
 

 

INFORME BALANÇ 
al 12è Congrés de la CONC 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÍNDEX 
 

 

 

INTRODUCCIÓ            5 

CCOO, A L’OFENSIVA          11 

LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT        26 

CCOO FEMINISTA          30 

ACCIÓ SINDICAL PER A LA SOSTENIBILITAT I LA TRANSICIÓ JUSTA   34 

LA CONCERTACIÓ SOCIAL         37 

CCOO, COMPROMESA AMB LA COOPERACIÓ I EL SINDICALISME INTERNACIONAL 42 

CCOO, UN ESPAI DE PENSAMENT I MEMÒRIA      47 

CCOO, DAVANT EL PROCÉS POLÍTIC A CATALUNYA     52 

CCOO DAVANT LA PANDÈMIA        55 

CCOO, UNA ORGANITZACIÓ QUE SEGUEIX ENFORTINT-SE    61 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 
 

Informe balanç al 12è Congrés de la CONC   

5 
 

INFORME BALANÇ 
al 12è Congrés de la CONC 

 

INTRODUCCIÓ 

Presentem aquest informe balanç al 12è 
Congrés de la CONC com un exercici conti-
nu de rendició de comptes davant l’afiliació. 
Aquesta és una cultura que s’ha d’entendre 
com un dels valors més preuats de la nostra 
organització en el marc de la construcció 
col·lectiva de la nostra posició davant dels 
reptes que tenim com a primera força sindi-
cal del país. És una deliberació col·lectiva 
que no només es dona en els processos 
congressuals, sinó també en el decurs dels 
quatre anys de mandat sindical. Per tant no 
es podrà entendre aquest informe sense la 
suma de tots els informes que s’han debatut 
i s’han aprovat en els consells nacionals, que 
és el màxim òrgan de direcció entre con-
gressos.  

L’estructura d’aquest informe pretén passar 
comptes sobre els aspectes nuclears que 
aquests anys han protagonitzat l’activitat 
del sindicat, sense entrar en un balanç de 
tasques vinculades a diferents àmbits de 
responsabilitats i estructures de la Confede-
ració, les quals hem decidit reflectir a la 
memòria d’activitat (incorporem aquesta 
memòria com a part annexa a aquest in-
forme per a la valoració del ple del congrés). 

La seva construcció ha estat col·lectiva, amb 
la participació de totes les secretaries de la 
Comissió Executiva de la CONC, i compta, 
així mateix, amb alguns aspectes concrets 
que han aportat les organitzacions confede-
rades. Aquest informe també vol comple-
mentar els balanços que s’han aprovat en 
tot el procés congressual a diferents nivells, 

ja que el treball és un tot que permet cons-
truir el conjunt de les Comissions Obreres i 
els seus objectius de treball. 

UN MANDAT ENTRE LA CRISI POLÍTICA 
I LA PANDÈMIA 

Hem desenvolupat la nostra activitat sindi-
cal probablement en un dels contextos més 
complicats al qual el sindicalisme confede-
ral ha hagut de fer front. Els tres elements 
que han condicionat —i de quina manera— 
la nostra acció sindical són els següents: la 
situació política a Catalunya, la pandèmia i 
la crisi social, la qual suma la crisi de la gran 
depressió del 2008 i la crisi sanitària del 
2020. 

Aquest informe desgrana l’anàlisi d’aquesta 
situació i el paper de tota la CONC per donar 
respostes clares a problemes complexos. 
Pensem que amb les dificultats que la situ-
ació ha provocat, i amb la humilitat de saber 
que la nostra autocrítica ens ha ensenyat 
sempre que no tot el que fem és encertat —
cosa que ens ajuda a millorar—, el sindicat 
ha estat a l’altura del moment.  

Són instants que escriuen pàgines impor-
tants en la nostra història, per diferents mo-
tius, i que tindrà, de ben segur, una referèn-
cia al compromís de milers d’homes i dones 
que van donar el millor de si mateixos per 
ser útils a la classe treballadora catalana. 

Aquesta és una organització que mostra la 
seva maduresa i solidesa, que està construï-
da per una cultura de participació col·lectiva 
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en la conformació de les nostres propostes i 
posicions, i que s’articula en processos deli-
beratius a diferents nivells, des de l’empresa 
fins als màxims òrgans de direcció. La con-
formació de la intel·ligència col·lectiva és un 
dels aspectes més valuosos de la societat 
catalana. Aquesta cultura ens ha permès 
llegir molt bé el context i saber les dificultats 
que hi havia i com calia fer-hi front, tenint 
clar que davant de problemes complexos no 
hi ha solucions simples.  

Ha estat cabdal el paper del sindicat en la 
defensa d’espais transversals per evitar que 
la convivència patís trencaments irreversi-
bles, per posar les persones al centre, i tam-
bé els seus drets socials i laborals, i per fer 
front a conseqüències socioeconòmiques 
que llastren Catalunya en un marc de desi-
gualtats i pobresa insostenible. Així mateix, 
ha estat essencial el paper que el sindica-
lisme ha tingut en la gestió de la pandèmia. 
Sí, hem estat essencials per construir un 
escut social que ha protegit milions de tre-
balladors i treballadores i milers d’empreses, 
ja que tots ells han tingut la resposta dels 
homes i les dones de CCOO, els quals han 
estat a peu d’obra des del primer dia de la 
crisi donant respostes i solucions als milers 
de persones que s’han adreçat al sindicat 
després d’estar colpejades per la crisi més 
greu que hem conegut les nostres genera-
cions. Aquest paper dels milers de sindicalis-
tes de CCOO és el que legitima la funció 
sindical, el que impregna de solidaritat la 
seva acció i el que mostra l’orgull de 
l’honradesa i el compromís de totes aquelles 
persones que formem la CONC. 

La crisi política viscuda ha tingut conse-
qüències molt greus per a les nostres insti-
tucions. La falta de cultura política del diàleg 
i de l’acord ha polaritzat les posicions en 
blocs molt allunyats en la capacitat de tro-
bar síntesis i punts d’entesa, tal com 
s’espera de la política per part de la majoria 
de la ciutadania. La política hi ha de ser per 

donar solucions, no per generar problemes. 
Aquest buit institucional dels darrers anys 
ha minvat la capacitat d’actuació de les ad-
ministracions catalanes, per intervencions 
polítiques i judicials i també per la manca de 
responsabilitat pròpia de la política catalana, 
que no ha trobat la manera de trencar blocs 
per construir consensos que donessin sorti-
da a un esclat polític i social com es va viure 
l’octubre del 2017.  

Aquesta pèrdua de capacitat d’actuació ha 
provocat la falta de polítiques que corregis-
sin les retallades portades a terme pels go-
verns conservadors que van gestionar la 
crisi de la gran depressió, en una primera 
fase, i, en la darrera, que gestionessin les 
conseqüències de la pandèmia en les mi-
llors condicions possibles, cosa que ha pro-
vocat situacions d’improvisació que han 
aprofundit en la crisi social i econòmica que 
la crisi sanitària produeix, amb pèrdua de 
moltes vides a les residències de gent gran i 
de milers d’empreses i de llocs de treball. 

La polarització política no és només de gen 
català, sinó que a la resta de l’Estat també 
s’està degradant la vida institucional fruit de 
posicionaments radicalitzats, sobretot per 
part d’una dreta en transformació que s’ha 
vist condicionada per la irrupció de la ultra-
dreta al nostre país, com a expressió d’una 
ofensiva global que ha encarnat la figura de 
Trump als EUA els últims anys i que s’ha 
traslladat a l’esfera del populisme protecci-
onista i a la segregació social, que empeny 
ideologies feixistes que reviuen en l’estela 
de personatges que lideren aquests projec-
tes arreu del món.  

Les bombolles comunicatives creades per la 
mercantilització extrema de la funció infor-
mativa dels grans mitjans de comunicació i 
la informació en xarxa amb una clara estra-
tègia de cultivar un discurs simple davant 
les profundes desigualtats creades per la 
gestió de les darreres crisis de comença-
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ment de segle han posicionat la ultradreta 
al tauler polític global.   

A Europa també s’han escampat per dife-
rents països opcions ultradretanes, les quals 
han tingut una representació significativa 
que ha arribat al Parlament europeu i que 
amenaça, amb les crisis econòmiques de 
començament del segle XXI, de trencar els 
grans consensos internacionals per una Eu-
ropa que representa un model social prote-
git per un fort estat del benestar que, des de 
la meitat del segle XX, estàvem construint 
com un projecte comú.  

Aquesta polarització política ha provocat 
diferents processos electorals a l’Estat, i això 
ha tingut la classe política en contínua car-
rera electoral. Per tant ha estat impossible 
fer front als grans reptes polítics que signifi-
caven la crisi a Catalunya o la recuperació 
necessària de drets socials en paral·lel al 
creixement econòmic que s’estava produint 
de manera continuada els darrers anys. No 
s’ha pogut construir des de la política l’escut 
social que feia falta, que és el millor dic de 
contenció per a l’avenç de la ultradreta a la 
societat. 

EL SINDICAT, UNA ALTERNATIVA 

En aquests anys, ha estat el sindicalisme 
confederal el que ha construït espais alter-
natius de progrés, tant en l’espai sociopolític 
com en l’econòmic. Una resiliència, la del 
sindicat, tal com en diem ara, que mostra la 
solidesa d’un model organitzatiu dels treba-
lladors i les treballadores, que sempre afron-
tem amb perspectiva de curt, mitjà i llarg 
termini les propostes de millora de les con-
dicions de vida, sabent que és la generació 
de correlacions de forces suficients les que 
ho fan possible.  

És per això que la nostra capacitat proposi-
tiva i de mobilització ha fet possible canviar 
la política de devaluació salarial dels anys 

més greus de la crisi del 2008, amb acords 
salarials en els convenis col·lectius que van 
definir-se en els espais de concertació social, 
com l’Acuerdo para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva (AENC) i l’Acord interprofessi-
onal de Catalunya (AIC). També hem acon-
seguit donar una empenta als governs de 
Rajoy i de Pedro Sánchez per forçar els in-
crements més importants de la democràcia 
pel que fa al salari mínim interprofessional 
(SMI). Aquests avenços han tingut un im-
pacte positiu en les dones, que són les que 
més pateixen les bretxes en el món del tre-
ball.  

L’impuls de CCOO feminista ha impregnat 
la nostra acció sindical de manera transver-
sal en totes les nostres reivindicacions, mo-
bilitzacions i acords. Aquest és un avenç 
important que ha de permetre que el nostre 
compromís amb la igualtat entre dones i 
homes guanyi terreny en la propera etapa 
d’una manera significativa, aprofitant les 
eines conquerides en aquest mandat, les 
quals obren les portes a la negociació 
col·lectiva a través dels plans d’igualtat, de la 
llei d’igualtat retributiva o dels protocols del 
Consell de Relacions Laborals (CRL) contra 
les violències masclistes.  

Les reivindicacions contínues de la deroga-
ció de la reforma laboral, de la reversió de 
les retallades de drets socials i de l’estat del 
benestar, de la necessitat de canviar el mo-
del productiu, de la recuperació d’espais de 
llibertats i de drets fonamentals que la crisi 
havia degradat han fet possible construir un 
ideari col·lectiu suficientment important per 
canviar la línia de les polítiques arreu de 
l’Estat i tornar a veure com lleis d’un caire 
social inqüestionable s’obren camí de nou i 
es configura, així, el primer Govern en de-
mocràcia de coalició d’esquerres. 

Però a CCOO sabem que els canvis no es 
produeixen per inèrcia. És un procés conti-
nu de mobilització ciutadana a tots nivells —
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intel·lectuals, institucionals, socials i polí-
tics— el motor dels canvis en la direcció 
d’àmplies majories. El moviment obrer, el 
sindicalisme confederal que representa 
CCOO és cabdal per a l’impuls de la mobilit-
zació. Hem de teixir les aliances socials for-
tes que facin possible la mobilització ciuta-
dana en la lluita contra la precarietat i con-
tra les desigualtats, per una societat cohesi-
onada, solidària i més justa. 

LA PANDÈMIA, LA PITJOR CRISI DE LES 
NOSTRES GENERACIONS 

I, finalment, ha arribat la pandèmia. Una crisi 
que ha afectat molt greument l’estructura 
social i que, afortunadament, ha estat gesti-
onada per una manera de fer política que 
incorpora i amplia una cultura social d’una 
esquerra al front de les administracions. No 
ho fa suficientment, tal com el moviment 
sindical reivindica, però sí de manera molt 
diferent del que va ser la gestió de la crisi 
anterior. 

L’economia no aixeca el vol i la crisi social 
s’aprofundeix  

Aquests anys ens hem enfrontat a un con-
text socioeconòmic molt negatiu per als 
interessos de la classe treballadora. El man-
dat congressual (2017-2021) s’ha situat a la 
segona part d’una fase de creixement eco-
nòmic iniciada l’any 2014 i que va començar 
a moderar-se a partir del 2018. La irrupció de 
la crisi de la pandèmia i els seus efectes so-
bre l’economia i el treball han comportat 
una davallada que ha posat en evidència 
dèficits estructurals tant en el mercat de 
treball com en l’estat del benestar i en el 
nostre model productiu. Aquests són de 
caràcter endèmic i no s’han pogut superar 
en les tres fases que caracteritzen, en ter-
mes macroeconòmics, els primers vint anys 
del segle XXI. No es van corregir en el perío-
de de creixement (2000-2007), marcat per la 
bombolla immobiliària; es van accentuar al 

llarg de la gran recessió (2008-2013), i han 
romàs en la fase expansiva, iniciada el 2014 i 
que ha durat fins a la declaració de la pan-
dèmia per part de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), l’11 de març del 2020. 

Al llarg d’aquests vint anys s’ha reduït el 
marge de diferència entre Catalunya i la UE 
dels 27, i s’ha passat del 25,4 % del PIB per 
capita l’any 2000 al 12,4 % l’any 2019. Hi té a 
veure l’ocupació, marcada per la precarietat 
i per ser la principal variable d’ajust de les 
empreses; els dèficits en l’estat del benestar, 
condicionats per menors ingressos fiscals i 
menys despesa en inversió i protecció social, 
i un model productiu intensiu en mà d’obra, 
de baixa productivitat i caracteritzat per la 
terciarització. En els darrers quaranta anys, 
Catalunya ha tingut, durant vint-i-un anys, 
una taxa d’atur per sobre del 15 %, nou anys 
per sobre del 20 % i tan sols set anys per 
sota del 10 %. La diferència de la pressió fis-
cal és, a l’Estat espanyol, 6,3 punts inferior a 
la de la nostra zona euro i la despesa pública 
és també 6 punts inferior. Finalment, pel 
que fa la distribució sectorial, si l’any 2000 la 
indústria generava prop del 27 % del valor 
afegit brut català, l’any 2019 ja tan sols apor-
tava el 19,3 %. 

El dèficit en l’ocupació és en termes quanti-
tatius, en termes qualitatius amb xifres de 
temporalitat que superen de llarg la mitjana 
europea, però també en termes salarials. 
Després d’un fase de creixement on els sala-
ris van augmentar —de l’any 2000 al 2008—, 
de mitjana 0,5 punts per sobre de la inflació, 
al llarg de la gran recessió van perdre 
anul·lament un 0,8 % del poder adquisitiu, i 
en la fase de recuperació s’han mantingut 
neutres en termes reals. 
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Del 2008 al 2018 els salaris van perdre un 4,9 
% de poder adquisitiu, un percentatge que 
en el cas de les persones joves s’eleva al 15 %, 
mentre es continuen penalitzant els salaris 
femenins, que el 2019 eren un 23 % inferiors 
als masculins. Com hem vist al llarg dels 
darrers quatre anys, la precarietat laboral es 
trasllada a la desigualtat i a la pobresa. Mal-
grat el creixement econòmic durant els dar-
rers quatre anys, el nombre de persones en 
risc de pobresa o d’exclusió social va incre-
mentar-se en més de 100.000 persones, es-
sent l’evolució de la taxa especialment dra-
màtica en el cas dels menors de 16 anys, que 
ha augmentat del 24 % al 31,1 %.  

Actualment tenir una feina no garanteix 
sortir de la pobresa, com s’aprecia en les 
més de 400.000 persones que no poden 
viure del seu salari. Hi té a veure la discreci-
onalitat creixent de les empreses, que es 
manifesta en la utilització creixent de con-
tractes de curta durada. El 2019, 7 de cada 8 
contractes van ser temporals i, d’aquests, 1 
de cada 3 va ser d’una setmana o menys. El 
model laboral, afeblit i precaritzat amb les 

darreres reformes laborals, no incideix tam-
poc en una millora significativa de la desi-
gualtat, que, els darrers quatre anys, tan sols 
s’ha reduït de 31,4 a 31,2 punts (taxa Gini). 
Aquest context de contenció en les rendes 
salarials ha comportat que la fase de desac-
celeració del creixement de l’economia es 
traslladés també a l’evolució de la despesa 
de consum de les llars. L’anomenada fase de 
recuperació no ha millorat els salaris, però 
tampoc la inversió de les empreses, que 
sovint han prioritzat el sanejament dels seus 
balanços i el repartiment de dividends a les 
inversions necessàries. 

Malgrat la davallada històrica que ha acom-
panyat la pandèmia de la COVID-19, amb 
una caiguda del PIB de l’11,5 % l’any 2020, 
l’aplicació de les polítiques d’estímul i de 
protecció, com en el cas dels ERTO, ha per-
mès què, per primera vegada a la nostra 
història recent, l’ocupació caigués menys (–3 
%) que l’economia. Tanmateix la crisi ha 
afectat especialment la població més vulne-
rable i, de manera destacada, les persones 
treballadores migrants i les persones joves, 
amb un atur dels menors de 30 anys que 
s’ha incrementat en un 42,9 %. La pandèmia 
ha augmentat la despesa social mentre es 
reduïen els ingressos tant per via de cotitza-
ció com de recaptació d’impostos. 
L’escenari amb què ens trobem a finals de 
mandat es caracteritza per un creixent deu-
te públic que les opcions conservadores 
europees, tan aviat s’aixequi la suspensió del 
Pacte de creixement i estabilitat europeu, 
intentaran aprofitar per aplicar noves condi-
cionalitats en forma de polítiques estructu-
rals que devaluïn encara més el model labo-
ral i llastrin la capacitat de transformar el 
teixit productiu. 

Les previsions de creixement econòmic han 
d’acompanyar la recuperació de drets 

Les darreres previsions del Govern català 
(octubre del 2020) situen el creixement del 
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PIB per al 2022 en el 4,5 %, per sota de la 
meitat del que s’ha perdut l’any 2020. Tot i 
que s’anuncia una recuperació del consum 
de les llars (4,1 %) i de la inversió a les em-
preses (4,7 %) en un entorn de recuperació 
de les exportacions (11,6 %), la qualitat de 
l’ocupació i la inversió productiva continua-
ran condicionades pels dèficits estructurals i 
per la situació de feblesa de moltes empre-
ses. El repte que tenim quan s’estan definint 
els plans de recuperació i resiliència euro-
peus és, així, triple: millorar la qualitat de 
l’ocupació, fer front a un deute públic crei-
xent i transformar el model productiu en 
l’àmbit de la digitalització, de la lluita contra 
el canvi climàtic i per afavorir una economia 
i una societat més inclusives i que superin la 
incertesa i la desigualtat que s’han instal·lat 
entre nosaltres. 

Una Europa que ha donat una resposta ra-
dicalment diferent per protegir persones i 
economies. Una injecció de diners públics 
no coneguda fins ara. Un nou “Pla Marshall” 
europeu que ha donat resposta a la pitjor 
crisi que han conegut les nostres generaci-
ons. 

Una crisi que s’ha endut milions de vides i 
que ha produït la pèrdua de milions de llocs 
de treball al món. Espanya i Catalunya han 
estat molt afectades, i han canviat les relaci-
ons socials, polítiques i laborals d’una mane-
ra radical. 

La prioritat: protegir les persones 

La prioritat del sindicat ha estat la protecció 
de les persones i la projecció d’un canvi de 
model econòmic i social que transformi un 
capitalisme excloent i injust amb les perso-
nes, especialment amb les dones, el jovent i 
les persones migrants. 

És en aquest marc que s’enquadren les ac-
cions del sindicat, una organització que ha 
estat al capdavant de la crisi per donar res-

postes a la gent quan més les necessita, i 
que ho ha fet amb una immediatesa im-
pressionant que mostra que som una orga-
nització de proximitat i configurada per 
homes i dones compromesos, valents i soli-
daris que, des de l’honradesa, han facilitat 
que centenars de milers de treballadors i 
treballadores catalans hagin pogut tenir 
una resposta a la seva situació, produïda per 
una crisi de cavall. Un orgull col·lectiu que 
mostra la solidesa de la primera força sindi-
cal del país.  

En aquest informe analitzem aquells aspec-
tes que donen sentit a una organització 
confederal, sociopolítica, internacionalista, 
de classe i nacional. Tots els aspectes que 
han mogut milers de sindicalistes en els 
darrers anys, dels més difícils de la nostra 
història contemporània i que ens han ense-
nyat que la qüestionada legitimitat sindical 
ha retrobat el reconeixement de milers i 
milers de persones, que s’han sumat al pro-
jecte de la CONC de manera continuada els 
darrers anys, i que ens ha refermat com el 
sindicat més representatiu i ha incrementat 
una important penetració en el món del 
treball, superant el 41,3 % de la representa-
ció dels treballadors i treballadores catalans. 
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CCOO, A L’OFENSIVA 

Sortíem de l’11è Congrés amb el compromís 
de posar CCOO a l’ofensiva. Un concepte 
ampli de la voluntat de la nostra organitza-
ció de sortir de la gran depressió de la crisi 
econòmica i social que va esclatar el 2008 i 
que va sotmetre la societat, durant gairebé 
una dècada, en la impotència per la pèrdua 
de drets que s’havia produït, i que va canviar 
significativament les estructures socials, va 
aprofundir la pobresa i va expulsar del mer-
cat laboral milions de persones, especial-
ment joves, dones i majors de 45 anys. 

Era una sensació d’impotència que havia 
impregnat en l’actiu sindical de les organit-
zacions confederals. La nostra gent estava 
cansada de fer front a una crisi llarga i molt 
dura, sense instruments, perquè havien es-
tat eliminats per les dures reformes del món 
del treball. Necessitàvem un impuls, tornar a 
il·lusionar-nos; volíem canviar les coses, 
capgirar aquesta realitat. Havíem resistit: 
teníem l’eina, el sindicat, una estructura po-
tent, l’experiència de sindicalistes de pedra 
picada i, sobretot, el convenciment que la 
lectura del moment feia possible canviar la 
tendència que desmantellava la participació 
equilibrada de la classe treballadora en les 
relacions del treball. Teníem molt clar que el 
factor treball seguia sent essencial i que 
nosaltres podíem posar-lo al centre. 

Per tant, havíem de recuperar i organitzar la 
capacitat reivindicativa del nostre actiu sin-
dical, transformar-lo en proposta i mobilit-
zació, i forçar acords que donessin un tomb 
a les polítiques de retallades que afectaven 
milions de persones. 

El sindicat ha sabut llegir el moment: un 
període de creixement econòmic que hem 
aprofitat gràcies a la capacitat de fer de la 
negociació col·lectiva l’instrument que ha 
tornat a aplegar els treballadors i treballado-
res darrere de les reivindicacions i les mobi-

litzacions. La negociació i la concertació so-
cial han estat clau per començar a canviar 
les coses i per tornar equilibris a les relacions 
de treball per la via de l’acció del sindicat, 
malgrat que les normes mantenien les lògi-
ques arbitràries que fan possible que em-
presaris i empresàries apliquin polítiques de 
precarietat a les condicions laborals a les 
empreses. L’acció del sindicat ha corregit 
per la via dels fets aquestes desigualtats 
normatives. 

La negociació col·lectiva, la recuperació sala-
rial, la concertació social, la defensa de 
l’ocupació i la mobilització han conformat 
els principals factors de l’estratègia del sin-
dicat en els darrers anys i han posat CCOO a 
l’ofensiva. 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA  
AENC-AIC 

L’Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC), a escala estatal, i l’Acord 
interprofessional de Catalunya (AIC) consti-
tueixen un marc de concertació entre sindi-
cats i patronals que defineix les orientacions 
de la negociació dels convenis col·lectius i 
l’articulació del marc de relacions laborals a 
les empreses. Són acords que vinculen mili-
ons de treballadors i treballadores i que 
emmarquen una estratègia de cobertura de 
drets col·lectius de les més elevades 
d’Europa.   

