliats es constituiran seccions sindicals. La 

promoció de les seccions sindicals es farà d’acord amb els Estatuts de la CONC. 

 

Les seves funcions i la seva estructura organitzativa estan definides als Estatuts de 

la CONC. Una de les seves funcions bàsiques consisteix a informar i atendre 

l’afiliació aplicant la política del sindicat a l’empresa i obrint-se a la participació de 

totes i tots. Participaran activament als sindicats intercomarcals i a la federació.  

 

Per aconseguir els seus objectius elaboraran un pla de treball que estarà 

necessàriament d’acord amb les propostes d’actuació del sindicat segons el pla de 

treball federatiu, pla de treball que haurà de ser avaluat periòdicament. 

 

3.1.1. Propostes d’actuació 

 

1. Les seccions sindicals elaboraran plans de treball que prevegin l’aplicació i la 

concreció de la política del sindicat a l’empresa tant des del punt de vista 

sectorial com social, la distribució d’informació a l’afiliació i a la plantilla, 

l’assessorament d’aquestes, la distribució d’hores sindicals en funció dels 

objectius, la intervenció de CCOO al comitè d’empresa elaborant les directius i 

propostes, i totes aquelles qüestions que li siguin encomanades pels Estatuts de 

la CONC i el pla d’acció de la federació. Aquest pla de treball s’avaluarà 

periòdicament. 

2. Hauran de mantenir una activitat quotidiana en funció dels recursos i les hores 

sindicals de què gaudeixin, intentant facilitar la incorporació del màxim nombre 

de persones a l’activitat de la secció sindical. 

3. Les persones responsables de la Secretaria de la Dona disposaran del crèdit 

horari suficient per poder realitzar les tasques pròpies d’aquesta activitat. 

4. Col·laboraran en el seu àmbit funcional, donant suport a les seccions sindicals i 

els treballadors i treballadores d’altres empreses que convisquin al mateix 

centre de treball i en les tasques de la federació al territori. 

5. Sempre que sigui possible d’acord amb la LOLS, les seccions sindicals 

nomenaran delegats i delegades sindicals. Tant els membres dels òrgans de 

direcció de les seccions sindicals com els delegats i delegades sindicals estaran 

registrats a la Secretaria d’Organització de la CONC. 

 

 

3.2. SINDICATS INTERCOMARCALS 

 

Agrupen totes les seccions sindicals i els afiliats i afiliades en l’àmbit territorial 

determinat del ventall d’àmbits que concreten els Estatuts de la CONC. La 

constitució dels sindicats intercomarcals serà promoguda per la federació.  

 

Les seves funcions i la seva estructura organitzativa estan definides als Estatuts de 

la CONC. S’integraran en les unions intercomarcals i col·laboraran amb aquestes en 

les tasques que realitzen de representació, acció sociopolítica i coordinació en el 

marc de les eleccions sindicals i l’afiliació. 
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Per aconseguir els seus objectius elaboraran un pla de treball que estarà 

necessàriament d’acord amb les propostes d’actuació del sindicat segons el pla de 

treball federatiu, pla de treball que haurà de ser avaluat periòdicament. 

 

3.2.1. Propostes d’actuació 

 

1. Defensaran l’aplicació i la concreció de la política de la federació en el seu àmbit 

territorial, i vetllaran per totes dues coses. Faran el seguiment de les eleccions 

sindicals i l’afiliació al seu àmbit, amb especial atenció a les petites i noves 

empreses. Faran l’assessorament i el seguiment de les delegades i delegats. 

2. Assumiran les funcions principals del ram al territori. 

3. Faran l’atenció continuada a les pimes. 

4. Faran el seguiment de la negociació col·lectiva de les seccions sindicals del seu 

àmbit de forma coordinada amb la federació. 

5. Elaboraran un pla de treball que serà avaluat periòdicament. 

 

 

3.3. UNITATS FUNCIONALS 

 

En els àmbits on no estiguin constituïts els sindicats de ram es constituiran unitats 

funcionals i es nomenarà una persona responsable. Aquestes unitats funcionals 

aglutinaran les persones que en el seu àmbit col·laborin en les tasques sindicals. 