La concertació bipartida en el període de 
crisi va patir un cop molt dur per les refor-
mes laborals i per la posició oportunista de 
les patronals, que van renunciar a tenir un 
paper protagonista en l’articulació de les 
regles del treball mitjançant la concertació i 
delegant responsabilitats als governs, que 
aleshores legislaven a favor dels seus in-
teressos. Aquesta és una estratègia de curta 
mirada que relega el paper d’agent social de 
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les organitzacions sindicals i patronals a un 
espai irrellevant. 

El cicle econòmic canviava i les patronals 
veien que la concertació es feia necessària 
per garantir marcs compartits que fessin de 
la negociació col·lectiva un instrument per 
al creixement econòmic i social de les em-
preses i que evités convertir-se en un focus 
de conflictivitat degut a la justa reivindicació 
laboral de corregir les retallades d’anys an-
teriors. 

En aquest sentit, el 2018 es van signar uns 
dels més importants acords per a la negoci-
ació col·lectiva dels últims anys: l’Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva a 

escala estatal i l’Acord interprofessional de 
Catalunya 2018-2020, que, per primer cop, 
pactava a Catalunya un increment salarial 
(assumint la proposta salarial de l’AENC).  

Han estat, possiblement, els acords de con-
certació que més influència han tingut so-
bre els processos de negociació, en termes 
de reconquesta de drets, i han actuat de 
motors indiscutibles de la recuperació sala-
rial i la lluita contra les desigualtats, en un 
moment de recuperació econòmica. La ne-
gociació col·lectiva segueix sent el millor 
marc per estructurar els drets dels treballa-
dors i les treballadores, donant cobertura al 
83,75 % de la població assalariada de Cata-
lunya. 

 

L’AENC i l’AIC 2018-202 han tingut incre-
ments salarials al voltant del 2 % per a ca-
dascun dels anys i fins a un 1 % de percen-
tatge addicional variable en funció dels sec-
tors. Era l’hora de traslladar als salaris la re-
cuperació econòmica. A més, s’establia un 
objectiu de salari mínim de conveni de 
14.000 € a l’any en finalitzar la vigència de 
l’acord. Un objectiu que es veia possible per 
l’impuls que donava la consecució dels 
acords en relació amb l’increment de l’SMI, 

el més important de la història de la demo-
cràcia i que s’apropava a la xifra de 950 € al 
mes. 

INCREMENTS SALARIALS 

Els acords dels darrers anys han significat 
un canvi en la tendència de devaluació sala-
rial dels anys de crisi. Els increments acor-
dats en els convenis col·lectius no només 
han suposat increments importants en les 
taules salarials —referències dels salaris que 
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paguen les empreses—, sinó que han tingut 
un efecte positiu en l’increment dels salaris 
mitjans al país, és a dir, els salaris reals que 
s’han pagat en aquests anys.  

Amb les dades d’inflació 2018-2020 a Cata-
lunya i amb l’increment mitjà pactat des-
prés dels acords de concertació de l’AIC i 
l’AENC es produeix una recuperació mitjana 
del 4,7 % del poder adquisitiu dels treballa-
dors i treballadores entre 2018 i 2020, els 
quals del 2009 al 2017 van perdre un 7,2 % 
de mitjana del seu poder adquisitiu.  

L’AIC i l’AENC també fan referència a la pos-
sibilitat d’establir clàusules de garantia sala-

rial. I s’ha produït una lenta però constant 
recuperació de la clàusula de garantia sala-
rial, de manera que un 23,2 % dels convenis, 
el 2020, en tenen més del triple que el 2015, i 
afecten el 19,5 % de persones treballadores. 

Adjuntem unes taules d’elaboració pròpia, a 
partir de l’estadística del Ministeri de Treball 
i Economia Social, de l’evolució dels incre-
ments salarials en els convenis col·lectius. Al 
total estatal hi ha les dades de tots els con-
venis, tant els d’àmbit estatal com els de 
totes les comunitats autònomes i 
d’empresa. I al total de Catalunya hi ha les 
dades de tots els convenis de Catalunya tant 
provincials com autonòmics i d’empresa. 

 

 

EVOLUCIÓ DE LA VARIACIÓ SALARIAL MITJANA EN ELS CONVENIS, TOTAL ESTATAL 

 TOTAL 

ANY CONVENIS TREBALLADORS/ES 
(en milers) 

INCREMENT 
(%) 

2017 5.741 10.855,30 1,46 
2018 5.589 11.423,70 1,73 
2019* 4.546 10.636,40 2,24 
2020** 3.243 7.899,70 1,84 

  

 EMPRESA 

ANY CONVENIS TREBALLADORS/ES 
(en milers) 

INCREMENT 
(%) 

2017 4.555 822,8 1,18 
2018 4.413 857,7 1,41 
2019* 3.490 749,7 1,99 
2020** 2.500 524,9 1,60 

  

 SECTORIAL 

ANY CONVENIS TREBALLADORS/ES 
(en milers) 

INCREMENT 
(%) 

2017 1.186 10.032,50 1,46 
2018 1.176 10.565,90 1,74 
2019* 1.056 9.886,70 2,26 
2020** 743 7.374,80 1,86 

 
(*) Dades provisionals amb registres el 31 de gener del 2021 
(**) La dada corresponent a l’increment del 2020 respon al que s’ha pactat, previ a l’activació de la clàusula de garantia 
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EVOLUCIÓ DE LA VARIACIÓ SALARIAL MITJANA EN ELS CONVENIS, TOTAL CATALUNYA 

 TOTAL 

ANY CONVENIS TREBALLADORS/ES 
(en milers) 

INCREMENT 
(%) 

2017 682 1.331.9 1,46 
2018 644 1.346,1 1,89 
2019* 484 1.290,5 2,12 
2020** 328 785,3 2,01 

  

 EMPRESA 

ANY CONVENIS TREBALLADORS/ES 
(en milers) 

INCREMENT 
(%) 

2017 568 101,1 1,00 
2018 529 97,2 1,37 
2019* 390 68,3 1,70 
2020** 264 45,2 1,72 

 
 SECTORIAL 
ANY CONVENIS TREBALLADORS/ES 

(en milers) 
INCREMENT 

(%) 
2017 114 1.230,8 1,49 
2018 115 1.248,8 1,93 
2019* 94 1.222,2 2,14 
2020** 64 740,1 2,02 
 
(*) Dades provisionals amb registres el 31 de gener del 2021 
(**) La dada corresponent a l’increment del 2020 respon al que s’ha pactat, previ a l’activació de la clàusula de garantia 
 

 

ACORDS AMB 14.000 € DE SALARI 
MÍNIM 

Una de les reivindicacions més importants 
que la nostra ofensiva ha portat a terme ha 
estat la recuperació dels salaris més baixos, 
que havien patit les pitjors reduccions sala-
rials en els darrers anys, precaritzant sectors 
molt feminitzats majoritàriament i dualit-
zant el mercat de treball, i condemnant la 
gent jove a pagar un peatge de baixos sala-
ris per a la seva incorporació en el mercat 
laboral. Els acords de concertació preveien 
un salari mínim en els convenis de 14.000 € 
a l’any. Aquest era un repte important que 
significava que, en alguns convenis, alguns 
salaris havien de sotmetre a increments per 
sobre del 30 % en els anys de vigència 
d’aquests acords. Era un repte difícil però 
que veia una llum per portar a la pràctica els 

compromisos per a l’impuls de la forta puja-
da de l’SMI abans esmentada. 

Dels 273 convenis col·lectius que afecten 
Catalunya amb salari regulat, 181 (146 nego-
ciats a Catalunya i 127 estatals) tenien, al-
menys, un grup professional o una categoria 
amb un salari inferior als 14.000 € (el 66,3 % 
dels convenis). A la vigència de l’AENC i de 
l’AIC s’han renovat només 146 convenis dels 
181 afectats (81 a Catalunya i 65 estatals), ja 
que hem de tenir també en compte les difi-
cultats de negociació el 2020 amb la pan-
dèmia i la crisi generada arran d’aquesta. 

Durant aquest període 2018-2020 hem 
aconseguit un compliment ampli dels crite-
ris d’increment salarial establerts en els 
acords, però ha estat impossible aconseguir 
la generalització de l’objectiu de l’SMC dels 
14.000 €, perquè en molts casos les diferèn-
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cies amb aquesta xifra eren massa grans per 
ser assolides en tan poc temps i per les difi-
cultats de mobilització en alguns sectors. En 
total, 85 dels 146 convenis renovats garan-
teixen actualment un salari de 14.000 €, 
mentre que el 2018 només eren 52.    

Si ens fixem en l’afectació sobre la població 
treballadora i respecte dels convenis que 
s’han negociat, a un 76 % de les persones 
treballadores se’ls aplica un conveni per so-
bre dels 14.000 € o amb només una catego-
ria per sota, i només el 5 % de les persones 
treballadores estan enquadrades en un 

conveni on tots els salaris, o la majoria, es 
troben per sota dels 14.000 €, un 53% de les 
afectades són dones. Però gairebé el 19 % de 
les persones treballadores continuen afec-
tades per un conveni que encara té diversos 
nivells salarials per sota dels 14.000 €, amb 
un 59 % de dones per sota d’aquest llindar. 
Estem parlant d’activitats com les de serveis 
a la dependència i la discapacitat, la restau-
ració col·lectiva i diversos tipus de comerç. 
Per tant, la reivindicació del salari mínim de 
conveni, a més de ser una prioritat per dig-
nificar el treball assalariat, és una prioritat 
per reduir la bretxa salarial de gènere. 

 

Nombre de convenis col·lectius sectorials publicats (juny 2018 - desembre 2020), que milloren 
l’objectiu del salari mínim de conveni 14.000 € i situació al final del període 

 CATALUNYA ESTATALS 

SITUACIÓ 
INICIAL 

SITUACIÓ 
FINAL 

SITUACIÓ 
INICIAL 

SITUACIÓ 
FINAL 

Nivell 0 28 42 24 43 
Nivell 1 20 18 14 7 
Nivell 2 26 16 16 11 
Nivell 3 4 3 9 2 
Nivell 4 3 2 2 2 
TOTAL 81 81 65 65 
Font: Secretaria d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya a partir de consultes qualitatives dels textos dels convenis 
Nivell 0: totes les categories per sobre dels 14.000 € 
Nivell 1: només una categoria per sota dels 14.000 € 
Nivell 2: diverses categories per sota dels 14.000 €  
Nivell 3: la majoria de categories per sota dels 14.000 € 
Nivell 4: totes les categories per sota dels 14.000 € 
 
 
Nombre de persones treballadores afectades a Catalunya pels diferents tipus de convenis 
col·lectius sectorials publicats entre juny 2018 - desembre 2020, per sexe (situació actual) 

  ESTATALS + CATALUNYA 

Treb. total Dones Homes Treb. total Dones Homes 

Nivell 0 763.117 340.726 422.390 49,83 % 45,92 % 53,51 % 

Nivell 1 395.656 191.326 204.330 25,84 % 25,78 % 25,88 % 

Nivell 2 287.134 168.972 118.162 18,75 % 22,77 % 14,97 % 

Nivell 3 49.078 17.401 31.678 3,20 % 2,34 % 4,01 % 

Nivell 4 26.619 23.399 3.221 1,74 % 3,15 % 0,41 % 

TOTAL 1.531.465 742.056 789.409    

Font: Secretaria d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya a partir de les consultes de les dades estadístiques REGCON 
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ACORDS RELLEVANTS DE CONVENIS 

La negociació col·lectiva en general ha estat 
a l’ofensiva des del 2017, i cal fer un reconei-
xement per a tots els negociadors i negoci-
adores i per al conjunt de l’organització. 
Perquè han estat les grans mobilitzacions 
de convenis tractors i les mobilitzacions or-
denades confederalment les que han forçat 
els acords de concertació i de referència 
salarial i de recuperació de drets en aquest 
període. 

La negociació dels convenis ha recuperat un 
to generalitzat en l’articulació de matèries i, 
sobretot, en polítiques salarials, però cal que 
destaquem algunes negociacions de refe-
rència per diferents motius aquests darrers 
anys.  

El Conveni d’ensenyaments no reglats de 
Catalunya, el Conveni del sector de trans-
port de mercaderies i logística de la provín-
cia de Barcelona i el Conveni d’hostaleria 
han superat bloquejos de molts d’anys enre-
re, ja que tenien congelades les condicions 
de treball de més de 160.000 treballadors i 
treballadores. En tots ells s’ha trobat la solu-
ció gràcies a l’ofensiva de CCOO.  

El primer Conveni del sector de la recerca 
de Catalunya i el Conveni català del sector 
de geriatria donen resposta a reivindicaci-
ons d’anys de les treballadores i treballadors 
d’aquests sectors. Es tracta de sectors molt 
precaritzats, que són clau per al desenvolu-
pament econòmic i les cures de les perso-
nes, i ara podran tenir un marc de regulació 
col·lectiva que doni resposta a la seva reali-
tat des de la proximitat. 

També cal fer esment de la negociació del 
conveni del tèxtil, que va significar 
l’expressió d’un conflicte en solitari amb una 
vaga convocada per CCOO, després d’un 
acord d’eficàcia limitada entre la patronal i 

la UGT que no incorporava els acords de 
concertació en relació amb els 14.000 € de 
salari mínim. L’ofensiva de CCOO i la seva 
capacitat de mobilització van aconseguir 
evitar un factor de discriminació salarial que 
afectava majoritàriament dones, per les ca-
racterístiques del sector, i va aconseguir un 
acord que incorporava el salari mínim pac-
tat a l’AENC i l’AIC. 

Hi ha molts acords importants, tant de sec-
tor com d’empresa durant aquests anys: a 
l’Ajuntament de Barcelona, a Seat, a Caixa-
Bank, etc. No podem fer menció de tots, 
però aquests exemples reflecteixen que 
l’instrument de la negociació col·lectiva se-
gueix sent útil per millorar les condicions de 
vida de milers i milers de treballadores i tre-
balladors. 

LA NEGOCIACIÓ EN LA FUNCIÓ 
PÚBLICA 

En un altre àmbit on la negociació 
col·lectiva ha recuperat la seva capacitat 
d’intervenció sindical de manera rellevant 
aquests anys ha estat en la funció pública. 
L’any 2018 es va arribar a un acord en matè-
ria salarial a la mesa sectorial estatal dels 
empleats i empleades públics, amb incre-
ments entre el 6,1 % i el 8,8 %. Va ser un 
acord previ als acords de concertació del 
període 2018-2020, que va significar l’impuls 
de l’ofensiva salarial dels anys següents. 
Aquests acords s’han traslladat als acords de 
la funció pública a Catalunya, a més de la 
recuperació del 100 % del salari en les situa-
cions d’IT. 

Després d’un procés de mobilitzacions i 
amb les dificultats d’un procés de negocia-
ció amb un govern intervingut i amb poca 
voluntat pressupostària per corregir les reta-
llades dels empleats i empleades públics, 
vam aconseguir un acord per al retorn de 
les pagues extraordinàries que van ser reta-
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llades els anys 2013 i 2014 i que es recupera-
ven en el transcurs de quatre anys. Aquest 
és un acord important que surt de la lluita 
sindical. 

Però el més important, la necessitat de re-
novar el III Acord de condicions de treball i el 
VI Conveni col·lectiu de la funció pública, va 
fracassar per la resta de forces sindicals ma-
joritàries a la funció pública. Aquest fet fa 
impossible tenir una mirada estratègica de 
les relacions laborals i de les condicions de 
treball del personal funcionari i laboral de la 
funció pública i construir un marc estable 
de negociació on els treballadors i treballa-
dores no quedin subjectes a decisions polí-
tiques com les dels anys de crisi, que van 
significar una forta retallada. Aquest és un 
objectiu que ha d’obrir-se camí en el proper 
mandat. 

SECTOR FINANCER 

El sector financer es troba en un canvi pro-
fund tant des de l’àmbit organitzatiu com 
comercial.  

Des de la crisi econòmica del 2008 moltes 
entitats financeres desapareixien amb dife-
rents figures jurídiques, ja fos via adquisició 
o via fusió. El més evident ha estat tant la 
disminució del nombre d’oficines bancàries 
com de plantilles. Una dada rellevant és que, 
en els últims dotze anys, s’han amortitzat 
uns 100.000 llocs de treball i han tancat 
aproximadament el 50 % de les xarxes 
d’oficines a tot l’Estat espanyol. Aquesta 
situació provoca una pèrdua de drets a la 
ciutadania i provoca una bretxa financera 
que impedeix l’accés amb igualtat 
d’oportunitats als serveis financers, que són 
clau per a la vida quotidiana de totes les 
persones. Aquest fet hauria de tenir l’atenció 
de les administracions públiques, que hau-
rien de ser ateses des de la regulació pública 
que garanteixi evitar la bretxa financera. 

Les formes de treball estan canviant dràsti-
cament i les oficines compten cada cop 
amb menys personal. Això ha suposat una 
sobrecàrrega de treball en un sector històri-
cament afectat per la prolongació de jorna-
da. 

Durant aquet mandat s’han negociat expe-
dients de regulació d’ocupació o sortides 
acordades a les principals entitats (Caixa-
Bank, BBVA, Banc Santander, Banc Saba-
dell, Ibercaja i Evo Banc), com a processos 
més destacats i amb més volum d’afectació 
(més de 18.000 treballadors i treballadores).  

Davant aquest moment de destrucció de 
llocs de treball, s’ha aconseguit mantenir 
l’afiliació per la via de fidelitzar els col·lectius 
de prejubilats i jubilats, i treballant en 
l’afiliació dels més joves. I el novembre del 
2018 es van celebrar les eleccions de les en-
titats que formen part del conveni de caixes 
d’estalvis i el febrer del 2019 de les de banca. 
En els dos casos, CCOO vam tornar a ser el 
sindicat amb més representativitat: el 41,71 
% a les antigues caixes d’estalvi i el 53 % als 
bancs.  

SECTOR DEL TURISME 

La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest 
la vulnerabilitat del model turístic català. 
L’activitat turística representa el 12 % del 
PIB, que, sumant sectors afins, arriba fins al 
20 % del PIB català, entre les activitats que 
van des del transport aeri, marítim i per car-
retera, les agències de viatges i els opera-
dors turístics, els serveis d’allotjament entre 
hotels i altres allotjaments, el personal de 
museus i guies turístics, el comerç i altres 
sectors de serveis de menjar i begudes, d’oci 
i esports. A Catalunya, 700.000 ocupacions, 
entre directes i indirectes, depenen de 
l’activitat turística. 2 milions de persones de 
mitjana mensual visitaven el nostre país, 
cosa que significa la pèrdua del 21 % de con-
sumidors i consumidores, si parlem en ter-
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mes de mercat. Arreu hi ha hagut aquesta 
reducció sobtada i dràstica, però ha tingut 
una major afectació territorial a Girona, amb 
el 43 %, i a Tarragona, amb el 31 %.  

Els darrers deu anys han estat d’una forta 
expansió del turisme internacional a Cata-
lunya, amb un increment també espectacu-
lar del trànsit aeri i marítim. Per aquest mo-
tiu el sector de les línies aèries és un dels 
més afectats, ja que a més del personal de 
cabina també repercuteix en el personal de 
terra, en les companyies de serveis de terra 
(handling) i en altres empreses vinculades 
als aeroports. La recuperació del sector tri-
garà anys a ser possible, segons reconeixen 
les companyies, i necessitarà mesures de 
reestructuració per fer front als canvis es-
tructurals que les poden afectar.  

L’hostaleria ha viscut a Catalunya un procés 
de fort creixement des de la crisi del 2008, al 
mateix temps que ha tingut un procés 
d’entrada de fons d’inversió internacionals a 
l’accionariat. Com a conseqüència s’ha vis-
cut una precarització de les condicions labo-
rals amb la intermediació d’empreses de 
treball temporal i un abús de la subcontrac-
tació a través d’empreses de serveis. El fort 
creixement del sector ha incrementat tam-
bé notablement el negoci dels pisos de llo-
guer turístic, la qual cosa ha generat una 
bossa important de frau i de conflicte social, 
sobretot a ciutats com Barcelona. 

La pandèmia ha suposat una aturada gaire-
bé total de l’activitat, cosa que ha posat en 
risc una part important del sector, amb for-
tes pèrdues d’ocupació. El turisme a Catalu-
nya trigarà molt a tenir nivells d’activitat 
prèvies a la crisi sanitària i pensem que, en 
tot cas, no tornarà en les mateixes condici-
ons, i per això hem de fer el possible per 
reformular el model de turisme dels últims 
anys. 

Proposem un gran acord, un pacte nacional 
per al turisme, que impulsi les mesures per 
l’evolució del model turístic del país, des 
d’una estratègia compartida i concertada 
amb els agents socials. El repte que es plan-
teja és el no retorn a la situació anterior, sinó 
a una altra normalitat amb pràctiques més 
sostenibles i amb una orientació a la gene-
ració de més valor enlloc del creixement en 
dimensió. El sector haurà d’incorporar crite-
ris de sostenibilitat ambiental i urbanística, 
que afecten tant la mobilitat, sobretot per 
les seves emissions, com també pels impac-
tes que genera al territori, el consum de 
recursos i la massificació en entorns urbans i 
en espais naturals.  

En conseqüència, cal protegir l’ocupació 
mentre es recupera l’activitat i mentre es fa 
una transició justa, allargant els ERTO al 
sector, que afecten el 71 % dels treballadors i 
treballadores en ERTO actiu i amb més pro-
tecció social per a les persones treballadores 
del sector, amb especial atenció als fixos 
discontinus, el temps necessari. Calen plans 
de transvasament d’ocupació cap a altres 
sectors amb plans de formació i qualificació 
professional, així com l’exigència de respon-
sabilitat social, laboral i sostenibilitat medi-
ambiental per les empreses que puguin 
beneficiar-se dels instruments de finança-
ment, subvencions i ajudes. Cal la diversifi-
cació del model turístic, des de la promoció 
del turisme de proximitat, social i cultural, i 
la millora de les infraestructures físiques i 
digitals.  

SECTOR DEL COMERÇ 

El sector del comerç és un sector en perma-
nent canvi i transformació: d’un model tra-
dicional i de competència basat en petites 
empreses tradicionals a un altre en el qual la 
competència desigual ha anat produint una 
disminució gradual del pes del petit comerç 
tradicional. No obstant això, la competència 
també empeny a innovacions i a aplicacions 
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tecnològiques, amb una digitalització crei-
xent i amb un ascens del comerç electrònic. 

Aquests canvis, en alguns casos, venen im-
posats per noves tendències i per nous hà-
bits de consum, cosa que, malauradament 
en molts casos, provoca que s’estiguin apli-
cant expedients de regulació d’ocupació i la 
consegüent pèrdua de llocs de treball, o 
modificacions de les condicions de treball 
de les seves plantilles per l’aplicació de no-
ves tecnologies que comporten canvis signi-
ficatius en l’organització del treball i canvis 
estructurals en el desenvolupament de 
l’activitat laboral. I durant la pandèmia 
aquests processos s’han accelerat a conse-
qüència també de les restriccions d’activitat 
al sector, especialment en els subsectors 
considerats de serveis no essencials. 

Els efectes d’aquesta realitat els hem viscut 
en els processos als quals el sindicat ha ha-
gut de fer front, com American Apparel 
Spain SL, Clarel, Global Leiva “Blanco”, Party 
Fiesta, Marina BCN Distribucions, Douglas, 
Pinkie, DIA, Gohe, Illetes d’Argent, Berder, 
Marina Press, El Corte Inglés, Grup Inditex, 
Chicco o H&M, entre d’altres.  

El país no pot permetre’s que els canvis al 
sector del comerç suposin un impacte di-
recte en termes de volum d’ocupació, en un 
sector en el qual treballen més de 3 milions 
de persones a Espanya i més de mig milió a 
Catalunya. I tampoc no es pot cronificar un 
model d’ocupació precària amb una gran 
afectació de les jornades parcials no volgu-
des. 

SECTORS INDUSTRIALS  

Els sectors industrials catalans han estat 
creixent durant els tres primers anys de 
mandat de manera clara, especialment els 
anys 2017 i 2018. El 2019 ja s’observa una 
clara desacceleració de la producció indus-
trial en línia amb l’evolució de la situació 

econòmica. Paral·lelament, s’ha anat im-
plementant el canvi estructural que està 
comportant el canvi de model productiu. 
Les polítiques i els objectius d’assolir una 
societat sostenible mediambientalment i 
descarbonitzada, junt amb la intensa evolu-
ció de les tecnologies de la digitalització i la 
interconnectivitat, ens condueixen a un 
model industrial diferent del que hem 
conegut i ens porten a un canvi del model 
productiu en el qual les multinacionals ja 
estan immerses.  

Les empreses estan decidint com orienten 
els seus models de negoci en aquests esce-
naris de canvi estructural per adaptar-se a la 
nova realitat a mitjà i a llarg termini. Els es-
tats de la Unió Europea (UE) estan tenint un 
paper subaltern de les decisions de les 
grans multinacionals, renunciant a establir 
la seva pròpia política per recuperar la sobi-
rania industrial, i reduint la dependència 
d’àrees geogràfiques que, una vegada es 
trenca la cadena de valor, com ha demos-
trat la pandèmia, posa en risc l’abastiment 
de productes de primera necessitat a la ciu-
tadania. Durant el 2019, i especialment en el 
2020, han estat nombroses les empreses, 
principalment multinacionals, que han de-
cidit tancar els seus centres de treball a Ca-
talunya o reduir considerablement la pro-
ducció.  

Fa un any que Nissan va anunciar el tanca-
ment de la seva factoria a Barcelona, cosa 
que significava la pèrdua de 3.000 llocs de 
treball directes i de 20.000 d’indirectes. La-
mentablement, a finals de febrer, hi va haver 
un nou anunci de Bosch de tancar la planta 
de Lliçà de Munt, on treballen 340 treballa-
dors i treballadores, per deslocalitzar la pro-
ducció. Igual que havia passat anteriorment 
amb el tancament de la planta a Castellet i 
la Gornal, amb 300 treballadors i treballado-
res afectats. Però hem d’afegir una llarga 
llista de processos de tancament i desloca-
lització a empreses tan importants com Ital-
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co, U-Shin, Tachi, Girbau, Coca-Cola, Nobel 
Plàstiques, Faurecia, Acciona o TE Connecti-
vity, entre d’altres, que estan afectant milers 
de treballadors i treballadores. I el que és 
pitjor és que aquestes empreses arrosse-
guen un gran nombre d’empreses petites, 
amb una gran dependència de les grans i 
amb una situació financera que ja està al 
límit. 

Aquests escenaris han estat abonats per la 
facilitat normativa de la reforma laboral, que 
modificà l’article 51 de l’Estatut dels treba-
lladors, eliminant l’autorització administrati-
va i facilitant els acomiadaments per part de 
les empreses si no hi ha un acord als ERO i, 
per tant, abocant a la judicialització dels 
processos. 

Però si la facilitat normativa incentiva la fu-
gida d’empreses, la manca de política indus-
trial i d’acció de govern en matèria industrial 
encara ha aprofundit més la desinversió que 
estem patint, especialment els anys 2019 i 
2020 i el que portem del 2021. El bloqueig de 
l’acció del Govern de la Generalitat ha im-
pedit desenvolupar accions en matèria de 
política industrial que haurien de perseguir 
mantenir i atreure nova inversió industrial. 
Tot i tenir l’instrument, el Pacte nacional per 
a la indústria (PNI), amb propostes concre-
tes en diversos eixos i un primer pressupost, 
i tot i ser evident la necessitat de treballar 
en els àmbits de la formació professional, el 
model energètic, les infraestructures, la in-
vestigació i el desenvolupament..., l’acció de 
govern ha estat absolutament insuficient. 

REGULARITZACIÓ DEL SECTOR CARNI 

La regularització de les condicions de treball 
de més de 12.000 treballadors i treballadores 
a Catalunya del sector carni, partint de con-
dicions d’autèntica explotació i misèria per a 
les persones que patien una estructura em-
presarial feudal, ha estat un exemple espe-
cial de la lluita sindical i de la utilitat del sin-

dicat. Veure aquestes persones amb con-
tracte, amb conveni, amb protecció social, 
amb comitès d’empresa i amb drets dona 
sentit a fer sindicalisme a milers de perso-
nes que cada dia ens aixequem per garantir 
que la classe treballadora s’organitza per 
defensar els seus drets. És per això que fem 
sindicalisme. 

La lluita per dignificar les condicions de tre-
ball al sector carni ve de molt lluny, però han 
estat un punt d’inflexió important els canvis 
a la normativa catalana de la Llei de coope-
ratives, el març del 2017, després d’instar els 
grups parlamentaris del Parlament de Cata-
lunya per part de CCOO. Aquest canvi nor-
matiu permet desclassificar aquelles coope-
ratives que no garanteixin condicions de 
treball i protecció social equivalents a les 
que fixa el conveni col·lectiu per als treba-
lladors i treballadores assalariats. 

Però les patronals del sector a Catalunya, 
ANAFRIC i FECIC, van continuar amb les 
pràctiques de frau en la contractació a tra-
vés de les falses cooperatives, tot i l’intent 
d’intervenció del Departament de Treball a 
través d’una taula de concertació del sector. 

L’1 de juny del 2017, CCOO vam iniciar una 
campanya de denúncia massiva a la Inspec-
ció de Treball d’empreses d’Osona, de Giro-
na i de les terres de Lleida, segons la nova 
llei. I la Federació d’Indústria a escala estatal 
va iniciar una campanya mediàtica, “El se-
màfor carni”, per denunciar les empreses 
que contractaven falses cooperatives com a 
mà d’obra i marques que comercialitzaven 
els seus productes. 

La precarietat dels treballadors i treballado-
res de les falses cooperatives significava pa-
tir llargues jornades per retribucions per 
sota del conveni, haver de posar les eines i 
els EPI, tenir desprotecció davant dels acci-
dents laborals més del triple de la mitjana 
del sector, estar faltats de protecció a les 
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baixes, rebre menors cotitzacions i sofrir la 
vulneració dels drets de participació i repre-
sentació col·lectiva. 

El setge de denúncies de CCOO i la inter-
venció decidida de la Inspecció de Treball, 
l’acció sindical i la denúncia pública han 
permès que, a finals del 2019, es regularit-
zessin més de 7.000 treballadors i treballa-
dores a Catalunya, de més de 100 empreses 
que operaven a través de 26 falses coopera-
tives, amb una recaptació de més 8 milions 
d’euros a la Seguretat Social per períodes 
regularitzats. Una de les intervencions direc-
tes per part de CCOO més importants va ser 
l’acord assolit amb el Grup Jorge de labora-
lització de 1.800 treballadors i treballadores. 

La indústria càrnia, que el 2017 tenia uns 
22.000 treballadors i treballadores a Catalu-
nya, continua creixent, amb més de 33.000 
treballadors i treballadores directes, i la dig-
nificació del treball al sector no ha significat 
cap fre a l’activitat de les empreses.  

SECTOR PÚBLIC 

El sector públic ha patit les conseqüències 
de les retallades dels anys de la crisi de la 
gran depressió. Es van aplicar polítiques 
austericides que es van endur per endavant 
milers de llocs de treball i condicions de tre-
ball i salaris dels empleats i empleades pú-
bliques. S’ha fet un deteriorament dels ser-
veis públics que han degradat els drets de 
ciutadania, els quals són drets bàsics per a la 
construcció d’una societat en democràcia. 
Estem parlant dels drets a la salut, dels drets 
a la cura de la gent gran o amb diversitat 
funcional, dels drets a l’educació i dels drets 
als serveis socials.  

Aquesta situació, a més, ha provocat que en 
el període d’aquest mandat, on l’economia 
creixia i les administracions havien de recu-
perar capacitat d’inversió i de recuperació 
de l’estat del benestar, la política ha apostat 

per uns increments tímids dels pressupos-
tos en despesa social sense corregir la mal-
parada estructura de serveis públics. 

Aquesta situació s’ha evidenciat amb grave-
tat en la pandèmia, quan el sistema de salut 
i de residències de gent gran han patit les 
pitjors conseqüències de la falta de recursos 
i han vist, com a conseqüència, com es pro-
duïen milers de morts a causa del virus. 

L’acord d’estabilització laboral al qual es va 
arribar amb el Govern de l’Estat no ha estat 
traslladat a les administracions catalanes, i 
això ha provocat encara més temporalitat al 
sector públic, que supera la del sector privat. 
Aquest fet condemna a la inseguretat labo-
ral milers de treballadors i treballadores que 
porten anys en aquesta situació irregular.  

La crisi sanitària ha posat en relleu la impor-
tància d’uns serveis públics de qualitat, que 
la vida és la prioritat i que la seva protecció 
depèn d’instruments públics potents. És per 
això que es fa necessari valorar el paper de 
la funció pública, dels treballadores i les tre-
balladores públics, ja que són els garants del 
drets de ciutadania, el qual és fonamental 
per a la construcció d’una democràcia soci-
al. 

CCOO ES MOBILITZA 

La reversió de les reformes imposades per 
forçar la devaluació salarial, la precarització 
de les condicions de treball, la retallada de 
les pensions i el dret a la negociació 
col·lectiva han marcat la mobilització impul-
sada per CCOO en aquest període. En con-
fluència amb tot el moviment de defensa de 
les pensions públiques vam culminar la 
campanya mobilitzadora amb una gran 
manifestació el 14 d’abril del 2018. Vam en-
cetar la campanya “Pensions dignes, treball 
de qualitat. Un dret, no un privilegi”. Al llarg 
de 7 setmanes es va presentar en més de 70 
assembles, es van repartir 67.000 fulls vo-
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lants i 1.500 cartells, i es va promoure mit-
jançant una campanya a les xarxes socials 
amb l’etiqueta #UnDretNoUnPrivilegi. Hi 
van participar activament la Federació de 
Pensionistes i Jubilats i Acció Jove, i el fil 
conductor va ser defensar la qualitat de 
l’ocupació com a principal element 
d’estabilitat i sostenibilitat del sistema de 
pensions, tal com demostrava l’informe “Un 
creixement econòmic desequilibrat”, que es 
va presentar per donar inici a la campanya. 

Les mobilitzacions per les pensions dignes 
van coincidir amb la campanya de mobilit-
zacions sectorials per avançar en la millora 
dels salaris de conveni i les negociacions de 
l’AIC i de l’AENC. Al voltant de les reivindica-
cions de la negociació col·lectiva destaquem 
dues grans mobilitzacions: el 14 de juny del 
2017 i el 22 de maig del 2018, per impulsar la 
recuperació salarial i les millores de les con-
dicions laborals. Es va aconseguir fer visible 
la confluència dels diversos convenis en ne-
gociació dels diferents sectors i la seva co-
ordinació per aconseguir els objectius plan-
tejats a totes les taules i en els àmbits de 
concertació de l’AIC, l’AENC i la funció públi-
ca. Alguns convenis de Catalunya amb afec-
tació a centenars de milers de treballadors i 
treballadores i en mobilització són: metall, 
Siscat, hostaleria, neteja, diferents àmbits 
del comerç o transport, entre d’altres. 

Així mateix, tot i tractar-se d’una mobilitza-
ció sectorial, la vaga del conveni d’indústria 
tèxtil del 19 de juliol del 2018 va tenir una 
dimensió confederal, amb implicació del 
conjunt del sindicat, com un factor estratè-
gic per garantir que la millora salarial pac-
tada en els acords marc fos efectivament 
traslladada als convenis col·lectius. 
L’embranzida salarial del 2018 va venir se-
guida d’una acció continuada per a la dero-
gació de les reformes laborals imposades, 
que té alguna de les seves fites en la con-
centració del 27 de novembre del 2019 con-
tra l’acomiadament objectiu per absències 

intermitents, i més recentment per les con-
centracions de febrer, març i abril 
d’enguany per exigir la derogació dels as-
pectes més lesius de les reformes laborals i 
de les pensions. Aquesta estratègia mobilit-
zadora per a la recuperació de drets ha 
marcat cada any la mobilització del Primer 
de Maig.  

Els darrers Primer de Maig han estat un crit 
contra la precarietat laboral i per l’ocupació i 
treball dignes. I tant per totes les activitats 
culturals de la setmana del Primer de Maig, 
com per la mateixa manifestació, ha estat 
un èxit de participació de la gent de CCOO 
en els diferents àmbits territorials, en els 
últims anys, amb una visualització molt po-
tent dels conflictes i les reivindicacions. El 
2018, amb un clar color violeta i amb un 
compromís ferm contra la violència masclis-
ta, i el 2019, amb el repte de fer una crida a la 
participació a les eleccions generals del Go-
vern de l’Estat, i amb gran activitat prèvia la 
Setmana Cultural del Primer de Maig, amb 
debats per reforçar el valor dels treballs en 
el centenari de l’OIT (Organització Internaci-
onal del Treball).  

Arran de la crisi sanitària per la pandèmia de 
la COVID-19, com a sindicat vam veure la 
necessitat de passar de la fase inicial de res-
posta a les situacions concretes a la reivindi-
cació col·lectiva per exigir un gran acord 
social per al rescat de les persones, els tre-
balls i els salaris, que va marcar la mobilitza-
ció en formats telemàtics del Primer de 
Maig del 2020 i una gran manifestació està-
tica el 27 de juny. Així mateix, el 9 de setem-
bre es va produir una concentració convo-
cada en solitari per CCOO, per la Federació 
d’Educació, amb dimensió confederal per 
reclamar un procés de retorn a les escoles 
que garantís el dret a l’educació i la segure-
tat d’alumnat i de treballadors i treballado-
res.  
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I a partir del 2019 s’han incrementat les va-
gues i les mobilitzacions de les nostres sec-
cions sindicals, molt especialment en sec-
tors industrials per reestructuracions, pèr-
dua d’ocupació i tancaments o deslocalitza-
ció d’empreses. La més significativa ha estat 
la mobilització de Nissan. A tots els conflic-
tes ha estat molt important la coordinació 
territorial per fer arribar les reivindicacions 
del manteniment de l’ocupació i el teixit 
productiu a totes les administracions, i per 
aconseguir la solidaritat de la ciutadania 
amb els conflictes. Però els ERO són la pun-
ta de l’iceberg del problema; al darrere hi ha 
la pèrdua de llocs de treball, també de les 
empreses de la cadena de subministra-
ment. 

Un altre dels vectors de mobilització que ha 
estat present en tot el mandat ha estat la 
resposta solidària davant les accions de vul-
neració dels drets sindicals a les empreses. 
Conflictes com els d’Alliance Healthcare, la 
Clínica Sant Antoni, Burger King, Doblenca, 
SLM —proveïdor de Seat— i en especial IGT 
Solutions - EDreams s’han caracteritzat per 
la dimensió confederal que ha aportat una 
resposta solidària davant de les agressions a 
la llibertat sindical i a l’exercici de la repre-
sentació. 

I, sens dubte, la vaga de dues hores el 2018 i 
el 2019, acompanyada de les vagues sectori-
als de sectors feminitzats com el Conveni de 
la neteja d’edificis i locals i el Conveni d’acció 
social de Catalunya, del 2018 i el 2019, res-
pectivament, van suposar un punt d’inflexió 
per la reivindicació per la defensa de la 
igualtat de les dones i contra la violència 
masclista. Els espais de mobilització on les 
dones han estat protagonistes ha significat 
una capacitat de resposta continuada du-
rant tot el mandat. Assemblees, concentra-
cions per cada dona assassinada, actes i 
accions per al Dia Internacional d’Acció de la 
Salut de les Dones, contra la violència mas-
clista, l’Escola de Dones... La importància 

d’aquest nivell de mobilització al voltant de 
les polítiques d’igualtat es reconeix en el 
canvi que s’està produint al sindicat amb 
una clara feminització del seu model, tant 
en la discussió com en la proposta i, com no, 
en la resposta.  

En el camp de la salut laboral, la fita més 
important d’aquest mandat ha estat la vaga 
de la petroquímica de Tarragona del febrer 
del 2020 arran de l’accident a l’empresa 
IQOXE, amb una dimensió laboral i social de 
gran impacte. I també al voltant del 28 
d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Se-
guretat en el Treball, sortint al carrer sempre 
que ha estat possible i reivindicant més pre-
venció a les empreses i més recursos a les 
administracions.  

També la reivindicació d’una transició eco-
lògica justa i decidida davant el canvi climà-
tic ha tingut una expressió de mobilització, i 
el moviment sindical s’ha incorporat a la 
convocatòria de Fridays for Future per part 
d’Acció Jove, amb una assemblea unitària 
de delegades i delegats el passat 27 de se-
tembre del 2019. 

En el camp de les mobilitzacions socials uni-
tàries, cal mencionar, en primer lloc, la parti-
cipació en la convocatòria de la gran mani-
festació del 26 d’agost del 2017 per con-
demnar els atemptats que van tenir lloc el 
dia 17 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. 
Una participació que va contribuir, tant com 
ens va ser possible, al caràcter unitari que 
requerien uns fets de tanta gravetat. CCOO 
ha impulsat i ha participat en les mobilitza-
cions d’espais com la Marea Blanca, per la 
defensa de la sanitat pública i contra les 
retallades, la comunitat educativa MUCE i 
Som Escola, la plataforma Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR), les platafor-
mes contra els tractats comercials i 
d’inversions internacionals, la plataforma 
per la Ratificació del Conveni 189 de l’OIT i la 
Plataforma pel Dret a l’Habitatge Digne. 
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L’ofensiva de CCOO no ha parat de mobilit-
zar-se. Sense la mobilització les propostes 
de la classe treballadora no guanyen la posi-
ció per millorar les nostres condicions de 
vida, i això ho entén perfectament CCOO. 
Per això, aquests anys, malgrat les dificultats 
del context, la mobilització ha estat prota-
gonista. 

LA VAGA, EL MILLOR INSTRUMENT PER 
AL SINDICALISME 

En aquest mandat hem vist, sobretot a Ca-
talunya, com la campanya per atacar el dret 
de vaga, minimitzar el seu impacte i reduir 
la capacitat contractual de la classe treba-
lladora per exercir el seu contrapoder ha 
agafat embranzida des del “foc enemic”, 
però també des del “foc amic”. 

El continu atac institucional i empresarial 
contra el dret de vaga ha mantingut la seva 
estratègia mediàtica i jurídica contra un 
exercici d’un dret fonamental com el de 
vaga. Els més de 300 processos que encau-
saven companys i companyes i la campanya 
mediàtica sobre la conculcació de drets per 
exercir la vaga han estat un element que el 
sindicalisme ha hagut de superar enmig 
d’un marc legal que limita la capacitat de 
mobilització, com és la llei mordassa.  

En les darreres setmanes hem vist com la 
campanya “Vaga no és delicte”, que el sindi-
calisme confederal vam engegar amb ca-
ràcter internacional, ha donat resultat, i hem 
pogut presenciar com l’article 315.3 del Codi 
penal es derogava del nostre ordenament 
jurídic. 

D’altra banda, el debat sobre l’ús de la vaga 
com a instrument de mobilització social, 
com és el cas d’espais del moviment femi-
nista al voltant de les convocatòries de vaga 
el 8-M, o com a marc de confrontació políti-
ca al voltant de les vagues independentis-
tes, han tensat les organitzacions, també 

CCOO. És important deixar clar a la societat 
que el dret de vaga és un instrument que 
els treballadors i les treballadores tenen per 
exercir la confrontació capital-treball des 
d’una perspectiva sociopolítica, com expres-
sen els valors confederals de CCOO, i que 
requereix un exercici de solidaritat obrera, 
per sacrificar els seus recursos en benefici 
d’uns béns col·lectius davant les seves con-
traparts, siguin empreses o governs. Ente-
nem que el dret de vaga no ha de sobreuti-
litzar-se per reivindicacions que requereixen 
profunds canvis culturals d’una mobilització 
continuada, com és el cas de les reivindica-
cions feministes, ni poden ser posades al 
servei d’objectius polítics que fraccionen la 
societat i que serveixen de corretja de 
transmissió de posicionaments fins i tot ins-
titucionals, aquelles que són les nostres con-
traparts. 

El sindicat l’ha tingut clar, i ha estat cohe-
rent amb la defensa del dret de vaga, no 
només amb el discurs, sinó exercint-lo, i de 
quina manera. 

La conflictivitat laboral mesurada en vagues, 
sense considerar les vagues generals, aug-
menta des del 2017. S’incrementa el nombre 
de vagues i de persones treballadores que 
fan vaga, però, sobretot, s’incrementa el 
nombre d’hores i de jornades perdudes. Les 
motivacions han anat evolucionant des del 
2017, on la primera causa de vaga era la ne-
gociació col·lectiva, seguida dels accidents 
de treball i la seguretat, i, en tercer lloc, 
l’organització del treball. El 2018 i el 2019, la 
primera causa són els accidents de treball i 
la seguretat, seguida de l’organització del 
treball i un increment de conflictivitat, i  el 
2019, per la negociació col·lectiva i la regula-
ció d’ocupació. 

El 2020 disminueix lleugerament el nombre 
de vagues i de persones treballadores, però 
gairebé es tripliquen les hores i les jornades 
perdudes dels anys anteriors, i la primera 
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causa de vaga continua sent la seguretat, 
però amb un augment molt important de la 
regulació d’ocupació, cosa que impacta en 
el fet que la mitjana dels conflictes 
s’allarguen molt, passant d’una mitjana de 
23 hores perdudes per persona en vaga els 
anys anteriors a més de 50 hores perdudes 

per persona. El 2020, tot i la situació de pan-
dèmia, és el segon any amb més conflictivi-
tat de la sèrie històrica des de 2010, al darre-
re del 2013, amb més de 2,4 milions d’hores 
perdudes per vagues. 
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LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT  

Una segona resolució que aprovàvem a l’11è 
Congrés era per la lluita contra la precarie-
tat. Una precarietat que s’ha instal·lat en el 
mercat laboral a través de la contractació 
temporal i de l’alta rotació, de la parcialitat 
no volguda, dels baixos salaris, de 
l’autoocupació dels falsos autònoms, de la 
feblesa de la negociació col·lectiva, dels 
acomiadaments arbitraris amb indemnitza-
cions ridícules… Una precarietat que pot 
agreujar-se per les tendències cap a 
l’explotació del segle XXI que l’economia de 
plataformes està incorporant a les relacions 
de treball.  

Aquest ha estat un repte prioritari de tot el 
mandat i que ens ha fet començar a adaptar 
la nostra estratègia sindical. Hem canviat les 
maneres de relacionar-nos amb els treba-
lladors i treballadores per donar respostes a 
noves realitats del treball. Hem enfortit les 
nostres estructures que donen suport i aco-
llida a les persones que no tenen la possibili-
tat d’organitzar-se amb companys i compa-
nyes. I també hem reforçat la nostra capaci-
tat de concertació amb les administracions 
per construir noves eines que canviïn la 
inèrcia d’una precarietat que té el risc de 
cronificar-se i, amb les reformes laborals, 
han empobrit la classe treballadora.  

És en aquest sentit que aquest apartat vol 
ressaltar les accions del sindicat més relle-
vants per construir un marc legal que ens 
ajudi a avançar en la lluita contra la precari-
etat i en l’organització dels treballadors i les 
treballadores que pateixen aquesta situació. 

LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA I DE 
L’INGRÉS MÍNIM VITAL 

Als inicis del mandat vam concretar els tre-
balls fets en els anys anteriors per la comis-
sió de la iniciativa legislativa popular (ILP) de 

la renda garantida de ciutadania (RGC), amb 
un acord amb el Govern i la seva aprovació 
per part del Parlament. Aquesta ha estat 
una de les principals conquestes que en 
democràcia s’ha aconseguit a Catalunya per 
evitar l’exclusió social. 

L’aplicació i el desenvolupament de l’RGC 
era un dels principals reptes que hem en-
frontat com a sindicat durant el mandat, 
una prestació que hauria d’haver ajudat a 
lluitar contra la pobresa de milers de famíli-
es, però que ha estat profundament minva-
da per problemes d’accés i de dotació eco-
nòmica de la Generalitat de Catalunya. A 
hores d’ara, ens trobem que l’RGC té encara 
un marge de millora molt gran tant en ter-
mes d’implementació com en termes de 
dotació econòmica. 