Assumiran les funcions que garanteixin una correcta atenció de les tasques 

sindicals al territori. 

 

La Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida aposta pel treball sindical a 

través d’àrees de treball transversals en virtut dels acords aprovats als òrgans de 

direcció intercomarcal i confederals, per la qual cosa no constituiran sindicat 

intercomarcal. S’elegirà una persona responsable que exercirà de representant al 

comitè territorial. 

 

El Barcelonès no està constituït com a unió pels acords del X Congrés, i en aquest 

congrés s’haurà d’elegir un responsable territorial.  

 

Si en algun altre dels territoris, per les circumstàncies que sigui, no es pogués 

constituir sindicat intercomarcal, s’habilitarà una unitat funcional i s’elegirà una 

persona responsable d’aquesta unitat. 

 

3.3.1. Propostes d’actuació 

 

1. Defensaran l’aplicació i la concreció de la política de la federació en el seu àmbit 

territorial, i vetllaran per totes dues coses. Faran el seguiment de les eleccions 

sindicals i l’afiliació al seu àmbit, amb especial atenció a les petites i noves 

empreses. Faran l’assessorament i el seguiment de les delegades i delegats.  

2. Assumiran les funcions principals del ram al territori. 

3. Faran l’atenció continuada a les pimes. 

4. Faran seguiment de la negociació col·lectiva de les seccions sindicals del seu 

àmbit de forma coordinada amb la federació. 

5. Elaboraran un pla de treball que serà avaluat periòdicament. 

 

 

3.4. ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA FEDERACIÓ 

 

La direcció de la federació estarà constituïda pels següents òrgans de direcció: 

 Consell Federal 

 Comitè Federal 
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 Comissió Executiva 

 Secretaria General 

 

Els òrgans de direcció s’adaptaran a l’estructura de direcció que estableixin els 

congressos d’àmbit superior. Els criteris d’elecció seran els mateixos que els 

establerts per als màxims òrgans de la CS de la CONC. Cal atenir-se al que regulen 

els Estatuts de la CONC pel que fa a la dedicació, la representació, la participació, 

les funcions, les incompatibilitats, etc., dels membres dels òrgans de direcció de la 

federació. 

 

3.4.1. Consell Federal 

 

Serà el màxim òrgan de direcció entre congressos. S’elegirà d’acord amb el que 

estableixen les normes estatutàries i assumirà les funcions establertes en aquestes 

normes. 

 

3.4.2. Comitè Federal 

 

Es constitueix com a òrgan de direcció i coordinació federal. Està integrat pels 

membres de la Comissió Executiva i els secretaris generals dels sindicats 

intercomarcals constituïts, a més dels responsables de les unitats funcionals allà on 

no hi hagi sindicat intercomarcal constituït. Assumirà les funcions establertes en les 

normes estatutàries.  

 

3.4.3. Comissió Executiva 

 

És l’òrgan de gestió i direcció de la federació i, com a tal, assumirà les funcions 

previstes als Estatuts. S’organitzarà en àrees de treball. En cada àrea de treball hi 

haurà un responsable que coordinarà els equips de treball del seu àmbit d’actuació. 

Treballaran de forma coordinada, col·legiada i transversal.  

 

La Comissió Executiva de la federació serà proposada pel secretari o secretària 

general al consell de la federació per a la seva votació i ratificació d’entre les 

persones elegides directament pel congrés.  

 

3.4.4. Secretaria General 

 

És l’òrgan en què s’inscriu la persona que representa legalment i públicament la 

federació. El secretari o secretària general serà elegit al congrés i assumirà totes 

les funcions previstes en els Estatuts.  