En paral·lel, el maig del 2020, el Congrés 
dels Diputats va aprovar l’ingrés mínim vital 
(IMV), el qual generarà un estalvi per a la 
Generalitat i que cal que vagi adreçat a in-
crementar el nombre de perceptors i a ar-
reglar casuístiques recurrents. Tot i així, cal 
dir que a Catalunya es deneguen gairebé un 
85 % de les sol·licituds d’IMV i que estem 
tenint molts problemes de coordinació en-
tre les administracions del Govern central i 
el de la Generalitat de Catalunya per com-
patibilitzar les dues rendes (RGC i IMV). 

Les traves burocràtiques, els retards en la 
reglamentació, la falta de recursos i de per-
sones per fer efectiu el dret, la falta 
d’informació a la ciutadania i la falta de sufi-
cients recursos pressupostaris estan provo-
cant que un dret titulat com aquest, dels 
més importants que s’han articulat en les 
darreres dècades, no es faci efectiu i que 
provoqui que, per exemple, a Catalunya hi 
hagi més de 200.000 persones que viuen en 
llars que no reben cap ingrés.  
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Aquesta situació s’ha de corregir de manera 
urgent i el sindicat ha de fer un esforç per 
portar aquest tema a les prioritats del Go-
vern de la Generalitat i dels grups parlamen-
taris. 

MIGRACIONS 

El sindicat ha desenvolupat la seva política 
de migracions en 3 eixos: la campanya per la 
modificació de la llei d’estrangeria, l’atenció i 
l’assessorament de les persones migrants 
mitjançant la nostra xarxa d’oficines del CITE 
i l’organització de col·lectius de treballadors 
i treballadores migrants de sectors especí-
fics sobrerepresentats per persones mi-
grants, com ha estat el cas de les càrnies o 
les treballadores de la llar. 

El CITE ha consolidat la xarxa de 33 oficines 
a Catalunya i ha reforçat el seu paper com a 
instrument sindical i com a porta d’entrada 
dels treballadors i treballadores estrangers 
al sindicat. Durant els darrers quatre anys, 
prop de 44.500 persones han estat ateses 
pel CITE i moltes d’elles han pogut obtenir la 
seva regularització o el manteniment de la 
seva autorització administrativa, la formació 
bàsica del mòdul B —d’arrelament laboral— 
o l’assessorament sindical per derivació a les 
organitzacions confederades. 

En aquest sentit, la situació actual ens mos-
tra una xarxa d’oficines d’assessorament en 
matèria d’estrangeria del CITE consolidada i 
amb un bon reconeixement per part de les 
administracions que hi donen suport, amb 
possibilitats de creixement en els propers 
anys. També hem de dir que és important 
reforçar el seu coneixement a l’intern del 
sindicat i potenciar el seu paper 
d’instrument d’acció sindical a través de les 
organitzacions confederades, especialment 
les federacions.  

Així mateix, per treballar la sensibilització del 
món del treball en relació amb la situació 

tràgica que es viu a la Mediterrània per la 
política fronterera de la UE amb milers de 
persones mortes fugint de les crisis per la 
fam, el clima i les guerres, vam arribar a un 
acord de col·laboració amb Open Arms. Així 
doncs, vam impulsar una campanya per 
recollir fons per a l’adquisició d’un nou vai-
xell que doni continuïtat a la gran tasca de 
voluntariat per salvar milers de vides a la 
mar. I també vam denunciar a les instituci-
ons la necessitat de posar fi a aquesta políti-
ca que condemna a mort i a la precarietat 
milers de persones del continent africà.  

ORGANITZAR LES TREBALLADORES 
DE LA LLAR 

D’altra banda, el model d’actuació en la sin-
dicació de les treballadores de la llar i les 
cures desenvolupat aquests darrers anys, 
basat en un treball de caràcter transversal i 
col·laboratiu amb les entitats de dones im-
migrades que treballen al sector, es presen-
ta com un model exportable a altres sectors, 
com ara el dels repartidors i repartidores de 
plataformes digitals o altres feines que uti-
litzen aquest mitjà digital, les quals tenen 
una baixa sindicació, una elevada precarie-
tat i una presència important de treballa-
dors i treballadores estrangers, molts d’ells 
sense autorització administrativa.  

En aquest sentit, el model d’assessorament 
en matèria d’estrangeria i laboral bàsic o la 
formació en coneixements laborals, entre 
altres, són una via d’acostament i 
d’organització d’aquests col·lectius, actual-
ment molt allunyats del sindicalisme de 
classe, la qual cosa cal desenvolupar durant 
els propers anys amb una major intensitat, 
però sobretot posant-hi més recursos sindi-
cals. En aquesta estratègia ha estat clau el 
paper que ha tingut el CITE. 

Aquesta estratègia ha permès organitzar, a 
la Federació de Construcció i Serveis, el sec-
tor de les treballadores de la llar amb un 
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impacte important en l’afiliació d’aquestes 
treballadores, impulsant un espai 
d’organització i de reivindicació que obri el 
camí per aconseguir la plena regularització 
laboral d’aquest sector i conquerir un futur 
conveni que porti treball digne a milers de 
dones al país. 

ORGANITZACIÓ DELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE PLATAFORMA  

Un dels àmbits on la precarietat està agreu-
jant les condicions d’explotació dels treba-
lladors i treballadores de sectors molt dife-
rents i que ja afecta milers de persones és el 
de les empreses de plataforma. El sindicat 
va realitzar, conjuntament amb la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB), el primer 
estudi sobre l’impacte de l’economia de 
plataforma a Catalunya. Aquest informe feia 
la radiografia preocupant d’un model que 
s’instal·la en les noves realitats del treball, on 
desapareix la relació laboral per compte 
d’altri, on s’orienta els treballadors i treballa-
dores a l’autoocupació, on les empreses po-
den defugir l’assumpció de riscos i on es 
genera una condició de domini i 
d’exclusivitat oligopolística que canvia les 
relacions clàssiques entre economia i treball. 
Fins i tot el marc normatiu no està preparat 
per donar resposta a aquesta realitat i la 
recent llei rider és un exemple insuficient 
per trobar solucions a la degradació de les 
condicions de vida de milers de persones.  

El sindicat ha volgut donar-hi resposta i ha 
creat la responsabilitat de Noves Realitats 
del Treball i Precarietat. Des d’aquesta res-
ponsabilitat s’han posat en marxa algunes 
estratègies de treball, que, encara de mane-
ra incipient, s’obren camí en la nostra acció 
sindical. Una política en la qual hem 
d’aprofundir en els propers anys. 

Cal destacar la campanya de treball que s’ha 
portat a terme respecte del repartiment a 
domicili de plataformes digitals, estratègia 

que hem començat a treballar al sector de 
treball de les cures i de la neteja a través de 
plataformes digitals. Unes activitats que han 
obert un marc de relació amb persones que 
tenien el sindicat molt lluny i que han co-
mençat a establir vincles formatius, afiliatius 
i amb possibilitats de representació futura a 
les seves empreses. 

DRET A L’HABITATGE DIGNE 

En matèria d’habitatge, el febrer del 2019 
aprovàvem un pla de treball confederal i ens 
establíem com a objectius construir un ar-
gumentari i una estratègia política, tenir veu 
i influència en les reivindicacions de les pro-
postes d’habitatge, i establir aliances amb 
altres organitzacions i/o entitats per a futu-
res accions. 

Hem estat capaços d’intervenir en espais de 
participació, concertació, debat i propostes 
a escala col·lectiva, amb una postura política 
i un argumentari basats en la relació que hi 
ha entre una variable dependent (accés a 
un habitatge digne i adequat) i altres varia-
bles, com la precarietat laboral, els requisits 
per accedir a l’habitatge i el cost de 
l’habitatge. El nostre enfocament es va ba-
sar en la defensa de millors salaris, preus 
més assequibles, regulació de preus i ampli-
ació del parc públic d’habitatge. 

Durant aquest període, si bé no ens hem 
convertit en un referent en la defensa de 
l’habitatge, sí que hem estat capaços de 
col·locar-nos en el debat i la lluita al costat 
d’entitats organitzades específicament per a 
la defensa d’aquest dret i hem aconseguit 
visibilitzar la nostra postura davant 
l’especulació i la manca de polítiques efecti-
ves. De cara al futur, és fonamental continu-
ar amb el treball en aquesta línia, presentar 
un informe propi, treballar les aliances i pre-
sentar una nova proposta d’acord amb el 
nou context. 
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ORGANITZAR ELS I LES JOVES  

L’estratègia del sindicat per millorar la capa-
citat de penetració en la gent jove ha 
desenvolupat diferents línies d’actuació, 
començant per la participació amb el jovent 
prelaboral, amb campanyes de sensibilitza-
ció als centres educatius, la participació i la 
confluència amb les entitats juvenils, i la 
millora de la participació del jovent al sindi-
cat a les empreses.  

L’eina de què ens dotem des de fa molts 
anys és Acció Jove. En aquest mandat ha 
començat a recuperar actiu sindical al vol-
tant dels seus espais de participació, des-
prés de l’última dècada, en què la crisi havia 
expulsat del mercat de treball una genera-
ció sencera. Aquesta situació es va notar en 
la falta de quadres sindicals i en la pèrdua 
d’afiliació jove.  

Aquests darrers anys, l’afiliació jove ha cres-
cut, i el sindicat va engegar una campanya 
de col·laboració entre federacions, unions i 
Acció Jove amb la identificació d’un seguit 
d’empreses que rebrien un itinerari de tre-
ball en què els i les joves participarien de 
manera directa. Val a dir que la campanya 
ha funcionat de manera desigual en funció 
de les federacions i que va patir una aturada 
amb l’esclat de la pandèmia. 

El resultat és del tot insuficient i el sindicat 
ha de seguir impulsant la seva estratègia 
per fer del sindicat una eina útil per al jovent 
del nostre país, per sortir de la precarietat, 
per accedir a un habitatge digne, per donar 
igualtat d’oportunitats en les diferents eta-
pes educatives, per establir els ponts entre 
l’educació i el treball, per disposar d’eines de 
participació col·lectiva eficaces i per tenir a 
CCOO la referència per canviar les seves 
condicions de vida. 
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CCOO FEMINISTA 

CCOO hem assumit col·lectivament que 
hem de lluitar perquè les dones tinguem la 
part del món que ens correspon, que allò 
personal és polític, que les dones tenim dret 
al treball remunerat digne, que els homes 
tenen dret a exercir els treballs de cura i 
que, fent avançar la igualtat de gènere dins 
del sindicat, estem fent-la avançar en la so-
cietat. 

Una referència indiscutible que s’ha palesat 
amb les diferents accions, continguts i ma-
nifestacions que s’han fet en les commemo-
racions i reivindicacions del 8 de Març i del 
25 de Novembre dels darrers anys. El sindi-
cat ha deixat gran empremtes a les empre-
ses i als diferents territoris. Les nostres rei-
vindicacions i denúncies han fet aflorar els 
conflictes, i han desemmascarat el mas-
clisme i el patriarcat. Les nostres propostes, 
eines i accions per combatre desigualtats i 
violències han sigut fermes i molt participa-
des. La nostra feina, voluntat i compromís 
han fet que tinguem interioritzat que “Cada 
dia és 8-M”, que “Som dones, som essenci-
als” i que no ens aturarem fins a aconseguir 
fer realitat el nostre crit: “Prou violències! Ni 
a la feina ni enlloc”. 

El sindicat s’ha tenyit de lila 

L’assoliment dels objectius està marcat per 
un treball coral: el compromís congressual, 
sindical i polític per feminitzar el sindicat, 
millorar les condicions de treball i de vida de 
les treballadores, i erradicar les violències 
masclistes.  

L’aposta per la formació, la sensibilització, el 
debat, la denúncia i l’acció des de la trans-
versalitat de la mirada feminista han gene-
rat dinàmiques que ens han permès avan-
çar tant en l’intern de l’organització com en 
l’extern, on ens situem com a referents. El 
creixement de les dones en l’afiliació, la par-

ticipació als òrgans de direcció i l’assoliment 
de les màximes responsabilitats al sindicat 
s’han expressat en aquest mandat amb un 
increment significatiu de dones en aquests 
espais, de manera que s’han posat les bases 
per a uns òrgans de direcció confederal pa-
ritaris de cara al proper mandat.  

EL 8 DE MARÇ, UN PUNT D’INFLEXIÓ 

Aquest mandat ha vingut marcat per 
l’impuls del 8 de Març, que, amb un vent 
global, impulsat per la campanya internaci-
onal “Me too”, va significar la major mobilit-
zació social feminista de la història contem-
porània.  

Aquestes mobilitzacions van arribar al nos-
tre país i van tenir una repercussió i una 
magnitud sense precedents. Els debats pre-
vis a les mobilitzacions van ocupar l’opinió 
pública i van rebre el suport de dones de 
referència, que van multiplicar la capacitat 
de mobilització ciutadana. També la iniciati-
va de convocar una vaga feminista, que era 
laboral, educativa, de cures, etc., va donar a 
la mobilització un caràcter general que va 
omplir els carrers de gent a totes les ciutats 
del país. En aquest sentit, el moviment sin-
dical hi va tenir un paper clau, amb la con-
vocatòria de dues hores de vaga, que 
s’incorporaven per primera vegada a les 
mobilitzacions del 8-M.  

Una convocatòria que, sobretot el primer 
any, va generar polèmica per la concepció 
descrita en l’apartat anterior sobre el dret de 
vaga, però que va ser tot un èxit de partici-
pació del món del treball a les jornades de 
mobilitzacions que han passat a la història i 
que han de tenir continuïtat després de la 
pandèmia. Per primera vegada, la nostra 
gent als sectors, al territori i als centres de 
treball es mobilitzava en format de vaga per 
una qüestió social i no estrictament laboral, 
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aspecte que hem de ressaltar perquè és 
rellevant. 

Aquests 8-M, com deia la Secretaria de les 
Dones i Polítiques LGTBI de la CONC, han 
canviat el corrent del riu. Ara a la societat 
ens toca aprofitar els avenços irreversibles 
en igualtat, que volem que sigui real i efec-
tiva, per a quan vinguin contracorrents a 
través de la ultradreta, que s’està obrint ca-
mí a les nostres vides. Encara queda molt 
per fer.  

REFORCEM LA TRANSVERSALITAT DE 
GÈNERE A LA NOSTRA ACCIÓ SINDICAL 

Avançant cap a la paritat 

Respecte de l’objectiu de la transversalitat 
de gènere cal assenyalar que hem fet pas-
sos endavant importants: s’ha normalitzat la 
paritat a les estructures de direcció de les 
organitzacions, ha millorat la presència de 
dones en les llistes electorals i creix el nom-
bre de delegades i també l’afiliació de do-
nes. Tot i així, encara hi ha recorregut de 
millora per assolir el mandat com a sindicat 
feminista, així com per promoure els conei-
xements de gènere i feministes a tota 
l’organització. Cal, així mateix, seguir incidint 
en els coneixements i la capacitació en fe-
minisme. La transversalitat de gènere i fe-
minista ha de ser una constant clau per a 
tota l’organització.  

Recuperar i millorar les condicions de tre-
ball de les dones requereix impulsar els 
plans i les mesures d’igualtat en la negocia-
ció col·lectiva. Des de la participació al Con-
sell de Relacions Laborals i l’estratègia de 
formació sindical en matèria de plans 
d’igualtat hem pogut elaborar una guia per 
a la igualtat retributiva i formar més de 350 
persones. 

Queda encara un llarg recorregut per assolir 
la feminització de les taules de negociació. 
Tanmateix, hem aconseguit situar al centre 

de la negociació col·lectiva la lluita per erra-
dicar la bretxa salarial. 

Passar a l’ofensiva en la negociació, el se-
guiment i l’avaluació dels plans d’igualtat és 
una acció que ha canviat de dimensió arran 
del l’RD 901/2020 i de l’RD 902/2020, amb 
què entra en vigor l’obligació progressiva 
per a totes les empreses de més de 50 tre-
balladores i treballadors de tenir pla 
d’igualtat, registre de salaris i igualtat retri-
butiva. 

Hem assessorat processos de negociació de 
plans d’igualtat a empreses, hem introduït 
al bell mig de la negociació de l’actual AIC 
aquest objectiu en forma de capítol especí-
fic i en forma de mirada de gènere transver-
sal en la resta de capítols, amb un impacte 
especial en les mesures per eliminar la bret-
xa salarial i les mesures de temps laboral i 
de jornada. També fruit de la concertació 
social vam acordar la creació de la Comissió 
d’Igualtat del Tribunal Laboral de Catalunya 
(TLC). 

L’estratègia sindical ha de multiplicar els 
seus esforços en la negociació de plans 
d’igualtat a les empreses de més de 50 tre-
balladors i treballadores en els propers anys, 
un espai de participació directa de 
l’organització del treball i d’avenços en la 
democràcia de les empreses per a un treball 
en igualtat. 

Construïm xarxa per avançar en igualtat 

La participació institucional activa ha estat 
un front que ha permès avançar en espais 
centrals per a la igualtat, com són la reforma 
horària, els espais de recerca per eliminar el 
terra enganxifós, guies sindicals per la salut 
de les dones o la declaració per la igualtat 
de les dones de Catalunya del Consell Naci-
onal. El paper de CCOO en aquests espais 
ha estat de referència i ha obtingut el reco-
neixement del Govern de la Generalitat, 
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amb l’atorgament de la placa Francesc Ma-
cià a la Secretaria de les Dones i Polítiques 
LGTBI de CCOO de Catalunya. 

L’Escola de Dones, un espai de pensament 
per la igualtat 

Les diferents sessions de l’Escola de Dones 
en aquest mandat han estat un espai 
d’empoderament intern i de reflexió 
col·lectiva de les dones del sindicat. 

Un espai que ha incorporat a l’agenda del 
sindicat i a la nostra acció sindical la centra-
litat de les polítiques feministes. El temps, el 
treball productiu i reproductiu, la comuni-
cació i la cosificació han estat matèries de 
reflexió d’aquest mandat sindical.   

Un espai consolidat que compleix quinze 
edicions i que forma part de la intel·ligència 
col·lectiva de la nostra organització, que fixa 
referències en matèria feminista en el món 
del treball i la societat. 

El Comitè de Dones, un espai de proposta 

El Comitè de Dones de la CONC s’ha conso-
lidat plenament en aquest mandat com un 
espai consultiu i propositiu de les dones de 
la direcció del sindicat. Malgrat la seva àm-
plia composició, però, ha tingut un nivell 
d’assistència insuficient. En paral·lel, algunes 
organitzacions confederals han constituït el 
seu propi Comitè de Dones, però el funcio-
nament regular ha estat desigual i mereix 
una reflexió de cara al futur. 

Aquest espai de participació de les dones 
dona resposta a l’estratègia d’enfortir el pa-
per de les dones al sindicat, que s’està mos-
trant efectiva. En aquest sentit, només cal 
mirar el creixement afiliatiu i en delegades 
que s’ha produït els darrers anys. Aquí es 
discuteix sobre el model del sindicat, l’acció 
sindical i la seva mirada de gènere o de de-
bat general, com la 2a Assemblea sindical 
oberta (ASO). 

AVANÇAR PER GARANTIR UNA 
VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 

La lluita contra les violències masclistes ha 
estat una de les prioritats del sindicat des de 
fa molts anys i que aquest mandat ha tingut 
un increment d’intensitat. 

La mobilització, la negociació, la concerta-
ció, les modificacions normatives, la denún-
cia, la formació i la creació d’instruments 
han estat presents en la nostra acció sindi-
cal d’aquests anys. 

Ens mobilitzem contra les violències mas-
clistes 

Des de la col·laboració amb les entitats fe-
ministes ens hem mobilitzat aquests anys 
contra els assassinats, contra les violacions i 
les seves impunitats, i contra els jutges que 
ho consentien. Cada dia és 25 de Novembre 
al sindicat. I ha estat una constant que 
malauradament evidencia un flagell que és 
conseqüència d’una societat patriarcal que 
supura masclisme. 

Concertació social contra les violències 
masclistes 

Quant a la concertació social i el marc català 
de les relacions laborals, cal destacar que, 
junt amb la resta d’agents socials, hem ne-
gociat i acordat els continguts del capítol 11 
de l’actual AIC i la transversalitat de la visió 
de gènere en la resta. Destaquem la feina i 
els instruments elaborats pel conjunt dels 
agents socials en el si del grup tècnic 
d’assetjament sexual i per raó de sexe de la 
Comissió d’Igualtat del Consell de Relacions 
Laborals, on hem elaborat guies, un protocol 
marc i un decàleg de tolerància zero davant 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, amb 
la qual cosa hem traslladat aquests acords a 
la negociació a les empreses, concretament, 
als seus protocols de prevenció i d’atenció 
d’assetjament sexual i per raó de sexe. 
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Assessorem i acompanyem les dones: no 
estan soles 

Com a organització hem volgut avançar en 
la línia del suport a les dones que pateixen 
violències masclistes, ja des de l’anterior 
mandat, comptant amb el Servei 
d’Informació i Assessorament a les Dones 
(SIAD) en l’àmbit laboral, que oferim conjun-
tament amb l’assessorament sindical. Tenim 
recorregut per fer en aquest punt, ja que 
identifiquem que hi ha dificultat per conèi-
xer les intervencions amb impacte de gène-
re. Cal valorar si hem de fer un esforç forma-
tiu i tècnic amb canvis en les aplicacions 
informàtiques de recollida de dades de 
l’assessorament per poder disposar 
d’indicadors que ens permetin esbrinar el 
volum i el tipus d’intervencions que fem des 
de l’assessorament a dones. Així mateix, 
hem de poder discernir quines dones i 
quantes experimenten situacions de dis-
criminació per raó de sexe o de gènere, si hi 
ha prevalença de l’assetjament sexual i per 
raó de sexe, i quines actuacions caldria em-
prendre respecte de la resta de violències 
masclistes. 

Hem iniciat també el disseny d’un protocol 
d’actuació en casos urgents d’assetjament 
sexual a la feina. 

Per poder avançar una mica més en el 
compromís col·lectiu per a la prevenció i 
l’erradicació de les violències masclistes a la 
feina i a tot arreu, posem en marxa un nou 
projecte basat en la mentoria, amb la finali-
tat de posar a disposició de les dones de 
CCOO un recurs horitzontal, solidari i que 
posi en contacte dones que volen acompa-
nyar altres dones en procés de recuperació 
d’una situació de violència masclista. 

En l’última fase del mandat hem posat en 
marxa el projecte Portes Violetes, un espai 
d’acollida de dones maltractades que posa a 

disposició la xarxa de locals del sindicat ar-
reu del territori per oferir un àmbit de refugi 
i orientació a les víctimes de la violència 
masclista. 

CONSTRUIR ESPAIS PER ERRADICAR 
LES DISCRIMINACIONS CONTRA LES 
PERSONES LGTBI 

Erradicar les situacions de desigualtat i les 
discriminacions del col·lectiu LGTBI en el 
mercat de treball ha estat l’objectiu que ens 
ha empès a treballar protocols a algunes 
empreses, a incloure clàusules en convenis 
per prevenir i atendre les situacions de dis-
criminació del col·lectiu, a oferir tallers i cur-
sos a delegades i delegats tant a federaci-
ons com a territoris.  

Ara bé, els avenços són petits encara: 
l’organització no té del tot interioritzada la 
importància de l’acció sindical com a ins-
trument per erradicar la discriminació 
LGTBI. Hem de reforçar la sindicació 
d’aquestes reivindicacions i incorporar-les a 
les taules de negociació col·lectiva i al si de 
les seccions sindicals i dels comitès 
d’empresa. 

En aquest mandat hem aconseguit que a 
gairebé totes les federacions i territoris hi 
hagi una persona referent per impulsar les 
polítiques LGTBI. Hem pogut fer un dels 
primers passos per reconèixer i animar 
l’afiliació d’aquestes persones amb el dis-
seny de la fitxa d’afiliació nova, que incorpo-
ra la referència de gènere no binari.  

La visibilitat és important per teixir 
l’estratègia per a la igualtat en la diversitat i 
per conquerir drets LGTBI en el treball i la 
societat. Per això el calendari de mobilitza-
cions de l’àmbit LGTBI al llarg de l’any és 
una prioritat sindical. 
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ACCIÓ SINDICAL PER A LA SOSTENIBILITAT I LA TRANSICIÓ JUSTA 

La transformació de l’economia i del teixit 
productiu per introduir la sostenibilitat com 
un principi irrenunciable és cada cop una 
necessitat més urgent per sostenir la vida i 
per preservar el planeta. Aquests canvis re-
quereixen accions polítiques que el promo-
guin i que, a la vegada, no deixin ningú en-
rere. És per això que el concepte de transició 
justa ha estat una reivindicació sindical que 
hem d’aconseguir que sigui política i social 
també. 

La nostra acció sindical en tots els espais de 
participació institucional ha inclòs aquests 
dos principis: promoure la transformació 
sostenible i la transició justa. 

L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides són un element fonamental. El sin-
dicalisme hem de fer valdre l’ODS 8, pel tre-
ball digne, i la incorporació de la transició 
justa. Es tracta d’una agenda que dona un 
impuls important a la lluita contra el canvi 
climàtic i a la transformació sostenible d’un 
sistema depredador amb el planeta i gene-
rador de desigualtats. 

La crisi sanitària de la pandèmia ens ha 
mostrat com la vida es posa en risc quan es 
trenquen els equilibris bioecològics i com 
això afecta greument les cadenes de valor, 
amb la consegüent pèrdua de milions de 
llocs de treball. Una situació que agreuja la 
precarització de les condicions de treball i 
que posa en risc la salut i la seguretat de les 
persones treballadores. És per aquest motiu 
que la nostra acció sindical incorpora priori-
tàriament la lluita contra la sinistralitat labo-
ral, la construcció d’un treball digne i ben 
remunerat, i una economia circular que pre-
servi la biosfera.  

La solidaritat, la humanitat i les persones, al 
centre. El sindicat ha de reafirmar-se en el 

treball, ja que en la pandèmia s’ha mostrat 
que és essencial davant d’un canvi de para-
digma que qüestionava el futur del treball. 
Cal una acció sindical per a la transformació 
sostenible i la transició justa. 

En aquest període hem pogut comptar amb 
alguns instruments estratègics per desen-
volupar avenços en la transformació soste-
nible. 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I PLANS 
PEL CLIMA 

Un pla important és el Plan Nacional Inte-
grado de Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC), 
que forma part de l’anomenat paquet 
d’hivern, junt amb l’Estratègia de la Transi-
ció Justa, i és un dels millors documents de 
la planificació energètica adreçats a la UE. 
La seva importància radica en el fet que, del 
compliment i l’evolució dels escenaris pre-
vistos en les projeccions econòmiques, en 
dependrà la lluita contra el canvi climàtic, la 
transformació del sistema energètic i la ca-
pacitat de crear llocs de treball en els pro-
pers deu anys. Caldrà seguir aquest pla i 
anar-lo avaluant en els propers anys, encara 
que és competència plena de l’Estat. 

L’any 2017 es va aprovar la Llei del canvi cli-
màtic de Catalunya, una de les normes més 
avançades en el seu moment per a la miti-
gació de la crisi climàtica. Des de CCOO vam 
col·laborar en la seva gestació, però, el que 
és més important, des de llavors hem treba-
llat per al seu desenvolupament efectiu, 
atesa la inacció del Govern.  

En l’última etapa del mandat hem vist néi-
xer la Proposta de llei de transició energèti-
ca. La seva aprovació tindrà un gran impac-
te a Catalunya, ja que és la facultada per, en 
primer lloc, desplegar la transició renovable 
a Catalunya i, en segon lloc, transformar 
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l’actual l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en 
l’Agència d’Energia de Catalunya, amb 
competències plenes per governar la transi-
ció energètica i per traslladar les polítiques 
estatals i els plans de l’Institut per la Diversi-
ficació i Estalvi de l’Energia (IDAE) a Catalu-
nya (element que CCOO fa temps que re-
clamem). Al mateix temps, cal continuar 
amb la reivindicació d’un espai propi a Cata-
lunya que sigui un observatori català de la 
transició justa i que, juntament amb la 
transformació de l’ICAEN i de l’Agència Ca-
talana de Residus en una agència de recur-
sos, ens orienti cap a l’horitzó de l’economia 
circular i la transició energètica justa a Cata-
lunya.  

MOBILITAT SOSTENIBLE  

El debat sobre la mobilitat sostenible ha 
entrat amb força al tauler de l’actualitat po-
lítica, econòmica i social. L’electrificació de la 
mobilitat, la transformació del sector de 
l’automoció, el debat sobre el transport 
col·lectiu i les inversions necessàries, 
l’uberització del transport de passatgers a 
les ciutats o la reducció d’emissions a les 
ciutats estan transformant la política de 
mobilitat i provocant efectes importants en 
les condicions de treball i en el dret d’accés 
a la mobilitat. El que és clar és que el con-
cepte de sostenibilitat ha entrat de ple en la 
mobilitat. 

El sindicat ha estat a l’avantguarda dels de-
bats en aquest sentit. Un exemple és la pro-
posta per a l’electrificació de l’automòbil 
quan tothom defensava al país els motors 
de combustió com a garantia de manteni-
ment d’ocupació.  

També ho ha fet en tot el debat del trans-
port de Rodalies, amb la proposta “Rodalies, 
un tren per a la classe treballadora”. Aquest 
treball ha tingut un impacte especial a Llei-
da i s’ha incorporat al Pla d’infraestructures 
del Govern per a la xarxa ferroviària catalana. 

És una campanya que estenem al Baix Llo-
bregat i a la Costa Brava. També s’ha ende-
gat la campanya per a la connexió del tram-
via a Barcelona. 

Hem desenvolupat iniciatives de sensibilit-
zació ciutadana, amb marxes, campanyes i 
participació institucional, i hem impulsat 
noves mesures per a la mobilitat sostenible i 
segura, per a la T-Mobilitat, per a la millora 
de la situació als polígons industrials, etc. 
També hem impulsat la mobilitat col·lectiva 
als centres de treball i hem elaborat algun 
estudi, com el de “Plans de desplaçament 
d’empresa i canvi de model de mobilitat de 
les persones treballadores”. 

PROJECTE “CLINOMICS” 

El projecte “Clinomics” és una iniciativa que 
aplega sindicats i administracions públi-
ques, que impulsa espais de governança en 
temes mediambientals i que potencia el 
paper del territori i el diàleg social en 
l’adaptació al canvi climàtic als centres de 
treball i al territori. En el seu moment, va ser 
una iniciativa pionera, atesa l’escassa posa-
da en pràctica de mesures d’adaptació als 
efectes del canvi climàtic (que no s’ha cor-
regit encara). 

“Clinomics” ens ha permès un alt grau 
d’aproximació a aquest problema. També 
ens ha permès implicar-nos en diverses ac-
cions (governança, formació, documentació, 
apropament al territori…) que ens situen en 
una bona posició per traslladar la necessitat 
d’incorporar a l’acció sindical (tant als dife-
rents sectors productius com a tots els terri-
toris) les dinàmiques d’adaptació a un pro-
blema que ja colpeja amb força ciutadania i 
economia. CCOO ha organitzat accions de 
sensibilització (materials, anuncis, marxes 
climàtiques, debats…), de formació (a les 
terres de l’Ebre) i de replicabilitat (compar-
tint experiències i arribant a organitzar un 
seminari internacional amb la UGT). 
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Ha estat una experiència intensa i producti-
va, però que s’ha de mantenir en el temps 
davant l’emergència climàtica. En l’àmbit 
sindical ja hi ha fruits. Alguns territoris plan-
tegen reproduir accions de “Clinomics” 

(marxes climàtiques, formació…) i d’altres 
han mostrat interès i sensibilitat per incor-
porar aquests temes als plans d’acció del 
proper mandat. 
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LA CONCERTACIÓ SOCIAL 

La concertació social ha estat una reivindi-
cació de CCOO des de fa molts anys i que en 
el decurs del temps pren més importància 
atesa la degradació institucional i la devalu-
ació democràtica provocada per les dife-
rents crisis que hem viscut.  

La vertebració democràtica es garanteix 
amb agents d’intermediació entre el poder i 
el poble. Aquests intermediaris som la socie-
tat civil estructurada, i, en el nostre marc 
legislatiu, els agents socials i econòmics te-
nim el reconeixement sempre que tinguem 
la representativitat necessària, que, en el 
nostre cas, ens donen les eleccions sindicals 
a través del suport dels treballadors i treba-
lladores. És mitjançant la participació efecti-
va dels agents socials que es construeixen 
estructures estables d’articulació de drets, i 
aquests tenen més solidesa davant de les 
embranzides de les crisis econòmiques. 

És important que el conjunt del sindicat 
entengui que la concertació social és un 
valor per al contingut dels seus acords com 
a forma de transformar la realitat, però 
també com a instrument democràtic per 
protegir els drets del poble davant dels po-
ders. 

En aquest sentit, i malgrat les dificultats 
polítiques del moment, la concertació social 
en aquest període ha estat prolífera i en el 
balanç esmentem el més destacat. 

LLEI DE PARTICIPACIÓ 
INSTITUCIONAL I DIÀLEG SOCIAL  

La llei de participació institucional i diàleg 
social permanent s’ha obert camí en el marc 
de la concertació. En aquest sentit, s’ha arri-
bat a un acord entre els agents socials i el 
Departament de Treball de la Generalitat. 
Aquest acord es va portar al Consell de Go-
vern amb un decret de mesures urgents 

que va convalidar el Parlament de Catalu-
nya (Decret llei 9/2020, de 24 de març).  

És un acord històric en el marc de les relaci-
ons institucionals a Catalunya i en les relaci-
ons laborals catalanes. És el desenvolupa-
ment de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
i el desplegament normatiu de la concerta-
ció social com un dret subjectiu de ciutada-
nia, no subjecte a voluntats partidàries del 
moment. És una eina que vertebra els ins-
truments de participació de la nostra de-
mocràcia i que ha d’enfortir el paper de la 
societat civil en la gestió de les administra-
cions. 

Aquesta llei ha desplegat el Consell del Dià-
leg Social, que ha d’acordar les prioritats de 
la concertació social a Catalunya. Així ma-
teix, defineix el diàleg social permanent i la 
concertació social com la participació, la 
interacció, la negociació i les converses que 
es porten a terme de manera estable amb 
l’objectiu d’assolir consensos entre les ad-
ministracions i les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives en matè-
ria d’acció social i econòmica d’interès gene-
ral, especialment en àmbits com la millora 
de l’ocupació i la seva qualitat i dignitat, la 
dinamització empresarial i industrial, el crei-
xement econòmic sostenible i inclusiu, i la 
preservació de l’estat del benestar. 

El Consell del Diàleg Social requereix que el 
Govern el doti d’estructura i de recursos su-
ficients per fer-ne el quadre de comanda-
ment de la concertació a diferents nivells a 
tot Catalunya. 

EL CONSELL DE 
RELACIONS LABORALS (CLR) 

El Consell de Relacions Laborals és un espai 
de concertació tripartit (sindicats, patronals i 
Departament de Treball) que impulsa el 
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marc català de relacions laborals. El seu pla 
de treball té a veure amb les prioritats mar-
cades des de l’AIC.  

Tot i l’impacte de la situació política del pro-
cés i dels processos electorals, que han en-
darrerit en diverses ocasions l’aprovació de 
nous plans de treball, el balanç d’acords as-
solits en aquest període ha estat positiu. 

Hem pogut avançar en matèries com la res-
ponsabilitat social, la contractació laboral, la 
contractació pública, la seguretat i la salut, 
la igualtat, l’economia de plataforma, les 
empreses multiserveis i, en l’última etapa, 
les mesures de seguretat i teletreball en la 
pandèmia. 

Treballs en clau de guies, informes, resoluci-
ons, documents útils per a la negociació 
col·lectiva i l’àmbit de l’empresa. Instru-
ments que reforcen la capacitat d’actuació 
de la nostra acció sindical. 

El Consell de Relacions Laborals és un ins-
trument de concertació consolidat a Cata-
lunya i que serveix com a referència en el 
món del treball. 

AGÈNCIA DE LA FORMACIÓ I 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS DE 
CATALUNYA  

Al llarg del mandat s’han desenvolupat dues 
lleis amb un impacte significatiu en el món 
del treball i de la qualificació professional. 
En el cas de la Llei 10/2015, de formació i 
qualificació professionals, s’ha avançat en la 
consolidació del Sistema de Formació i Qua-
lificació Professionals de Catalunya mitjan-
çant la creació de la Comissió Rectora i la 
creació de l’agència. La finalitat del sistema 
és integrar els subsistemes de formació per 
a l’ocupació i la formació inicial, així com el 
conjunt dels serveis (prospecció, orientació, 
formació, acreditació…) que li són inherents. 
En el marc de la Comissió Rectora s’han 

aprovat importants documents, com els 
documents de bases del model català de 
formació professional dual, el de la formació 
professional no presencial o el de prospecti-
va. Pel que fa l’FP dual, vam publicar un in-
forme per denunciar la precarietat associa-
da al model actual, vam organitzar jornades 
i vam llançar una campanya amb el lema 
“Un model d’FP dual per a Catalunya”. La 
formació professional és clau per garantir 
les competències dels treballadors i treba-
lladores en un moment de canvis profunds, 
que posen en risc l’ocupabilitat de les per-
sones. Amb polítiques de formació potents, 
es poden construir espais importants que 
garanteixin la transició justa. 

LLEI DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL 
DEL SOC  

L’altra llei que s’ha pogut desenvolupar 
normativament ha estat la Llei 13/2015, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). Una intensa negociació de més de 
dos anys va aconseguir concertar el Decret 
48/2020, d’ordenació del sistema 
d’ocupació, en l’àmbit de la concertació ter-
ritorial. El marc assolit permet fixar les polí-
tiques d’ocupació al territori en el marc 
d’unes estratègies que ara han de ser con-
certades amb la participació dels agents 
socials. Per tenir la visió de conjunt, CCOO 
de Catalunya ha establert un mapa de les 
estratègies territorials existents i ha partici-
pat amb les unions intercomarcals en sessi-
ons informatives i assessorant en la consti-
tució dels espais de concertació. La prepa-
ració d’un curs de formació específic per 
millorar les capacitats existents facilitarà 
l’eficiència en la negociació de les polítiques 
d’ocupació als territoris. A finals de mandat 
s’ha començat a negociar l’acord marc, que 
definirà detalladament els procediments de 
concertació amb un avenç important de 
l’abast del diàleg social a les comarques i 
municipis de més de 50.000 habitants. Es-
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tem immersos en la discussió amb Govern i 
patronals sobre l’Estratègia Catalana per 
l’Ocupació, clau per definir les polítiques 
actives en un moment en què seran estra-
tègiques davant els processos de canvi que 
la digitalització i la lluita contra el canvi cli-
màtic provocaran en el mercat de treball.  

EL PAPER DEL CONSELL DE TREBALL 
ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
(CTESC) 

Al llarg del darrer mandat, la feina del CTESC 
s’ha vist afectada per la poca activitat legis-
lativa al Parlament de Catalunya. Així, si l’any 
2017 encara es van aprovar 21 dictàmens, 
l’any següent van passar a 7 i l’any 2020 
n’hem pogut treballar 13. A manca de dic-
tàmens, s’ha intensificat l’elaboració 
d’informes, en els quals CCOO de Catalunya 
ha participat amb intensitat. El darrer in-
forme, en el qual vam ser ponents, va ser 
presentat pel vicepresident i conseller 
d’Economia, Pere Aragonès, i va aportar una 
anàlisi aprofundida de l’historial de la inver-
sió pública a Catalunya davant els reptes 
dels fons Next Generation. L’aparell de con-
sideracions i recomanacions sobre els fons, 
consensuat entre sindicats, patronals, tercer 
sector i altres entitats, és un referent en el 
diàleg amb el Govern i reforça les reivindi-
cacions en el marc del Consell del Diàleg 
Social. 

Els informes anuals que realitza el CTESC, 
com la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya, l’Informe sobre la situació del 
treball autònom, així com el Dictamen sobre 
la llei d’acompanyament dels pressupostos, 
faciliten un debat sustentat en el criteri tèc-
nic de l’aparell del CTESC que permet situar 
elements de consens davant el Govern de 
Catalunya. Altres informes en els quals 
CCOO de Catalunya ha estat ponent —com 
el de “La qualitat de l’ocupació de la indús-
tria a Catalunya”—, però també aquells en 
què ha participat amb molta dedicació —

com l’Informe sobre l’habitatge o els infor-
mes “Model productiu i la productivitat a 
Catalunya”, “La formació professional dual 
en el sistema educatiu català” o, recent-
ment, “Anàlisi de clàusules sobre el temps 
de treball als convenis col·lectius” i “Imple-
mentació i seguiment a Catalunya de la 
Better Regulation Agenda”— donen 
l’oportunitat d’aprofundir en temes comple-
xos des del punt de vist tècnic, prendre el 
pols a la posició d’altres agents i intervenir 
en el debat públic. 

PACTE NACIONAL PER A LA SOCIETAT 
DEL CONEIXEMENT (PN@SC) 

El sindicat hi ha participat mitjançant la tau-
la permanent i els grups de treball, que han 
conduït a l’elaboració d’un document que 
vol ordenar les activitats de recerca a Cata-
lunya, a les universitats i a altres centres pú-
blics, així com aprovar una llei de la ciència 
que altres comunitats autònomes i l’Estat 
tenen des de fa temps, però que era una 
assignatura pendent a Catalunya. El procés 
de participació, dirigit per la Direcció Gene-
ral d’Universitats, va ser molt poc transpa-
rent, ja que no vam poder veure el text de la 
llei de la ciència fins al final. El PN@SC ha 
resultat poc ambiciós, ja que no vam acon-
seguir que incorporés el compromís 
d’inversions equiparables a la mitjana euro-
pea. El pacte va ser aprovat pel nostre sindi-
cat de manera molt crítica per la seva escas-
sa dotació en el marc del pressupost del 
2020. El seu desenvolupament ha estat 
pràcticament nul i el món de la recerca i la 
universitat està en una situació tan crítica 
ara com el sindicat ho va dir a la constitució 
d’aquet Pacte. És per això que hem comen-
çat converses amb universitats per impul-
sar, en la nova etapa de govern, un avenç en 
el desenvolupament del pacte i per millorar 
la capacitat de finançament de la recerca i 
de les universitats públiques. 
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PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ 
ESCOLAR   

Des d’abans d’aquest mandat hem realitzat 
denúncies públiques sobre el greu proble-
ma de la segregació escolar, que opera con-
tra la creativitat, contra la cooperació, contra 
la solidaritat, contra la mateixa construcció 
del coneixement i contra la igualtat 
d’oportunitats. 

Per això, des del gener del 2017 hem parti-
cipat en els treballs del Síndic de Greuges 
per arribar a un pacte. Coincidíem que 
l’Administració havia prioritzat les políti-
ques de llibertat d’elecció de centre en lloc 
de les de lluita contra la segregació. Hem 
treballat en els plens i hem aconseguit que 
les nostres propostes estiguessin en la re-
dacció final, limitant els marges de tria 
d’escola, orientant-ne i ordenant-ne l’accés, 
així com desenvolupant condicions 
d’escolarització equitatives. Una igualtat 
que requerirà també altres mesures, co-
mençant per compensar les zo-
nes educatives més desafavorides amb re-
cursos personals i econòmics.  

Des de la signatura del pacte el gener del 
2019, hem assistit a totes les comissions de 
seguiment i s’ha creat, a proposta nostra, 
una comissió específica de drets laborals.  

PACTE NACIONAL PER A LA INDÚSTRIA 
(PNI) 

El PNI era un dels espais més rellevants en 
matèria de concertació, ja que l’experiència 
de concertació de polítiques industrials és 
inèdita, almenys en els darrers temps a Ca-
talunya, i el procés d’elaboració i seguiment 
va ser molt positiu. Es pot dir que el model 
establert, que sumava mesures de política 
industrial a l’ús amb mesures de canvi de 
model, ha acabat ignorant el més important 
de les mesures de canvi de model produc-
tiu. 

Malgrat el que s’ha esmentat anteriorment, 
la valoració d’aquest primer PNI 2017-2020 
té un regust negatiu en el sentit que es pot 
dir que s’han fet polítiques industrials de 
caràcter ordinari en un amplíssim espectre 
—mesures de subvenció, ajuts fiscals, ajuts i 
col·laboracions i les clàssiques polítiques de 
promoció, en contrapartida a les mesures 
de transformació energètica, economia cir-
cular, digitalització, model urbanístic de po-
lígons…—, però moltes han quedat pen-
dents. No seria del tot just dir que ha fracas-
sat, però també és cert que no ha sigut ca-
paç d’abordar amb visió de futur allò que 
era més important, que era preparar 
l’escenari de reconversió de la indústria a 
mitjà i a llarg termini. L’actual escenari dels 
fons europeus de reconstrucció ens dona la 
raó en el sentit que la política industrial que 
cal fer és la inversió publicoprivada en pro-
jectes de canvi de model.    

El més negatiu de tot és que no s’ha pogut 
renovar a temps el PNI per a un proper perí-
ode, per la dilació del Departament 
d’Empresa, a la qual s’ha sumat la COVID. 
Aquest escenari ens ha abocat, en aquest 
moment, a una expectativa incerta pel fet 
que els principals eixos estratègics de canvi 
de model productiu han passat, a hores 
d’ara, a un organisme (CORECO) aliè al PNI, 
que és qui gestiona els projectes tractors 
subvencionables amb els fons europeus de 
recuperació. Hauríem d’evitar que el futur 
del PNI es redueixi novament a un conjunt 
de mesures, poc finançades, de repartiment 
d’ajuts per a les empreses. Tot i així, cal que 
el proper Govern posi fil a l’agulla i subscri-
gui un nou PNI que surti de l’abast de les 
legislatures polítiques i estigui incardinat en 
un horitzó fins a l’any 2030, per alinear-se 
amb les agendes globals 2030 que plante-
gen els ODS.       
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PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA 
(PIRMB) 

El balanç de participació al PIRMB és posi-
tiu. Dels darrers anys destaca el següent: 

1. El PIRMB ha incorporat una dinàmica de 
debats sobre eixos estratègics del canvi de 
model productiu, en concret, el cicle de re-
flexió al Palau Macaya sobre economia cir-
cular: “Reindustrialització i sostenibilitat. 
Horitzons per a un nou model econòmic” i 
“Diàlegs i sinergies per a la transició circular 
en l’horitzó 2030”. 

2. Hem desenvolupat un nou format de pa-
pers del Pacte industrial, molt més àgil i 
interessant que els estudis d’abans. Cal des-
tacar els dos darrers : “Què és l’economia 
circular i per què és important per al territo-
ri” i “Present i futur dels polígons industrials: 
més enllà de la seva transformació”. Papers 
que hem liderat des de CCOO i que deixen 
clar el posicionament del sindicat en aques-
tes matèries.  

El pacte és un escenari molt convenient per 
poder pensar de manera estratègica sobre 
una política industrial de caràcter metropo-
lità que es complementi amb elements com 
el PNI. No obstant això, cal corregir la pulsió 
que sovint tenen alguns governs municipals 
que aquest esdevingui un espai de contra-
poder a les polítiques industrials de la Direc-
ció General d’Indústria. 

LA CONCERTACIÓ, CLAU PER A LA 
VERTEBRACIÓ TERRITORIAL 

Qüestions com la reindustrialització a través 
d’instruments com el PNI, la mobilitat, les 
estratègies per fomentar l’ocupació o la di-
namització econòmica han estat centrals en 
la política dels nostres sindicats al territori, i 
és en aquest sentit que el sindicat ha estat 
present i, en molts casos, ha estat punta de 

llança, de manera coordinada amb la Con-
federació, en els pactes següents:  

 Pacte per a la reconstrucció econòmica 
de la Diputació de Girona 

 Pacte social per Lleida 
 Pacte per a la reconstrucció social i 

l’impuls econòmic del Baix Llobregat, 
Taula per la Reindustrialització de l’Alt 
Penedès o Pacte per l’ocupació del Garraf  

 Pacte per la reindustrialització del Vallès 
Occidental 

 Pacte per la reindustrialització del Vallès 
Oriental i el Maresme 

La concertació social, en la pandèmia, ha 
pres un espai protagonista arreu del territori 
amb molts acords locals i comarcals que 
han pogut reforçar l’estratègia sindical per a 
la construcció d’un escut social que prote-
geixi les persones que més han patit les 
conseqüències de la crisi. 
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CCOO, COMPROMESA AMB LA COOPERACIÓ I EL SINDICALISME 
INTERNACIONAL  

ENFORTINT LES RELACIONS DEL 
SINDICALISME INTERNACIONAL 

La vocació internacionalista del sindicalisme 
constitueix un dels seus valors més impor-
tants perquè alimenta un altre valor fona-
mental, que és la solidaritat, i perquè ajuda 
a situar-nos al mig de les inevitables relaci-
ons globals. 