 

 

4. ELECCIONS SINDICALS 
 
Els resultats electorals són, indiscutiblement, d’una gran importància per al conjunt 

del sindicat, ja que són tant els que ens determinen la quantitat de recursos en 

forma d’hores sindicals, usades per a l’atenció al conjunt dels nostres afiliats i 

afiliades i delegats i delegades, com els que ens garanteixen la possibilitat d’estar 

presents i ser determinants en la negociació de les condicions laborals de treball 

que s’articulen en un conveni.  

 

A hores d’ara hem aconseguit reduir significativament el diferencial de delegats i 

delegades en el còmput dinàmic amb UGT, fins a arribar a una reducció superior al 

50% de la que teníem en finalitzar el X Congrés. Cal, però, si volem continuar en 

aquesta línia de millora, dotar-nos de recursos i aconseguir la implicació i la 
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col·laboració de totes les estructures del sindicat (des d’òrgans de direcció a 

seccions sindicals), així com realitzar protocols de col·laboració amb les unions 

territorials.  

 

4.1. Propostes d’actuació  

 

1. Crear plans de treball en eleccions sindicals que marquin i estableixin un 

calendari de les accions que s’han de realitzar en els processos específics 

d’eleccions amb l’antelació suficient en aquelles que siguin renovacions.  

2. Realitzar un protocol bàsic d’actuació en els processos d’eleccions sindicals.  

3. Coordinar el treball dels equips d’extensió dels diferents sindicats comarcals, 

així com la col·laboració de les unions territorials.   

4. Acabar d’implantar en el transcurs d’aquest mandat el projecte, iniciat després 

del X Congrés, d’acollida a nous delegats i delegades, mitjançant el qual se’ls 

donava a conèixer el sindicat i quines eren les persones de referència i 

assessorament en l’àrea d’Acció Sindical.   

5. Augmentar el nombre de delegats i delegades en tots els sectors, però 

especialment en sectors com el de la dependència.   

6. Disminuir el nombre de delegats i delegades no afiliats. Aconseguir que en les 

renovacions dels comitès d’empresa els delegats i delegades que es presenten 

en els primers llocs de les candidatures estiguin afiliats al sindicat.   

7. Seguir els criteris del reglament de participació en l’elaboració de candidatures 

de CCOO a les eleccions sindicals. 

 

 

5. AFILIACIÓ 
 
L’afiliació és un dels pilars bàsics per al sosteniment de la nostra organització i hem 

de considerar l’afiliat o afiliada com l’eix vertebral de les nostres accions. 

 

Partim d’uns anys de disminució de l’afiliació, atesa la crisi econòmica, i de 

descrèdit dels sindicats, fets que han provocat una reducció dels nostres recursos i 

un efecte negatiu en la nostra federació. Actualment, ens hem situat a un nivell 

semblant al d’abans del X Congrés (al voltant del 8.000 afiliats i afiliades), de 

manera que si volem continuar creixent és necessària la implicació del conjunt del 

sindicat i dotar-nos dels recursos necessaris per a aquest fi. D’altra banda, hem de 

millorar les accions ja iniciades, com la gestió d’impagats, l’actualització de les 

bases de dades, la implantació del programa d’afiliació, la regularització de les 

quotes i, sobretot, la cerca de mecanismes d’afiliació per als delegats i delegades 

no afiliats. 

 

5.1. Propostes d’actuació  

 

1. Actuar preferentment envers l’afiliació. Amb caràcter general, s’informarà el 

conjunt dels treballadors i treballadores, però es prioritzarà l’atenció a l’afiliat o 

afiliada. 

2. Augmentar l’afiliació , incidint especialment en els col·lectius en què tenim 

menys presència. 

3. Elaborar estratègies de fidelització dels afiliats i afiliades com a mecanisme per 

incentivar l’afiliació tant en els col·lectius on ja tenim implementació com en 

aquells on tenim menys presència. 

4. Continuar la implantació del programa de manteniment de l’afiliació a les 

seccions sindicals constituïdes. 