En l’àmbit laboral és on s’ha fet més palès el 
desequilibri i la incapacitat de defensa 
col·lectiva dels drets amb instruments vin-
culants. Per tant, la vocació d’organització 
que el sindicat ha demostrat sempre s’ha 
revelat com a essencial també a escala 
transfronterera o supranacional. 

L’acció sindical internacional ha de traduir 
les necessitats més diferents i a vegades 
contraposades des d’una òptica confederal 
en reclams i lluites col·lectives per restituir la 
dignitat i l’equitat en el món del treball. 

Davant dels reptes globals, objectes també 
del nostre debat congressual actual, com la 
democràcia econòmica o les transicions 
justes, la dimensió internacional es torna útil 
i fonamental per interpretar la realitat en la 
seva justa dimensió i traduir-la en accions 
concretes i coordinades. 

La cooperació i la solidaritat són instru-
ments que la classe treballadora ha sabut 
utilitzar per avançar en les seves reivindica-
cions d’una manera inclusiva. 

Per tot això, l’acció del sindicat ha de refor-
çar els lligams amb el sindicalisme europeu 
i internacional, i construir instruments 
d’intervenció per millorar l’acció sindical 
global per assolir els reptes del segle XXI. En 

aquest mandat hem avançat en aquest sen-
tit d’una manera significativa. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DELS ODS I 
DE L’AGENDA 2030 

Les organitzacions sindicals, tal com ha es-
tablert l’OIT, tenen un important paper en la 
consecució de l’Agenda 2030, ja que la seva 
acció es transversalitza i té la capacitat de 
contribuir al compliment dels 17 ODS i les 
seves 169 fites corresponents. L’OIT va iden-
tificar quatre pilars pels quals s’erigeix el 
desenvolupament sostenible, que són: la 
igualtat de gènere, la igualtat intragenera-
cional, la sostenibilitat i la participació ciuta-
dana.  

L’any 2019 es van celebrar els 100 anys de 
l’OIT. Durant els mesos previs s’han organit-
zat moltes activitats per recordar-ne la im-
portància i el significat en un món on el 
multilateralisme estava marcat per una crisi 
profunda. Aprofitant aquesta celebració, 
s’ha dinamitzat un debat global sobre el 
futur del treball i els treballs del futur. 

Per al moviment sindical i la classe treballa-
dora, la inclusió de l’ODS 8, respecte dels 
anteriors Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni (ODM), representa un gran 
avenç. Significa el reconeixement explícit al 
valor del treball i, més específicament, del 
treball digne, com a mecanisme emancipa-
dor a escala individual i cohesionador a es-
cala col·lectiva. Les polítiques que giren al 
voltant d’aquest concepte són polítiques 
emancipadores i no caritatives. Són políti-
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ques que s’han d’ocupar de redistribuir la 
riquesa i el poder, de respectar els drets la-
borals i de garantir l’equitat de gènere. 

L’agenda permet al moviment sindical 
conèixer exactament en quina dimensió 
s’emmarca la nostra lluita a escala mundial i 
els focus d’atenció són clars: les persones 
(que ningú es quedi enrere), el planeta 
(col·locar el planeta al centre), la prosperitat 
(transformar economies per viure una vida 
pròspera i en harmonia amb la natura), la 
pau i les aliances (mundial i entre diferents 
actors). 

El treball digne (ODS 8) ha de servir per 
formalitzar els sectors en què encara estan 
presents formes com l’esclavitud, 
l’explotació laboral infantil o el tràfic d’éssers 
humans. La lluita en contra de totes aques-
tes formes d’explotació són part dels indica-
dors de l’assoliment dels ODS. Per aconse-
guir tot això, tenim també a disposició ins-
truments sindicals com els comitès euro-
peus o els acords internacionals AMI. 

Per tot això, s’ha participat des del primer 
moment en la construcció d’un acord naci-
onal per a l’Agenda 2030 a Catalunya, com a 
part activa de l’Aliança Catalunya 2030, que 
es va signar finalment el 21 de febrer del 
2020. A més, per augmentar el nivell de sen-
sibilització intern a la nostra organització es 
va celebrar una trobada sindical de caire 
internacional on va participar el secretari 
general de la Confederació Europea de Sin-
dicats (CES), Luca Visentini, i el secretari ge-
neral de CCOO, Unai Sordo, entre d’altres, 
amb un seguiment per les plataformes Zo-
om i YouTube de més de 1.600 persones, des 
de diferents països. 

Per seguir aprofundint en el tema i establir, 
així, una metodologia d’avaluació pròpia del 
nivell d’assoliment d’aquests objectius, des 
de CCOO es va presentar, mitjançant la 
Fundació Pau i Solidaritat, un projecte a la 

convocatòria de projectes de sensibilització 
de l’Agència Catalana de Cooperació per al 
Desenvolupament (ACCD) que ens donarà 
recursos per dur a terme activitats internes i 
externes durant els propers 16 mesos. 

L’Agenda 2030 és l’oportunitat que tenim 
de situar la mateixa Agenda 2030 al sindicat 
i, també, de situar l’agenda sindical a totes 
les agendes polítiques compartides. 

ENFORTINT LES RELACIONS 
INTERNACIONALS DEL SINDICALISME 

Recuperant l’espai dels Quatre Motors per a 
Europa 

Durant el mandat sindical s’han reforçat els 
lligams amb els sindicats regionals del sud 
d’Europa i Alemanya en els espais que estra-
tègicament compartim. Espais com la xarxa 
dels Quatre Motors amb les organitzacions 
sindicals de les regions d’Alvèrnia-Roine-
Alps (França), Baden-Württemberg (Alema-
nya), Catalunya (Espanya) i la Llombardia 
(Itàlia), recuperat després de la interrupció 
forçada per la crisi del 2008. Un espai de 
cooperació que reforça la concertació coor-
dinada entre les diferents regions. 

Reforçant el Conseil Syndical Interrégional 
(CSIR) 

El CSIR Pirimed es va crear l’any 1983 per la 
CES com un instrument per impulsar la co-
operació transfronterera entre els sindicats 
de Catalunya i del sud de França.   

Els espais de diàleg i de treball transfronte-
rers són un àmbit imprescindible per su-
perar i abordar sindicalment l’anomenat 
espai frontera, que desdibuixa drets i minva 
la possibilitat de justícia social, a causa de la 
manca de concrecions legals o de dificultats 
administratives afegides. Es tracta, doncs, 
d’un espai físic i social al qual cal donar prio-
ritat sindical per les vulnerabilitats que evi-
dencia. 
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Una de les fites assolides durant aquest 
mandat ha estat l’elaboració d’un projecte 
transnacional liderat pels membres del 
CSIR: l’Espai Sindical Transfronterer Occità-
nia-Catalunya (ESTOC 2020). Per primer 
cop, un partenariat constituït exclusivament 
per sindicats ha aconseguit obtenir fons 
europeus per executar accions encamina-
des al diagnòstic del mercat de treball de 
l’espai transfronterer català-occità.  

Desenvolupant projectes conjunts per fer 
front a la globalització 

En un context de globalització econòmica, 
de fragmentació i de deslocalització de les 
cadenes de producció de béns i serveis, 
d’increment de la digitalització i de 
l’automatització, d’aparició de nous models 
de negoci disruptius, de precarització de les 
condicions laborals i de reptes ineludibles, 
com la lluita contra el canvi climàtic i les 
transicions ecològica i digital, es fa més ne-
cessari que mai disposar de fòrums per 
compartir coneixements i estratègies 
d’actuació amb altres sindicats, entitats so-
cials i grups de recerca per entendre 
aquests fenòmens i per dissenyar respostes 
compartides de caràcter sociopolític que 
ens permetin enfortir la nostra capacitat 
d’incidir en els espais de decisió i de negoci-
ació a tots els nivells.  

Aquest mandat hem continuat participant 
en projectes amb federacions internacionals 
sectorials (com UNI, EFFAT i IndustriALL) i 
amb socis d’arreu d’Europa, com Alemanya, 
Itàlia, França, Suècia, Bulgària, Romania i 
Dinamarca. Les temàtiques que hem tractat 
han estat variades, com l’impacte en la pro-
ducció de la indústria intel·ligent (smart 
factory), la digitalització (be bop), la partici-
pació dels treballadors i treballadores a les 
empreses multinacionals (transformers), 
l’anàlisi de l’economia de plataforma (gig 
economy), la formació del Pilar Social Euro-
peu als comitès europeus i la participació 

dels treballadors i treballadores en sistemes 
basats en blockchain a empreses. 

FOMENTANT ESPAIS PER A LA 
REFLEXIÓ SOBRE L’EUROPA QUE 
VOLEM 

En aquests anys s’han produït canvis pro-
funds a la UE: el Brexit, amb la sortida del 
Regne Unit d’Europa; l’alimentació de 
l’euroescepticisme vehiculat a través del 
proteccionisme dels estats davant les crisis, 
o la irrupció amb força de la ultradreta a 
diferents països i al Parlament Europeu, un 
fenomen que ha canviat el mapa polític eu-
ropeu. Finalment, la pandèmia ha provocat 
una resposta keynesiana de la UE, amb una 
forta injecció de diners públics als estats i 
amb l’establiment de vies de finançament, 
que han permès mantenir milions de llocs 
de treball i milers d’empreses. Una despesa 
pública que ha endeutat els estats mem-
bres fortament i que desperta dubtes sobre 
el futur de les polítiques econòmiques de la 
UE, amb la desconfiança de tornar a 
l’austericidi dels anys de la gran depressió 
del 2008. 

Aquesta situació ha tingut impacte en els 
treballadors i treballadores arran de 
l’augment de les desigualtats, del sorgiment 
de noves formes d’ocupació, de la creixent 
precarització de les condicions laborals, de 
l’afebliment dels sistemes de protecció soci-
al, dels processos de desindustrialització, de 
l’avenç de la digitalització o de la urgència 
d’abordar la transició ecològica, entre 
d’altres. És per tot això que hem assumit el 
repte d’acostar l’actualitat europea a la nos-
tra afiliació promovent jornades i altres for-
mats d’intercanvi d’opinions. 

Hem obert una finestra al Parlament Euro-
peu amb entrevistes a parlamentaris cata-
lans a Europa i vam fer una jornada sobre 
les eleccions europees “Repte Europa soci-
al. El camí per combatre bretxes i desigual-
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tats” a les portes de les eleccions. Aquests 
espais van ser útils per a l’actiu sindical i per 
als delegats i delegades de comitès euro-
peus; és una iniciativa en la qual s’ha 
d’aprofundir per arribar a més gent del sin-
dicat. 

REFORÇANT EL PAPER DELS 
COMITÈS EUROPEUS 

Els comitès d’empresa europeus (CEE) són 
eines imprescindibles per impulsar l’acció 
sindical en l’àmbit europeu. Han demostrat 
el seu valor en situacions concretes en les 
quals l’actuació coordinada i solidària de 
sindicalistes i de treballadors i treballadores 
de diferents països ha aconseguit revertir 
decisions empresarials que empitjoraven les 
condicions de treball o que restringien drets 
laborals i sindicals.  

Aquest mandat hem apostat de manera 
clara per seguir valorant i reforçant aquest 
instrument d’acció sindical, i ho hem fet des 
de diferents línies de treball, desenvolupant 
la figura de coordinació a les federacions, 
amb suport sindical i tècnic i amb accions 
formatives i de reflexió. 

La participació dels delegats i delegades a 
les jornades internacionals d’aquest mandat 
ha estat molt important i als debats s’han 
tractat experiències compartides de proces-
sos importants de reestructuracions o ne-
gociacions col·lectives de caràcter transna-
cional que han enriquit el coneixement per 
enfortir la nostra acció sindical internacio-
nal. 

COMPROMESOS AMB LA COOPERACIÓ 

La cooperació sindical, entesa com a coope-
ració transformadora que enforteix organit-
zacions i processos d’empoderament, es 
torna imprescindible en un context 
d’internacionalització de les empreses, de 
deslocalitzacions de la producció (així com 

del seu procés invers) i de canvis de para-
digma energètic.  

En el si de la cooperació es parla de preven-
ció i de previsió, d’ajuda mútua, de relacions 
horitzontals, de prioritzar les necessitats dels 
més vulnerables, de posar en comú els re-
cursos i d’optimitzar-los, i de les essències 
de la vida. 

Els grans reptes del sindicalisme internacio-
nal, confederal i de classe són l’extensió dels 
drets laborals i sindicals a tots els treballa-
dors i treballadores, les transicions justes 
(climàtica i tecnològica) i la igualtat. 

Per tot això, la Fundació Pau i Solidaritat ha 
anat prioritzant la cooperació amb les orga-
nitzacions dels països més paradigmàtics 
per als valors del sindicalisme i colpits per 
les necessitats més agudes dels treballadors 
i treballadores. 

Entre el 2017 i el 2020 la Fundació Pau i Soli-
daritat ha impulsat un total de 14 projectes 
de cooperació sindical i transformadora, un 
total de 160 accions de sensibilització i més 
de 180 accions comunicatives a Colòmbia, al 
Líban i a Tunísia. També hem pogut mante-
nir reunions amb algunes personalitats polí-
tiques de referència, com Dilma Rousseff, 
expresidenta del Brasil, i Rafael Correa, ex-
president de l’Equador. 

La Fundació Pau i Solidaritat també ha 
promogut la visita de delegacions internaci-
onals. Així, al llarg del mandat ha rebut la 
visita d’un total de 6 delegacions, de les 
quals cal destacar la visita dels represen-
tants del sindicat FENASOL (Líban); de Nai-
ma Hammami, secretària d’Internacional de 
la UGTT de Tunísia, que es va reunir en dues 
ocasions amb la fundació, i dels represen-
tants dels sindicats palestins Sindicat de 
Grangers Palestins (PFU) i la Unió General 
de Treballadors de Palestina (UGTP). 
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La sensibilització de l’organització en matè-
ria de cooperació ha estat un treball que 
s’ha dut a terme amb exposicions com “In-
dignaland”, a la Festa del Treball Digne del 
2018, o amb l’exposició virtual contra la vio-
lència antisindical del 2019.  

També s’ha fet aquesta tasca amb les eines 
de comunicació, com ha estat el Globalò-
metre, un butlletí en línia mensual amb no-
tícies internacionals d’interès sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Informe balanç al 12è Congrés de la CONC   

47 
 

CCOO, UN ESPAI DE PENSAMENT I MEMÒRIA  

Aquest mandat hem posat en marxa el nou 
projecte de la Fundació Cipriano García, que 
engloba els estudis, els espais de reflexió i 
debat, la cultura i la memòria. Un impuls per 
reforçar l’espai de reflexió i pensament del 
sindicat enfortint la capacitat d’elaboració 
de les nostres propostes i els nostres di-
agnòstics de la realitat del treball. 

Un projecte que té per objectiu la recupera-
ció de la memòria històrica del món del tre-
ball i oferir un espai de debat, de reflexió i 
d’elaboració de propostes en relació amb el 
treball i sobre el concepte de sindicat de 
classe i nacional; que cerca aliances amb 
entitats i amb el món universitari i professi-
onal per construir propostes en què el tre-
ball i tot el que representa estigui molt pre-
sent; que promou el debat i la reflexió entre 
l’actiu sindical per construir el posiciona-
ment de l’organització pel que fa al treball i 
des del pensament crític, i que impulsa una 
idea de cultura integradora i divulgadora de 
valors i que pugui qüestionar la realitat que 
ens envolta.  

Un avenç important ha estat la creació de 
l’Aula de Treball i Societat en el si de la fun-
dació, que ens apropa al món universitari i 
acadèmic, que tan important ha estat al 
llarg de la història de l’organització del mo-
viment obrer. 

ESCOLA D’ESTIU, REFERENT DEL 
PENSAMENT SINDICAL  

L’Escola d’Estiu de la CONC, amb 29 edici-
ons celebrades, és un espai de reflexió, de-
bat i formació per als quadres sindicals que 
permet fer un parèntesi en l’activitat del dia 
a dia per tractar els temes estratègics per al 
sindicat en relació amb les transformacions 
de l’entorn social i laboral des de l’anàlisi i la 
proposta i els efectes sobre l’acció sindical i 
l’organització interna.  

Durant l’11è mandat ens vam fixar com a 
objectius temàtics els principals eixos estra-
tègics del Pla d’acció, amb els títols: “El valor 
dels temps”; “Noves formes de treball i pre-
carietat. Resposta sindical”; “Comunicació, 
identitat, credibilitat i fake news”, i “Gover-
nar les transicions. Reptes climàtics digitals i 
demogràfics”. Hem comptat amb persones 
referents de l’àmbit universitari i professio-
nal, que ens han aportat una mirada externa 
i sovint contrastada de la nostra realitat que 
ens ha ajudat a realitzar les nostres pròpies 
reflexions.  

També hem anat obrint la participació de 
l’estructura sindical per arribar a més perso-
nes de l’actiu sindical i poder convertir 
l’escola en un espai ampli de formació de 
quadres sindicals. Des del 2020 hem incor-
porat el format semipresencial i la retrans-
missió per YouTube, que ens ha de perme-
tre difondre molt més els debats i les refle-
xions sindicals.  

PRINCIPALS INFORMES I ESTUDIS 
SINDICALS  

Des del CERES (Centre d’Estudis i Recerca 
Sindicals) hem iniciat una tasca de coordi-
nació dels estudis que elabora la Comissió 
Executiva per tal de millorar-ne la planifica-
ció, els continguts, la presentació i la difusió. 
Caldrà seguir desenvolupant aquesta tasca 
per fer aquells informes propis en relació 
amb el treball que tinguin valor afegit i utili-
tat interna i externa, i per treballar en 
col·laboració amb el món universitari en 
estudis i investigacions que requereixen 
més recursos.  

Els principals informes propis pertanyen a 
l’àmbit laboral: l’evolució de les desigualtats 
i la pobresa laboral; la igualtat de gènere, la 
bretxa salarial i la violència masclista; 
l’evolució de la salut laboral, la sinistralitat i 
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les malalties professionals, i la població im-
migrada i la situació laboral. Encara tenim 
pendent de desenvolupar més l’anàlisi de la 
negociació col·lectiva, que caldrà tenir en 
compte per al proper mandat.  

Hem desenvolupat informes amb la 
col·laboració de la UAB i de diferents ex-
perts, com han estat l’informe d’anàlisi de 
l’economia de plataforma, l’anàlisi dels pres-
supostos de la Generalitat i les “Propostes 
per a un pacte de reconstrucció”, presentat 
el juny del 2020 per donar resposta a la crisi 
sanitària.  

Cal destacar l’informe sobre l’“Enquesta 
d’opinions i actituds sociopolítiques de 
l’afiliació” que es fa cada quatre anys i que 
ens permet tenir una visió actualitzada de la 
diversitat de les persones afiliades al sindi-
cat. 

Hem modernitzat les nostres eines estadís-
tiques. Són els indicadors interactius socio-
laborals, que estan formats per a un recull 
estadístic que reuneix tot un seguit de da-
des de caire econòmic, social i laboral, amb 
l’objectiu de proporcionar un referent cò-
mode i accessible a aquest tipus 
d’informació. També treballem 
l’eurobaròmetre social de CCOO de Catalu-
nya, que és una eina interactiva per compa-
rar les dades estadístiques relatives al 
desenvolupament econòmic, social i laboral 
de la UE i de Catalunya. La seva finalitat és 
aportar dades contrastades per avaluar 
l’estat de la convergència social a la UE.  

Durant aquest mandat s’ha produït la fusió i 
la indexació digital de les biblioteques del 
CERES i de l’Arxiu Històric, per donar pas a la 
Biblioteca de CCOO de Catalunya, que té 
catalogats un total de 21.000 llibres, 4.200 
publicacions periòdiques, 3.500 cartells i 
14.800 articles de revistes especialitzades, i 
que periòdicament treu un butlletí digital 
de novetats.  

La difusió de coneixement es fa mitjançant 
la publicació del recull de convenis 
col·lectius i les novetats legislatives de 
l’àmbit laboral. El Butlletí d’Actualitat Jurídi-
ca i Sindical (BJAS) és una publicació men-
sual que recull l’anàlisi de les principals sen-
tències i novetats de l’àmbit jurídic, que 
hem adaptat al format web i que té una 
participació activa del Gabinet Tècnic i Jurí-
dic. El Butlletí de Treball, Economia i Socie-
tat (BTES), que hem iniciat aquest mandat, 
amb 9 publicacions, és una publicació digi-
tal de l’àmbit socioeconòmic amb seccions 
fixes i un dossier monogràfic que recull arti-
cles d’interès sobre un tema escollit. Durant 
la pandèmia aquesta activitat s’ha vist in-
crementada amb noves publicacions, envi-
ament d’actualitzacions legislatives i elabo-
ració de reculls d’articles recomanats. 

AULA DE TREBALL I SOCIETAT  

La creació de l’Aula de Treball i Societat ha 
significat dotar-nos d’un espai de reflexió i 
d’anàlisi sobre el treball, l’economia i el mo-
del productiu, la cohesió social i la democrà-
cia. La seva posada en marxa ha permès 
reforçar els vincles de col·laboració amb 
universitats, professorat i altres professio-
nals, que s’ha materialitzat en la realització 
d’estudis i informes i en la participació en la 
formació de quadres sindicals i en seminaris 
i debats. En són exemples l’estudi sobre 
l’economia de plataforma amb l’Institut 
d’Estudis del Treball de la UAB; el postgrau 
en Idees i Experiències Polítiques Transfor-
madores amb la UAB i la UB; els seminaris i 
actes amb participació de diverses persones 
professionals i acadèmiques, o el document 
“Propostes per a un pacte de reconstrucció”, 
en què van participar més de 20 persones 
de l’àmbit acadèmic.  

SEMINARI SALVADOR SEGUÍ  

El Seminari Salvador Seguí és un espai in-
tern de debat que aporta reflexió i proposta 



 
 

Informe balanç al 12è Congrés de la CONC   

49 
 

al sindicat sobre el sindicalisme de classe i 
nacional i vetlla per la defensa dels drets 
socials i nacionals del poble de Catalunya 
des de la pluralitat i la diversitat de les per-
sones que el componen. Durant el mandat 
ha elaborat quatre documents: “Una pro-
posta per la democràcia, la convivència i la 
cohesió social”; “Sobirania i interdependèn-
cia”; “Valors republicans”, i “Per una recons-
trucció nacional i social al servei de les per-
sones”. 

El seminari organitza dos actes a l’any, un de 
relacionat amb la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya, al voltant de l’11 de 
Setembre, i un altre el 10 de març, per re-
cordar la figura de Salvador Seguí, coincidint 
amb la data del seu assassinat. 

CCOO, UN ESPAI DE CULTURA 
I MEMÒRIA 

L’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya ha 
complert 30 anys com a projecte de recupe-
ració de la memòria del moviment obrer i 
de la resta de moviments socials catalans 
durant la dictadura i la democràcia.  

En relació amb la recuperació de la memò-
ria, hem desenvolupat activitats per donar a 
conèixer la història del passat obrer amb la 
creació d’itineraris històrics a la ciutat de 
Barcelona. Hem organitzat visites a l’Espai 
l’Assemblea per a grups escolars. Ens hem 
proposat incidir en els debats sobre dife-
rents aspectes de la història i la memòria, i 
hem impulsat iniciatives amb altres entitats, 
com la creació de l’Ateneu Memòria Popu-
lar, la Plataforma per al Futur Monument 
Presó de Dones de les Corts, la plataforma 
Fem Nostre l’Espai de la Model, l’homenatge 
a les Brigades Internacionals o l’homenatge 
anual a Salvador Allende, entre d’altres.  

Amb l’objectiu de difondre les activitats de 
memòria i cultura, hem creat material propi 
de difusió amb exposicions com “Recordant 

Cipriano García”, “Que no s’apagui la llum 
d’Elna” o “República. Valors republicans, 
valors de futur”, que podem descentralitzar 
arreu del territori. Hem realitzat presentaci-
ons de llibres en col·laboració amb unions i 
federacions, i hem garantit la presència ins-
titucional i la veu del sindicat en nombrosos 
fòrums i actes de temàtica cultural i memo-
rial.  

En l’àmbit de la cultura, hem potenciat 
l’activitat pròpia entre la nostra afiliació i 
també hem acollit debats i presentacions de 
llibres a l’Espai l’Assemblea. Aixopluguem 
l’espai poètic, que desenvolupa activitats de 
divulgació de la poesia i que ha realitzat la 
convocatòria dels premis anuals de poesia. 

L’octubre del 2018 es va crear la Coral Roig 
Encès, un espai de trobada de persones 
amb ganes de cantar i de recuperar can-
çons que expressen lluites per la llibertat, la 
democràcia, el treball, els drets socials i la 
lluita i solidaritat. La coral, que dirigeix el 
professor del Conservatori de Barcelona 
Víctor Béjar, té una vintena de cantaires i ja 
han realitzat diverses actuacions.  

També impulsem el projecte CCOOMICS, un 
espai de trobada i de pràctiques per a 
alumnat de cicles formatius d’art. 

DIA DE LA FUNDACIÓ  

El dia 20 de novembre del 1964, a l’església 
de Sant Medir de Barcelona, 300 persones 
que treballaven a diversos sectors produc-
tius van constituir la primera Comissió 
Obrera de Catalunya. Amb aquest motiu, la 
Fundació Cipriano García ha recuperat el 
Dia de la Fundació. Es tracta d’una diada per 
recuperar la memòria obrera i, alhora, per 
projectar-nos cap al futur amb debats sobre 
les qüestions estratègiques a què s’enfronta 
el sindicalisme. S’han celebrat dues edici-
ons: la primera, amb la presentació del llibre 
d’Unai Sordo, ¿Un futuro sin sindicatos?, i la 
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segona, amb la jornada “Democratitzant el 
treball” i un acte d’homenatge a Ángel 
Rozas en el 30è aniversari de l’Arxiu Històric 
de CCOO de Catalunya.  

LA FESTA DEL TREBALL DIGNE, 
UN PUNT DE TROBADA  

Vam iniciar el mandat amb la proposta de 
crear un espai de trobada de l’actiu sindical i 
l’afiliació per iniciar el curs sindical i reivindi-
car el treball digne. El 16 de setembre del 
2017, a la Farga de l’Hospitalet, i el 6 
d’octubre del 2018 i el 5 d’octubre del 2019, a 
la plaça de la Cultura i al Centre Cultural 
Bellvitge-Gornal de l’Hospitalet de Llobre-
gat, on la festa s’ha consolidat com un acte 
obert a la ciutat. El 3 d’octubre del 2020, per 
la situació de crisi sanitària de la COVID-19, 
la festa va tenir un format telemàtic i es va 
retransmetre per YouTube des de la seu de 
CCOO a Via Laietana i va suposar un acte de 
suport i de reivindicació de la cultura amb el 
lema: #CulturaÉsTreball. 

A totes les festes hem compaginat una part 
lúdica i de relació amb la programació cul-
tural i el reconeixement a l’actiu sindical. En 
totes les edicions s’ha fet entrega del Premi 
Aurora Gómez, a la lluita feminista en 
l’àmbit laboral, i el carnet solidari de CCOO 
de Catalunya, que han rebut les entitats 
Grupo Las Libélulas, de treballadores de la 
llar, la Plataforma contra les Violències de 
Gènere, Radio Obrera i Open Arms.  

Celebrem una jornada festiva i reivindicativa 
pròxima a la Jornada Mundial del Treball 
Digne del 7 d’Octubre, una jornada promo-
guda per la Confederació Sindical Internaci-
onal (CSI) des de l’any 2008 i que volem 
consolidar com un espai de trobada del sin-
dicalisme confederal que representa la 
CONC, reivindicant els valors dels drets glo-
bals per garantir treball digne als treballa-
dors i treballadores d’arreu del món. 

La festa s’ha consolidat com un acte reivin-
dicatiu i un lloc de trobada de la gent de 
CCOO de tot Catalunya.  

2a ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA 
(ASO) 

Entre els mesos de gener i juny del 2020 
s’ha desenvolupat el procés participatiu de 
la 2a ASO. Amb aquesta segona edició, s’ha 
consolidat un procés de debat i de proposta 
adreçat a l’afiliació i obert a la societat en el 
qual es plantegen, de manera prèvia, els 
temes principals que formen part dels de-
bats amb l’objectiu d’incorporar al sindicat 
els canvis estratègics que s’estan produint a 
la nostra societat des de la centralitat del 
treball i de la vida.   

La 2a ASO va ser convocada pel Consell Na-
cional de la CONC el 19 de desembre del 
2019 amb el lema “Amb tu construïm el fu-
tur”, on prèviament es va presentar el ba-
lanç de la implementació de les propostes 
aprovades al mandat anterior. Aquesta edi-
ció s’ha vist alterada per la pandèmia de la 
COVID-19, que ha fet suprimir assemblees 
presencials i canviar formats, com el de la 
fase de cloenda. La participació, malgrat tot, 
ha estat força important: 2.007 persones a 
les assemblees presencials; 7.004 persones 
han respost l’enquesta de la primera fase, i 
26.371 persones han participat a la votació 
telemàtica de les propostes i en uns percen-
tatges similars entre homes i dones que els 
que hi ha a l’afiliació.  

El procés participatiu es va desenvolupar en 
tres fases: debat, selecció de propostes i clo-
enda. El debat es va organitzar en 5 eixos: 
transició justa; sindicat feminista; identitats i 
diversitats; el repte generacional, i la relació 
del sindicat amb els treballadors i treballa-
dores de les noves realitats laborals. De tot 
el procés, es van seleccionar 25 propostes, 
que formen part dels compromisos del sin-
dicat per al proper mandat congressual.  
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L’exemple de la metodologia ASO s’ha se-
guit en el procés de debat i elaboració del 
Pla d’acció de la CONC per al 12è Congrés, 
amb un guió organitzat en 6 eixos sobre el 
qual es poden fer aportacions fins a la fina-
lització dels congressos del tercer nivell. 
Aquestes aportacions són recollides per la 
Comissió de Ponències per elaborar el do-
cument que s’haurà de debatre i aprovar al 
congrés de la CONC.   

JORNADES PEL CONEIXEMENT 

Organitzats per l’Aula de Treball i Societat, 
hem fet seminaris i jornades de formació 
per als membres de la direcció del sindicat 
amb l’objectiu de reflexionar sobre temes 
d’actualitat amb una visió estratègica. Hem 
pogut compartir reflexions amb persones 
rellevants de l’àmbit acadèmic o professio-
nal: “El futur del treball”, amb Dominique 
Méda; “El dret de vaga”, amb Joaquin Pérez 
Rey; “Precarietat laboral, els efectes socials i 
personals”, amb Pere Jódar i Joan Benach; 
“Treball, populisme i extrema dreta”, amb 
Paola Lo Cascio i Antoni Gutiérrez Rubí, i “Els 
fons de reconstrucció Next Generation”, 
amb Joan Coscubiela. En aquests seminaris 
també han participat persones 
col·laboradores de l’àmbit universitari. Des 
del darrer seminari hem canviat el format a 
la semipresencialitat, cosa que ens possibili-
ta la participació de més persones.  

També hem posat en marxa les Jornades 
Jurídiques de Dret Laboral i Sindical, que 
s’han iniciat en aquest mandat i que han 
estat un èxit de participació i un referent del 
món jurídic i laboral. El fil conductor ha estat 
com fer front a la precarietat laboral del se-
gle XXI, abordant temes com la relació labo-
ral i l’economia col·laborativa; les desigual-
tats i les discriminacions; jutjar amb pers-
pectiva de gènere, i noves normatives amb 
temes com la desconnexió digital, 
l’adaptació i el registre de jornada. 

A cada matèria hem comptat amb ponents 
de referència com: Eduardo Rojo, Carolina 
Gala, Albert Pastor, Adrián Todolí i Ignasi 
Beltran, experts en dret del treball; María 
Luisa Segoviano i Lourdes Arastey, magis-
trades del Tribunal Suprem, o Pilar Martín, 
Carlos Hugo i Macarena Martínez, magis-
trats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, entre d’altres. 

Els objectius assolits han estat l’actualització 
del coneixement del nostre actiu sindical i 
del nostre Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ), així 
com la seva projecció com a referent en 
l’entorn del dret laboral. Alhora, hem actua-
litzat les orientacions de la nostra acció sin-
dical, davant els nous reptes i exigències del 
món del treball per fer front a la lluita contra 
la precarietat i a favor de la igualtat real. 
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CCOO, DAVANT EL PROCÉS POLÍTIC A CATALUNYA  

CCOO de Catalunya, una actuació compro-
mesa i coherent amb la defensa dels drets 
socials i nacionals 

En un context social i polític molt difícil, 
CCOO de Catalunya ens hem esforçat al 
llarg dels últims anys per mantenir 
una actitud compromesa i coherent amb els 
nostres principis i valors, i amb la responsa-
bilitat que comporta ser la primera organit-
zació sindical i social del país. 

Des d’aquesta voluntat, hem defensat un 
posicionament que es fonamenta en 
el sindicalisme de classe i nacional, en el 
respecte a la pluralitat dels nostres afiliats i 
afiliades, i en la independència sindical. 

Els posicionaments de CCOO han estat ori-
entats i avalats per les dues resolucions 
aprovades per amplíssima majoria en els 
seus dos últims congressos, la qual cosa és 
el millor senyal de coherència democràtica 
de l’organització. 

Hem estat presents en els diversos esdeve-
niments, en la societat catalana, donant 
l’opinió, donant suport a iniciatives unitàries 
i aportant propostes per tractar de superar 
el conflicte polític de relacions entre Catalu-
nya i l’Estat espanyol. 

Històricament, la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya ha defensat que Catalunya és 
una nació i que té dret a decidir la forma de 
relació que vol tenir amb l’Estat espanyol. En 
coherència amb aquesta afirmació, CCOO 
s’ha posicionat en tot moment a favor d’una 
consulta pactada i reconeguda, el resultat 
de la qual hauria de ser políticament vincu-
lant i efectiu. 

El sindicat, a la vegada, ha expressat el seu 
desacord amb les decisions i actuacions 

unilaterals, vinguin d’on vinguin (tant les 
decisions preses al parlament els dies 6 i 7 
de setembre del 2017 com les decisions pre-
ses al Congrés i al Senat espanyol per aplicar 
l’article 155 de la Constitució són els casos 
més significatius de la falta d’acord polític), 
que, lluny d’avançar en la construcció de 
solucions per al conflicte territorial i polític, 
radicalitzen les posicions i obren escenaris 
de tensió en la població catalana. 

CCOO hem denunciat l’abús en la utilització 
de la presó preventiva i hem reclamat, en 
conseqüència, la llibertat dels dirigents polí-
tics i socials empresonats. Per aquest motiu, 
hem fet diverses concentracions de protesta 
a la Via Laietana, davant del local del sindi-
cat, i també a altres seus. Vam elaborar un 
informe jurídic, davant l’inici del judici del 
procés, perquè consideràvem que la presó 
preventiva es va usar de manera abusiva i 
vam demanar el pronunciament en aquest 
sentit del Síndic de Greuges de Catalunya, 
del Defensor del Pueblo d’Espanya, del Con-
sell de Ministres, del ministre de Justícia, de 
la Mesa del Congrés dels Diputats, de la Me-
sa del Senat, del Consell General del Poder 
Judicial, del Parlament Europeu, de la Co-
missió Europea per a la Democràcia pel Dret 
(Comissió de Venècia) i del Consell Europeu. 

Una preocupació constant de CCOO ha es-
tat la cohesió social, i per això hem treballat 
buscant marcs unitaris, malgrat la polaritza-
ció política de la societat catalana. Vam im-
pulsar la Taula per la Democràcia i l’Espai 
Democràcia i Convivència. Hem organitzat 
les convocatòries d’ampli espectre demo-
cràtic com la del 15 d’abril del 2018 a 
l’avinguda del Paral·lel amb el lema “Pels 
drets i les llibertats, per la democràcia i la 
cohesió, us volem a casa”, o les manifestaci-
ons del 21 d’octubre i de l’11 de novembre del 
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2017, amb objectius similars, i hi hem parti-
cipat activament. La nostra actuació té més 
instruments en l’àmbit econòmic i laboral, i 
en aquesta lògica, hem construït acords de 
país per garantir la cohesió social a partir 
dels drets de ciutadania i les condicions ma-
terials de vida: renda garantida de ciutada-
nia, Pacte nacional per a la indústria i Pacte 
contra la segregació escolar. 

CCOO vam condemnar les actuacions re-
pressives de l’1 d’octubre del 2017 i, en el 
marc de la Taula per la Democràcia, vam 
convocar, el 3 d’octubre, la ciutadania de 
Catalunya a l’aturada de país per protestar 
contra la violència de les càrregues policials i 
per defensar un marc democràtic que tin-
gués per principi el diàleg i no la força, la 
política i no l’autoritarisme, el respecte i no 
la intolerància. 

El paper de CCOO aquell dia va ser cabdal 
per evitar una trencadissa social amb riscos 
d’irreversibilitat a Catalunya. El sindicat era 
un factor clau per a la definició de la respos-
ta a les càrregues policials. Davant d’aquells 
que defensaven una convocatòria de vaga 
general de caire laboral que podia trencar el 
món del treball, el sindicat va proposar 
l’aturada de país per involucrar totes les ca-
pes de la societat, públiques i privades, labo-
rals i patronals. La defensa de la democràcia 
és una responsabilitat de tothom, no només 
d’una part, dels que tenen contracte per 
compte d’altri. Una proposta que inicial-
ment fèiem en solitari i que la tarda de l’1 
d’octubre, a la seu de CCOO, en una reunió 
dels impulsors de la Taula per la Democrà-
cia, va trobar el consens i va encetar una 
mobilització que es va mostrar la més trans-
versal, per no dir l’única, que s’ha produït en 
tot el procés de conflicte viscut. 

Aquella mobilització va provocar canvis en 
l’estratègia de confrontació institucional: no 
es va aprovar la llei de transitorietat en els 
terminis previstos i es va obrir un procés de 

negociació amb el Govern de l’Estat, miop, 
que no va saber llegir el moment i va desa-
profitar l’oportunitat de trobar acords. 
Aquesta posició del PP va tenir una lectura 
erràtica del Govern de la Generalitat i, en lloc 
de convocar eleccions autonòmiques, va 
iniciar un procés de confrontació declarativa 
de caire institucional que va tenir la resposta 
judicial del tot desproporcionada que ha 
provocat l’enquistament d’un conflicte polí-
tic que ha portat dirigents polítics i socials a 
presó, i d’altres, a l’estranger. 

D’altra banda, hem expressat en tot mo-
ment la nostra oposició a la criminalització 
del conflicte social, del qual nosaltres també 
hem estat víctimes quan hem convocat va-
gues generals contra les reformes laborals, i 
hem fet una ferma defensa de les llibertats 
d’expressió i manifestació. 

Sempre hem denunciat la utilització de la 
justícia per resoldre un conflicte que és polí-
tic, des de la consulta del 2013, passant pels 
escorcolls del dia 20 de setembre a diverses 
conselleries del Govern de la Generalitat, dia 
en què ens vam manifestar a la Via Laietana 
per protestar per l’actuació del Govern del 
PP. 

No vam estar d’acord que el Parlament de 
Catalunya no respectés les majories sufici-
ents fixades per l’Estatut d’autonomia per 
tramitar les lleis necessàries per convocar 
un referèndum. Va faltar l’acord polític ne-
cessari al qual apel·làvem a la nostra resolu-
ció congressual i es van vulnerar drets par-
lamentaris que habiliten els nostres marcs 
democràtics. Per aquest motiu, no donàvem 
suport a la consulta en tant que referèndum 
vinculant, però sí com a marc de mobilitza-
ció ciutadana. 

CCOO vam denunciar l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució i hem reclamat la re-
cuperació plena de l’autogovern i les seves 
institucions. En aquesta defensa de 
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l’autogovern sempre hem proclamat que la 
millor manera d’avançar en els drets nacio-
nals és que se sustentin en els drets socials. 

CCOO vam expressar la nostra preocupació 
davant l’anunci de canvi de seu fet per una 
sèrie d’empreses catalanes i vam rebutjar la 
creació d’un marc legal ad hoc per part del 
Govern del PP per facilitar-ho. Vam reclamar 
a les empreses que se sumessin a les inicia-
tives de diàleg i negociació i que no pren-
guessin decisions desproporcionades i irre-
versibles que poguessin agreujar la situació. 

Una preocupació del sindicat ha estat en tot 
moment que les reivindicacions socials no 
quedessin postergades ni subordinades a la 
dinàmica política. CCOO hem reclamat 
sempre als partits i administracions que la 
lluita contra la pobresa i les desigualtats fos 
una prioritat de país. 

CCOO hem treballat sempre per bastir 
ponts i obrir vies de solució del conflicte a 
través del diàleg i la negociació, i sense im-
posicions per part de ningú. En aquesta lí-
nia, vam participar en el grup impulsor de la 
Comissió Independent per al Diàleg, la Me-
diació i la Conciliació proposada per l’ICAB 
(Col·legi de l’Advocacia de Barcelona), 
l’octubre del 2017, amb l’objectiu de rebaixar 
la tensió i trobar una solució pactada al con-
flicte. Juntament amb la Confederació Sin-
dical de CCOO, el 10 d’octubre del 2017 vam 
proposar una doble via de negociació: una 
taula per acordar un nou marc d’autogovern 
per a Catalunya, mitjançant una ponència 
de reforma de la Constitució, i una segona 
taula per acordar les condicions d’un refe-
rèndum a Catalunya, que treballessin de 
manera simultània en pro del consens ne-
cessari per desbloquejar el conflicte. 

El Seminari Salvador Seguí ha servit per ex-
plorar consensos que es poguessin fer arri-
bar al conjunt del sindicat i a la societat ca-
talana: “Una proposta per a la democràcia, la 

convivència i la cohesió social”, “Valors re-
publicans”, “Sobirania i interdependència”. 

CCOO de Catalunya i la seva Federació 
d’Educació han tingut sempre un paper 
actiu en la promoció i la protecció de la 
llengua catalana en l’àmbit del treball i de 
l’aprenentatge. Vam impulsar i som mem-
bres de Somescola en defensa del model 
d’escola catalana que no segrega l’alumnat 
per llengua d’origen i entén el plurilingüis-
me com a riquesa cultural. 

Durant aquests anys i sobretot els mesos 
més intensos del conflicte del 2017 i 2018, el 
sindicat ha pogut construir la seva posició 
amb la participació de tots els òrgans de 
direcció i del nostre actiu sindical en un pro-
cés de diferents rondes d’assemblees, que 
han cohesionat l’organització, i de contactes 
directes amb persones que volien explicaci-
ons i aclariments des de tots els àmbits de la 
direcció sindical: les resolucions congressu-
als, les diferents resolucions del Consell Na-
cional, la coordinació amb la CSCCOO per 
unificar criteris i reforçar el paper de la 
CONC a la resta de l’Estat, les accions propo-
sades molt arrelades als nostres principis i 
valors, el raonament per sobre de les emo-
cions, però sense deixar-les de banda. Tot 
un procés d’aprenentatge i de consolidació 
de la maduresa política d’una organització 
que manté vius els valors fundacionals 
d’aquella CONC que va sorgir de la lluita 
contra la dictadura i que va aixecar-se en 
una Catalunya que volia ser nació i que sa-
bia que la classe treballadora avançava si ho 
feia a través dels drets socials i els drets na-
cionals. Aquests valors segueixen sent útils 
per a la Catalunya d’avui i aquest sindicat ha 
mostrat ser un actor clau per a la cohesió i la 
convivència de la societat catalana. 
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CCOO DAVANT LA PANDÈMIA  

La pandèmia ha estat un sotrac a les nostres 
vides, també a l’acció del sindicat. Aquest 
any de crisi sanitària hem vist morir molta 
gent, hem patit la malaltia i la seva gravetat 
des de la vessant professional, que ha evi-
denciat el millor dels treballadors i treballa-
dores, però també des de la vessant huma-
na, la de la gent que pateix, la del dol, la de 
la tensió, la de la pressió, i la de 
l’esgotament. Gràcies al treball, que s’ha 
mostrat essencial, hem pogut sostenir les 
vides. Sí, gràcies al compromís de la classe 
treballadora, podem sobreviure millor a la 
pandèmia. I el sindicalisme s’ha mostrat 
imprescindible perquè aquest treball essen-
cial pugui fer-se en millors condicions tot i 
l’excepcionalitat, i, especialment, el sindica-
lisme de CCOO.  

La gent que fem la CONC hem estat la refe-
rència de milers i milers de catalans i cata-
lanes: quan tot queia, nosaltres hi érem. El 
sindicalisme és ESSENCIAL. I ha estat refe-
rència per a la resta de la societat civil es-
tructurada. Vam impulsar, a iniciativa de 
CCOO, un manifest per la recuperació amb 
més de 100 entitats, hem col·laborat per 
donar resposta a les desigualtats amb asso-
ciacions que lluiten contra l’atur o la Creu 
Roja. Hem teixit aliances arreu del territori al 
voltant de les nostres unions intercomarcals. 
El sindicat ha estat una referència als cen-
tres de treball i a la societat. Aquest balanç 
ha de ser un reconeixement a totes les per-
sones del sindicat que heu fet la vida més 
fàcil a tanta i tanta gent en aquests mesos 
difícils de la pitjor crisi que ha viscut la nos-
tra generació.  

LA RESPOSTA DEL SINDICAT, 
UN ORGULL COL·LECTIU 

El divendres 13 de març del 2020 ja es va 
començar a planificar un pla de contingèn-
cia per implementar de manera urgent els 

sistemes que permetessin fer front a una 
situació sense precedents. L’endemà, amb 
l’estat d’alarma s’aturava tot, però tothom al 
sindicat es va posar al davant pel que cal-
gués fer. Decidíem que la nostra resposta 
havia de ser per a tothom independent-
ment del seu vincle amb el sindicat. La situ-
ació no tenia precedents i el sindicat havia 
de complir la seva funció de manera solidà-
ria i altruista. Som un actor social i són els 
nostres principis.  

Sabíem que era una situació molt greu i que 
la gent necessitaria ajuda, i les CCOO vam 
reaccionar. Un orgull saber que els valors de 
compromís, de militància, de solidaritat, de 
fermesa eren presents en la gent del sindi-
cat. Aquesta predisposició ha fet més senzill 
el que, sens dubte, ha estat el més compli-
cat que hem hagut d’organitzar mai.  

El sindicat, en mode telemàtic en un cap de 
setmana 

En qüestió d’hores ens vam posar a configu-
rar els instruments que han permès poder 
atendre la gent amb totes les limitacions de 
mobilitat que impossibilitaven l’atenció pre-
sencial que fèiem fins al moment. Aquests 
serveis, inicialment el telèfon únic 933 100 
000, que ha tingut darrere més de 120 per-
sones administratives i sindicalistes de 9 a 19 
h, de dilluns a divendres, i de 9 a 14 h els 
caps de setmana, i el ticketing de consultes 
per correu (consulta.ccoo.cat), amb 150 per-
sones al darrere, sindicalistes de 
l’assessorament i de les organitzacions, i 
personal tècnic i jurídic.  

Fins al 30 de juny es van atendre més de 
50.000 trucades i més de 16.000 consultes 
per correu, que van generar més de 48.000 
converses. Totes gratuïtes i que van donar 
servei a un 47 % de persones no afiliades, 
perquè vam tenir molt clar que era el mo-
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ment per situar el sindicat a disposició de la 
gent quan més ho necessitava.  

Alguns sindicalistes que cada matí revisaven 
el BOE o el DOGC feien notes informatives i 
els equips de comunicació els convertien en 
infografies, vídeos i FAQ que omplien el nos-
tre web i les xarxes i superaven tots el rè-
cords de visites. Els tècnics i àmbits organit-
zatius revisaven equips, instruments i crite-
ris perquè la xarxa d’atenció estigués enlles-
tida. Traduir la molta i canviant informació 
per arribar amb rapidesa i senzillesa a la 
gent ha estat clau per ser referents de la 
majoria de treballadors i treballadores. Sen-
se aquesta tasca tot hauria estat molt més 
difícil. 