5. Continuar fent que les accions formatives siguin una eina d’afiliació. 

6. Estudiar la utilització de les eines confederals per a la gestió i la recuperació 

d’impagats, i, mentrestant, continuar fent la gestió d’impagats des de la 
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federació, els sindicats intercomarcals o les unitats funcionals i les seccions 

sindicals. 

7. Fer un pla de treball amb l’objectiu d’afiliar els delegats i delegades no afiliats. 

8. Elaborar estratègies per incorporar joves. 

9. Elaborar un document per donar a conèixer el sindicat. 

10. Actualitzar el document d’avantatges dels afiliats i afiliades. 

11. Elaborar un protocol d’acollida als treballadors i treballadores que s’incorporen 

per primera vegada a un centre de treball, amb especial atenció al personal 

resident. 

12. Donar a conèixer el sindicat als estudiants en pràctiques. 

13. Incidir per adequar les quotes a la realitat laboral. 

14. Elaborar un protocol d’actuació entre la Federació de Pensionistes i la Federació 

de Sanitat encaminat a evitar la baixa afiliativa per motius d’edat, prejubilació, 

jubilació o invalidesa. 

 

 

6. RECURSOS 
 
La situació econòmica i la desaparició de les subvencions han afectat negativament 

el sindicat. Malgrat això, la nostra federació ha mantingut l’equilibri econòmic 

sobretot a causa de tres qüestions: la contractació continguda, el manteniment de 

l’afiliació i la racionalització de les despeses (viatges, telèfons, etc.). Cal tenir en 

compte que, com a federació, només podem incidir en la part de les despeses que 

no venen marcades des de la CONC. 

 

Caldrà continuar racionalitzant l’assignació i la distribució dels recursos entre les 

diferents estructures de la federació (direcció federativa, sindicats intercomarcals, 

unitats funcionals i seccions sindicals), optimitzant-ne l’ús i vinculant-los a objectius 

concrets. Haurem d’aprofundir en la utilització de noves tecnologies, com les 

videoconferències.  

 

En aquesta propera etapa haurem d’estudiar com aplicar a la nostra federació 

l’ADeS (actualització de l’AMAS), programa aprovat pel nostre sindicat com a 

sistema de compensació de les dedicacions sindicals.  

 

Pel que fa a la dedicació sindical i l’ús de les hores sindicals hem de continuar 

millorant. Caldrà establir criteris per a la utilització de les hores sindicals i els 

alliberaments institucionals, en funció d’objectius. Cal la implicació de tots en el 

funcionament i el manteniment de l’estructura de la federació. Serà necessari un 

canvi en les nostres pràctiques sobre l’ús del crèdit sindical i aplicar allò que diu el 

codi ètic del nostre sindicat i els nostres Estatuts i documents congressuals. 

 

6.1. Propostes d’actuació  

 

1. Actualitzar el mapa de recursos humans de la federació. 

2. Vincular els recursos tant econòmics com humans als plans de treball i els 

objectius estratègics de la federació. 

3. Continuar amb la racionalització de la despesa de manera que es pugui garantir 

un pressupost sense dèficit. 

4. Valorar com aplicar l’ADeS al conjunt de la federació. 

5. Presentar anualment el pressupost, el balanç, la memòria, el compte de 

resultats i l’auditoria. 

6. Continuar aplicant les normes de microgestió de la CONC i el manual de 

procediments de la Federació de Sanitat. 
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7. Mantenir l’aplicació del codi ètic aprovat per la CONC per millorar el 

funcionament i la transparència del sindicat i, a la vegada, posar en relleu els 

seus valors, a fi d’incrementar la transparència en la gestió. 

 

 

7. FORMACIÓ 
 
7.1. Formació contínua 

 

La formació contínua és una eina útil per als treballadors i treballadores, als quals 

permet millorar capacitats, aptituds i promoció, i per a la Federació de Sanitat és 

una eina imprescindible per a l’afiliació, l’acció sindical i les eleccions sindicals. 

 

Els canvis en la normativa que regula la formació contínua han fet perdre la 

possibilitat de fer la gestió de la formació a la federació. Malgrat això, haurem de 

fer un plantejament per poder continuar oferint formació. En aquest sentit, l’oferta 

de cursos de la Fundació Paco Puerto, del Centre de Formació d’Adults Manuel 

Sacristán i la formació en línia de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris 

estatal són una gran eina. 

 

Hem de fer un esforç per mantenir l’activitat formadora, aprenent de les iniciatives 

que es donin al món sindical, organitzant formació sense cost per a la federació, 

etc. Hem de garantir que la formació arribi a tots els sectors de la Federació de 

Sanitat. 

 

7.1.1. Propostes d’actuació 

 

1. Fer difusió dels catàlegs de Paco Puerto, Manuel Sacristán i FYSA. Col·laborar 

fent suggeriments en l’elaboració d’aquests catàlegs.  

2. Acreditar les accions formatives. 

3. Realitzar jornades i congressos per a tots els col·lectius. 

4. Organitzar cursos aprofitant els plans de formació a les empreses. Accentuar la 

intervenció sindical en aquest camp. 

5. Utilitzar la formació com a eina per fidelitzar i incrementar l’afiliació. 

 

7.2. Formació sindical 

 

La formació dels nostres delegats i delegades ha de ser central en la nostra activitat 

sindical i hem de facilitar als nostres delegats i delegades els recursos que 

necessiten amb les eines de què disposem (Escola de Formació Sindical, etc.).  

 

Hem de detectar les necessitats formatives i garantir les eines adequades per 

facilitar a tota l’estructura sindical la realització i el desenvolupament amb més 

eficiència de la seva activitat sindical. 

 

7.2.1. Propostes d’actuació 

 

1. Definir l’itinerari formatiu per als delegats i delegades en col·laboració amb 

l’Escola de Formació Sindical. 

2. Promoure tallers formatius adaptats a les necessitats que es detectin, afavorint 

la participació dels delegats i delegades, i descentralitzant les activitats. 

3. Mantenir el projecte d’acollida als nous delegats i delegades.  

4. Fer un pla de treball de formació de quadres sindicals en coordinació amb la 

CONC. 

5. Mantenir la col·laboració amb l’Escola de Formació Sindical de la CONC. 

Incrementar la demanda de cursos del seu catàleg i proposar noves accions. 
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6. Fer formació transversal de gènere per a tots els quadres de la federació. 

Assegurar que tota la formació sindical tingui formació de gènere. 

 

 

8. COMUNICACIÓ 
 
La comunicació, en l’actualitat, és un element clau i molt important dins de 

qualsevol activitat del sindicat, en tant que aquesta té un impacte directe dins la 

nostra societat. En tots els àmbits de la nostra activitat diària, hem de tenir-ho 

present i adequar la comunicació per tal que arribi tant a la nostra afiliació com al 

conjunt de treballadors i treballadores i a la societat en general. En aquest sentit, 

haurem d’anar avançant per millorar tant la comunicació interna com l’externa. 

 

Els darrers quatre anys ens hem vist obligats a adaptar-nos a tots els canvis i 

avenços que el conjunt de la societat ha patit, com ara, l’impacte de les xarxes 

socials. És una feina aconseguida, però en constant moviment d’avenç, cosa que fa 

que el dia a dia sigui dinàmic i canviant. 

 

La comunicació és un element essencial, ja que és la imatge del sindicat i gràcies a 

les xarxes socials, pot arribar a infinitat de persones i entitats. El manual d’imatge 

gràfica estableix els estàndards i la tipologia de documents que fa el sindicat; totes 

les estructures han de fer ús d’aquests models i la nostra federació s’ha 

d’encarregar que, des de qualsevol àmbit i estructura, aquests models s’utilitzen 

per transmetre una imatge unificada que tothom identifiqui. Així mateix, totes les 

persones que van als llocs en nom del sindicat han de conscienciar-se que són 

CCOO i que la imatge que transmetran serà la del sindicat. 

 

En definitiva, cal continuar fent difusió de la informació relacionada amb el sector 

sanitari, tant de manera interna com externa, i la finalitat última ha de ser reforçar 

la nostra imatge, arribar a més llocs, i garantir la sintonia de la comunicació amb 

els valors propis de CCOO. 

 

8.1. Comunicació interna: propostes d’actuació 

 

1. Generalitzar l’ús dels espais de treball a la plataforma Integra.  

2. Centralitzar els enviaments d’informació a l’equip de comunicació per evitar 

duplicitats. Caldria unificar criteris d’enviament dins de cada àmbit de 

negociació. 

3. Actualitzar línies de distribució perquè la informació arribi a tota l’estructura i 

des de les seccions sindicals a les respectives afiliacions. 

4. Fer resums informatius de totes les negociacions, accions, mobilitzacions… per 

fer-los arribar als sectors implicats al més aviat possible.  

5. Fer cartells informatius unificats de cada àmbit amb els resums de les 

negociacions més importants, així com de les mobilitzacions. 

6. Realitzar un protocol d’actuació i bona praxi en matèria de comunicació i fer 

jornades amb els delegats i delegades per tal d’anar actualitzant les 

informacions relacionades. 

7. Nomenar un responsable de Comunicació de cada territori que es coordini amb 

la Federació de Sanitat per unificar criteris d’actuació. 

8. Participar en les revistes internes del sindicat, tant de CCOO de Catalunya com 

de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris estatal. 

 

8.2. Comunicació externa: propostes d’actuació 
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1. Fer formació en xarxes socials als delegats i delegades. 

2. Fer ús del Twitter com a eina d’acció sindical i coordinar-nos amb els Twitter 

dels diferents delegats i delegades de CCOO així com els de la resta de 

federacions, i amb CCOO de Catalunya i amb la Federació de Sanitat i Sectors 

Sociosanitaris estatal. 

3. Elaborar comunicats de premsa periòdicament dels diferents temes relacionats 

amb la salut i d’actualitat, així com incrementar el contacte amb els mitjans de 

comunicació per continuar millorant el nostre impacte mediàtic. És important 

recordar-los que facin ús del nom de la Federació de Sanitat de CCOO de 

Catalunya quan ens nomenin als diferents mitjans. 

4. Millorar la nostra pàgina web i mantenir-la actualitzada. Aquí poden tenir un 

paper importat tant les persones que s’hi dediquin des de la federació com els 

responsables de comunicació dels diferents territoris, tot aportant fotos, 

cartells, informació… per tal d’incorporar-les a la web. 

5. Generalitzar la utilització de la imatge corporativa de CCOO. 

 

 

9. EPÍLEG 
 

Durant aquesta etapa haurem de poder: 

 

 Optimitzar la gestió dels nostres recursos tant humans com materials. 

 Fer que la nostra estructura es basi en la cooperació entre sectors i nivells, amb 

una direcció basada en la col·laboració entre els equips directius i amb 

lideratges compartits.  

 Defensar una atenció a la dependència integral, accessible i equitativa, amb els 

recursos adients per garantir un sector dignificat.  

 Continuar millorant l’assessorament i el suport a la nostra afiliació i als nostres 

delegats i delegades. 

 Fer que la negociació col·lectiva continuï millorant les condicions laborals en tots 

els sectors, defensant i convertint el dret a la negociació col·lectiva en l’eix 

central de la nostra acció sindical. 

 Potenciar les polítiques d’igualtat i les mesures de conciliació de la vida laboral i 

la familiar. Lluitar contra les violències masclistes dins l’empresa negociant 

protocols que millorin la legislació. 

 Ser el sindicat referent de les professions sanitàries. 

 Defensar una sanitat pública accessible, equitativa i dotada dels recursos 

necessaris per garantir la millor assistència. 

 Potenciar la formació per a tots els col·lectius professionals. 

 Ajudar al desenvolupament i l’aplicació de les polítiques de prevenció de riscos 

laborals. 

 

 