CCOO, a peu d’obra defensant l’ocupació 

Quan les mesures del diàleg social proposa-
ven la construcció d’un escut social per pro-
tegir l’ocupació mitjançant els ERTO, més 
de 120 sindicalistes es van organitzar en xar-
xa des de cada federació per negociar o as-
sessorar en aquesta matèria. En el primer 
mes de l’estat d’alarma vam fer assessora-
ment en més de 2.200 ERTO, que afectaven 
més de 330.000 treballadors i treballadores, 
i vam donar cobertura al 49 % dels treballa-
dors i treballadores les empreses dels quals 
estaven en ERTO. Vam assumir 
l’assessorament d’empreses sense repre-
sentació mitjançant les comissions ad hoc 
que es van aprovar al decret dels ERTO, 
pràcticament en solitari. La UGT, l’altra or-
ganització que tenia capacitat per fer-ho, va 
presentar un ERTO per a la seva gent i no 
tenia actiu sindical per assumir el repte que 
la llei possibilitava. 

Vam posar en marxa una campanya jurídica 
d’àmbit confederal per facilitar les reclama-
cions dels treballadors i treballadores, ja que 
la normativa impedia a les empreses fer 
acomiadaments objectius per la pandèmia. 
El nostre GTJ va presentar prop de 1.200 

demandes. I cal destacar que un 43 % de les 
persones representades no eren afiliades i 
han confiat en la defensa jurídica de CCOO, i 
que 400 persones s’han afiliat. Ara el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
ha dictat la primera sentència que declara 
improcedent l’acomiadament per COVID. 
Seguirem fins al Tribunal Suprem (TS) per 
aconseguir-ne la nul·litat.  

Els sindicalistes de CCOO vetllaven per la 
seguretat i la salut als centres de treball, 
amb assessorament tècnic i suport a les 
denúncies a la Inspecció de Treball davant 
dels riscos per a la salut, la nostra gent no es 
va quedar tancada, va anar allà on els treba-
lladores i treballadores els necessitaven. 

CCOO no volia deixar ningú enrere 

I també vam iniciar a mitjan abril de l’any 
passat una campanya de trucades per preo-
cupar-nos pels afiliats i afiliades que no te-
nien representació sindical a la seva empre-
sa. Més de 18.000 trucades i prop de 10.000 
persones afilades contactades amb un agra-
ïment molt majoritari per haver-nos preo-
cupat de com estaven.  

I hem estat a diferents espais de concerta-
ció, donant eines per a la protecció a les per-
sones, en la prevenció dels riscos, en 
l’atenció sanitària i sociosanitària, en 
l’articulació d’ajuts, en les polítiques de pro-
tecció a les dones. Amb caràcter nacional, 
però també des dels àmbits territorials en 
diferents taules locals i comarcals. Hem par-
ticipat en alguns sectors, com el camp o 
l’hostaleria o l’automoció, buscant solucions, 
proposant i negociant. 

També cal destacar que l’activitat electoral 
en aquest període de pandèmia ha pogut 
mantenir l’hegemonia representativa del 
sindicat com a primera força sindical, fins i 
tot augmentant la nostra representació i el 
diferencial amb la resta de sindicats. Una 
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molt bona tasca organitzativa i de planifica-
ció, i, sobretot, un treball ingent dels nostres 
equips d’extensió electoral.  

CCOO ha recuperat el valor de la funció 
sindical durant la pandèmia 

CCOO hem estat la referència dels treballa-
dors i treballadores i de l’opinió pública. La 
societat ha recuperat el valor de la funció 
sindical. Tothom s’ha vist necessitat 
d’orientació davant d’una crisi sense prece-
dents i els sindicats han estat la seva refe-
rència, en especial, CCOO, per la nostra ca-
pacitat de posar-nos al capdavant, amb el 
compromís de la nostra gent i amb les eines 
que han possibilitat la digitalització de la 
nostra acció sindical a un nivell molt per 
sobre d’altres institucions i organitzacions 
del nostre voltant. El sindicat ja feia temps 
que treballava en aquests processos de mi-
llora de l’atenció presencial i digital, com 
veurem més endavant, i la pandèmia ens va 
agafar preparats. Per això hem pogut res-
pondre ràpidament, però, sobretot, han es-
tat els valors de la nostra gent els que han 
fet que, a més d’àgil, el servei prestat hagi 
estat efectiu, referencial i excepcional. 

Estàvem preparats, teníem les eines i les 
hem perfeccionat durant la pandèmia 

Les eines que van néixer per garantir 
l’atenció no presencial s’han mantingut i 
han evolucionat a partir del procés de 
desescalada. Es creen grups de suport es-
pecífic, com el de tràmits i cites, es perfecci-
onen eines i indicadors amb el suport in-
formàtic, es manté el telèfon únic en convi-
vència amb els telèfons propis i, amb 
l’obertura progressiva dels locals a finals de 
maig i amb la recuperació dels terminis ju-
dicials, es reprèn l’assessorament presencial, 
però es mantenen les eines telemàtiques, 
tot plegat seguint un desenvolupament 
molt més avançat d’allò planificat respecte 
del Projecte integral d’atenció a les perso-
nes (PIAP) i amb una identificació dels re-

cursos personals necessaris que treballen en 
la Xarxa d’Atenció a les Persones (XAT). 

Els sistemes creats han permès que la tasca 
feta quedi registrada i ordenada en els nos-
tres sistemes d’informació. A més, són un 
instrument per transformar la solidaritat de 
la crisi en organització sindical. Organització 
i representació, en les eleccions sindicals, a 
totes aquelles empreses sense representa-
ció en què hem participat negociant ERTO. 
Afiliació d’aquelles persones que han trobat 
la utilitat del sindicat quan més falta els feia 
i que trobaran la solidaritat de la nostra or-
ganització, ja que hem revisat les nostres 
quotes d’afiliació per adaptar-les a la greu 
situació econòmica que viu la gent. Volem 
que el sindicat sigui el seu espai per orga-
nitzar-se i que la seva situació econòmica no 
els ho impedeixi. Tenim un camp de treball 
importantíssim per convertir la referència 
social del sindicalisme en organització.  

 

CONCERTACIÓ SOCIAL PER UN ESCUT 
SOCIAL 

Els ERTO han protegit milions de llocs de 
treball i milers d’empreses 

La mesura més important per mantenir 
l’ocupació durant aquesta pandèmia ha 
estat l’acord dels ERTO de força major, que 
neix del diàleg social i que ha fet que per 
primer cop durant una crisi caigui més el 
PIB que l’ocupació. Una mesura que ha 
permès prestacions d’atur a persones que 
no tenien suficient temps cotitzat, que ha 
posat el comptador a zero per no deixar 
sense prestacions, en el futur, treballadors i 
treballadores que puguin perdre la feina i 
que ha exonerat les empreses totalment o 
parcialment de les cotitzacions a canvi de 
mantenir l’ocupació en funció de la grandà-
ria de l’empresa i segons l’evolució de la si-
tuació de limitacions d’activitats per la pan-
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dèmia, que s’ha anat adaptant fins a quatre 
vegades segons els acords d’ERTO. 

La concertació ha construït un escut social 
de protecció 

D’altra banda, han estat importants les me-
sures d’escut social, en les quals CCOO ha 
tingut un protagonisme important per 
aconseguir l’ampliació de prestacions d’atur 
extraordinari, prestacions a les treballadores 
de la llar, cobertures a les persones amb 
contracte fix discontinu, prestacions per 
cessament d’activitat a autònoms o l’IMV. 
Aquests acords han fet veure a la ciutadania, 
que fins ara no donava valor a aquesta eina, 
el caràcter d’utilitat de la concertació d’una 
manera molt universal. 

La falta de recursos als serveis públics difi-
cultava que les prestacions arribessin a la 
gent 

Els serveis públics que havien patit retalla-
des han tingut grans dificultats per donar 
resposta a la quantitat de feina generada. 
Tot i els esforços del personal i hi ha hagut 
moltes incidències per cobrar l’atur dels 
ERTO i encara avui l’IMV no ha arribat a les 
persones que el necessiten. 

Davant l’impacte inicial tant en el nombre 
de persones treballadores afectades com en 
els problemes de gestió de l’Administració 
per fer front a les sol·licituds de prestació, 
des del sindicat es va eixamplar la interacció 
amb el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Esta-
tal), de manera que li enviàvem diàriament 
llistes de plantilles afectades per agilitzar la 
tramitació de les prestacions. Aquesta acció 
col·lectiva es va acompanyar d’un assesso-
rament individualitzat per a temes de pres-
tacions en el marc de l’assistència i 
l’assessorament organitzat per CCOO de 
Catalunya. 

El teletreball ha irromput en les nostres 
vides 

També ha estat significatiu com en un mo-
ment en què el teletreball s’ha implementat 
com a mesura per evitar el contagi, els 
agents socials i el Ministeri de Treball hem 
aconseguit acordar la nova llei del teletre-
ball, i també el desenvolupament reglamen-
tari del decret de plans d’igualtat i del regis-
tre retributiu, acord que no van subscriure 
les patronals finalment, i, més recentment, 
els canvis a l’Estatut dels treballadors que 
reconeixen la laboralització dels riders, que 
és fruit de l’acord en el marc del diàleg soci-
al, tot i que el valorem com a insuficient i cal 
estendre’l a més activitats de l’economia de 
plataformes. 

Ens mobilitzem per no aturar el diàleg soci-
al 

El diàleg social ha de ser reforçat amb la 
pressió sindical si no volem que els equilibris 
dins del Govern de coalició o la pressió de la 
patronal malbaratin les oportunitats de cor-
regir els desequilibris del món del treball i 
de posar fi a la precarietat en les relacions 
de treball que han suposat les reformes la-
borals. Per això, ens mobilitzem perquè no 
podem sortir d’aquesta crisi sense derogar 
els aspectes més lesius de la reforma labo-
ral, sense un acord per a la suficiència del 
sistema públic de pensions que derogui la 
reforma unilateral del PP i sense continuar 
incrementant l’SMI. 

La situació política a Catalunya ha dificultat 
el diàleg social 

A Catalunya la situació ha estat complexa. 
La situació del Govern de la Generalitat, di-
vidit i en una cursa electoral, ha fet difícil 
obrir espais reals de concertació, després de 
l’acord de juliol, que posava les bases per a 
la reconstrucció i la protecció social i que no 
ha tingut gaire recorregut.  

La pressió mediàtica de CCOO, que ha de-
nunciat la falta d’ajudes a Catalunya i la pos-
sibilitat de dedicar més recursos com fan 
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altres comunitats autònomes incrementant 
el dèficit públic, ha fet possible un paquet 
d’ajudes per al primer trimestre de l’any de 
715 milions d’euros. Les ajudes als sectors 
amb restriccions d’activitat s’estaven produ-
int durant el 2020 a criteri de cada conselle-
ria i aquestes ajudes, per primera vegada, 
s’ordenen des del Consell del Diàleg Social.  

Finalment vam acordar un paquet d’ajuts 
per a empreses, autònoms i treballadors i 
treballadores 

A finals del 2020 ja es va aconseguir una 
partida de 2.000 euros d’ajudes per a perso-
nes autònomes en situació de caiguda de 
l’activitat, ajuda que ha estat renovada en 
aquest paquet del primer trimestre, amb 
280 milions d’euros més. 

Per primera vegada, a excepció de l’ajuda 
per subministraments de 200 euros del 
principi de la pandèmia, hem aconseguit 
una partida de 105 milions d’euros per a 
ajudes a persones en ERTO i fixes discontí-
nues excloses dels ERTO per les empreses, 
amb uns imports entre 600 i 900 euros, en 
funció del temps en situació d’ERTO, i 25 
milions d’euros per a la formació de treba-
lladors i treballadores en ERTO que podrien 
afectar uns 10.000 treballadors i treballado-
res dels sectors més afectats per les restric-
cions. 

També per primer vegada es va aconseguir 
una partida de 208 milions d’euros per al 
manteniment de l’ocupació de les petites 
empreses de qualsevol sector, amb ERTO 
actius i que tinguin fins a 49 persones treba-
lladores i, com a màxim, 10 milions de factu-
ració el 2019. Ajudes vinculades al manteni-
ment de l’ocupació fins a finals del 2021, 
condició que les patronals Foment del Tre-
ball i Pimec no van acceptar, de manera que 
no es van sumar a l’acord. 

Els fons de reconstrucció europeus són clau 
per a la recuperació de la crisi 

Serà important que el diàleg social, tant a 
l’Estat com a Catalunya, tingui un paper 
fonamental en la definició dels projectes 
estratègics i en el seguiment dels fons eu-
ropeus Next Generation, i dels 140.000 mili-
ons que han d’impulsar un canvi de model 
econòmic i productiu i una sortida diferent 
d’aquesta crisi, perquè cal una condicionali-
tat social i un compromís d’ocupació i de 
treball digne per abordar les palanques de 
formació i adaptació d’ocupació en èpoques 
de baixada d’activitat. Exigim unes transici-
ons justes i la nostra participació en la con-
creció del canvi de model productiu, alineat 
amb els quatre eixos que marca la UE de 
transformació digital, transició climàtica, 
igualtat de gènere i cohesió social i territori-
al. 

UN PRIMER DE MAIG EN PANDÈMIA  

L’1 de Maig del 2020, en plena pandèmia, es 
va fer la primera assemblea general virtual 
de CCOO de Catalunya, que va reunir més 
de 1.300 persones en un acte de reconeixe-
ment a la funció essencial del treball en la 
gestió de la crisi sanitària. 

El vídeo de CCOO del Primer de Maig va 
circular per les xarxes de manera massiva 
des de primera hora i va aconseguir ser refe-
rència en mitjans de comunicació de con-
sum massiu. El vídeo mostra que el treball 
és al centre de la vida i que el sindicat és al 
centre del treball, i dirigeix un missatge a la 
ciutadania amb un to emotiu i la veu im-
pressionant de Josep Maria Pou. 

Els mitjans públics de Catalunya, TV3 i Cata-
lunya Ràdio, per primera vegada van tractar 
el Primer de Maig com una notícia d’interès 
general, retransmetent en directe el discurs 
dels secretaris generals de CCOO i la UGT a 
les portes de l’Hospital del Mar de Barcelo-
na. 
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Vam aconseguir el repte de mobilitzar tre-
balladors i treballadores sense sortir al carrer 
en una manifestació virtual a través de les 
xarxes socials, que vam omplir de milers de 
missatges. Una gran tasca organitzativa del 
conjunt d’estructures del sindicat que va 
mobilitzar tot l’actiu sindical i va fer arribar a 
milers de persones la iniciativa de la mobilit-
zació a tot el país. Les accions d’aquest dia 
van finalitzar amb un concert per YouTube 
amb la col·laboració de molts artistes de 
renom al país, que va ser la cloenda d’una 
jornada històrica en què el moviment sindi-
cal confederal va conquerir l’espai de refe-
rència que correspon a la seva representati-
vitat.  

Posteriorment es va produir la mobilització 
al carrer, el 27 de juny, en una reivindicació 

per rescatar les persones, els treballs i els 
salaris. 

La convocatòria conjunta amb la UGT, la 
USOC i un bon nombre d’entitats socials del 
nostre país va tenir un gran seguiment ar-
reu del territori de Catalunya i es va fer amb 
l’objectiu de reclamar un gran pacte que 
dirigís la sortida de la crisi cap a un nou mo-
del social i econòmic, en el qual les persones 
fossin al centre de les decisions, perquè nin-
gú no quedés enrere i perquè es reforcessin 
els serveis públics i els treballs essencials, 
que han salvat moltes vides durant aquesta 
pandèmia. 
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CCOO, UNA ORGANITZACIÓ QUE SEGUEIX ENFORTINT-SE 

UNA ORGANITZACIÓ QUE MIRA CAP AL 
CENTRE DE TREBALL I LES PERSONES  

L’enfortiment de la capacitat d’organitzar-
nos com a treballadores i treballadors des 
de la proximitat ha estat una de les grans 
prioritats d’aquest mandat, i l’hem atès des 
de diferents vessants.  

Hem desenvolupat noves eines per al se-
guiment i l’organització de l’extensió sindi-
cal mitjançant la convocatòria d’eleccions 
tant de renovació de mandat com a empre-
ses que fan eleccions sindicals per primer 
cop. Eines que en el procés de digitalització 
ens permeten sistematitzar molt millor el 
procés de sindicació de noves delegades i 
delegats, mitjançant la generalització de les 
sessions d’acollida a totes les organitzacions. 

Les seccions sindicals, un espai central de 
l’estructura sindical 

L’11è Congrés va aprovar canviar l’estructura 
de composició del màxim òrgan de direcció 
entre congressos, el Consell Nacional de la 
CONC. Aquest canvi va significar la partici-
pació directa de les seccions sindicals dels 
diferents sectors amb més afiliació, de ma-
nera que 25 seccions sindicals entraven per 
primer cop de manera directa al Consell. 

La seva participació és important per garan-
tir que l’organització del sindicat a l’empresa 
segueixi sent la prioritat del sindicalisme de 
proximitat de CCOO. En aquest sentit, vam 
fer conjuntament una reflexió amb les sec-
cions sindicals del Consell sobre el paper 
sociopolític del sindicat als centres de tre-
ball, i vam coincidir en la necessitat de re-
forçar-lo. 

Es va estructurar un ple de seccions sindi-
cals que coordinava directament la Secreta-
ria General de la CONC i es van establir unes 
línies de treball per iniciar un projecte de 

mandat en el qual, mitjançant iniciatives de 
treball a les empreses i espais de reflexió i 
formació, es reforcés el treball sociopolític 
de les seccions sindicals implicades. 

El balanç té aspectes positius: alguns plans 
de treball bastant potents, un procés de 
formació en dues fases (en la segona fase 
s’han patit les conseqüències de la pandè-
mia) i la possibilitat de debatre de manera 
directa els aspectes centrals del mandat, 
com ha estat la situació política de Catalu-
nya, la crisi social i la pandèmia. 

Hem de dir que existeix una diversitat que 
s’enriqueix amb les experiències comparti-
des, però també una disparitat en 
l’experiència orgànica de diferents seccions 
sindicals que ha fet que els avenços siguin 
bastant desiguals. 

Pensem que l’experiència en conjunt és 
positiva, i així ho valoraven les mateixes sec-
cions sindicals, i pensem que polint algunes 
coses de cara al proper mandat es pot apro-
fundir més en l’estratègia d’enfortir el paper 
del sindicat a l’empresa. 

La formació sindical, una aposta de creixe-
ment 

Juntament amb l’acollida, en aquest man-
dat hem donat prioritat a ampliar la forma-
ció sindical, en especial, la formació bàsica 
adreçada a nous representants, a partir dels 
recursos propis del sindicat i aprofitant el 
restabliment d’una via de finançament pú-
blic per a la formació sindical. S’han realitzat 
675 cursos en què han participat 12.850 
alumnes, un 53 % dels quals han estat do-
nes. La formació bàsica de desenvolupa-
ment s’ha complementat amb una impor-
tant oferta de formació específica vinculada 
a les prioritats dels plans d’acció en matèries 
com plans d’igualtat, assessorament, comu-
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nicació, tractament i protecció de dades, 
seccions sindicals i, en especial, processos 
de formació a joves sindicalistes per afavorir 
el relleu generacional a les organitzacions. 
Hem ampliat la col·laboració amb la univer-
sitat mitjançant el postgrau d’Anàlisi del 
Capitalisme i Polítiques Transformadores o 
la formació per a membres de les comissi-
ons de control del plans de pensions. Hem 
mantingut una important col·laboració amb 
l’Escola de Formació i l’Escola del Treball de 
la Confederació així com amb l’Institut Sin-
dical Europeu (ETUI). Vull destacar el curs 
d’Humanitats, que complementava 
l’itinerari de formació de quadres sindicals i 
que obria una nova disciplina formativa que 
s’incorpora als valors i a les capacitats dels 
nostres quadres sindicals. 

El sindicalisme de proximitat ha trobat 
nous espais de treball 

Des de fa temps, la necessitat d’organitzar 
sindicalment espais d’alta concentració 
d’activitat empresarial o situats en espais de 
baixa densitat empresarial ens han portat a 
plantejar la figura del sindicalista de refe-
rència. Tocava passar de les paraules als fets, 
i en aquest mandat hem dut a terme una 
acció decidida i sistemàtica, que ha situat 
aquesta figura com la prioritat dels fons que 
dediquem a inversions estratègiques del 
sindicat i de l’aprofitament dels fons confe-

derals per al desenvolupament organitzatiu. 
Comptem amb experiències importants de 
treball en centres com la UAB, l’aeroport del 
Prat de Llobregat, els centres comercials de 
l’àrea metropolitana o Mercabarna, així com 
a les comarques de la quarta corona metro-
politana, la costa de Girona, les terres de 
Lleida o el Camp de Tarragona. 

Hem situat també les bases per al projecte 
d’enfortiment de les seccions sindicals a les 
empreses a partir de 500 treballadores i tre-
balladors, tant en aquelles de llarga trajectò-
ria sindical com en aquelles on 
l’organització sindical és encara embrionà-
ria. 

UNA ORGANITZACIÓ QUE CREIX  

Creixement afiliatiu 

El 2017 va ser l’any d’inflexió del creixement 
afiliatiu, després d’uns anys de caiguda afili-
ativa motivada per la crisi econòmica inicia-
da el 2008. L’increment, que ha estat de 
7.554  persones afiliades en quatre anys 
(7.024 dones i 530 homes), l’han protagonit-
zat principalment les dones, que redueixen 
el diferencial amb l’afiliació masculina en 2 
punts. Un creixement que ha perdut una 
certa intensitat els darrers mesos a causa de 
la crisi de la COVID-19 i que caldrà seguir 
atentament. 
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L’afiliació jove també ha experimentat 
un creixement molt important, amb un 
increment de 3.023 persones, que situa 
en 7.348 els afiliats i afiliades menors de 
31 anys. Malgrat aquest increment, la 
mitjana d’edat continua sent de 6 punts 
per sobre de la mitjana d’edat de la po-

blació assalariada. També ha crescut de 
manera significativa l’afiliació d’origen 
immigrant, amb un increment de 3.143 
persones nascudes fora de l’Estat, que 
situa en 14.849 persones, a finals del 
2020, l’afiliació d’origen immigrant. 

 

Pel que fa a la densitat afiliativa, tenim una 
taxa d’afiliació del 4,29 % de la població assa-
lariada, la qual cosa ens indica que tenim 
marge de creixement, sobretot a les petites i 
mitjanes empreses.  

Reforçar el vincle amb les persones afilia-
des 

Una dada important quan parlem d’afiliació 
és la gran volatilitat, amb un nivell d’altes i 
baixes enorme. En el període comprès entre 
el 2017 i el 2020 hi ha hagut 65.810 altes i 
58.256 baixes,  cosa que fa necessari actuar 
per millorar la vinculació de les persones 
que s’afilien al sindicat, amb més atenció 
des de la proximitat, tal com ja hem iniciat 
aquest mandat. El projecte d’atenció inte-
gral a les persones i el desenvolupament de 
l’Oficina d’Atenció a l’Afiliació, de les accions 

de comunicació personalitzada o de les tru-
cades a l’afiliació sense referent sindical a 
l’empresa que vam fer durant el confina-
ment són exemples que caldrà seguir 
desenvolupant. També és important la re-
cuperació de l’activitat de serveis i des-
comptes a l’afiliació amb nous convenis, 
campanyes específiques i més difusió de les 
ofertes. 

La posada en marxa de l’Oficina d’Atenció a 
l’Afiliació, que s’ha de continuar desenvolu-
pant, ens permet millorar la gestió i l’atenció 
a les persones afiliades des de la proximitat i 
la immediatesa de resposta amb un segui-
ment personalitzat de les incidències i de les 
baixes o impagaments. Les campanyes afili-
atives, les accions segmentades i el segui-
ment de la qualitat de l’atenció ens han de 
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permetre fer una activitat més proactiva en 
relació amb les persones afiliades. 

Pel que fa a la gestió de l’afiliació, s’han fet 
canvis molt importants, simplificant circuits 
i procediments, millorant l’afiliació a través 
del web, introduint el pagament amb targe-
ta (des de l’octubre del 2018), actualitzant 
materials i posant en marxa eines telemàti-
ques com l’aplicació “Gestió interna de 
l’afiliació”, que facilita la gestió d’altes i bai-
xes des de les seccions sindicals amb 
l’objectiu de guanyar immediatesa i anar 
cap a l’eliminació del paper.  

Els resultats són clars: ja tenim 4.652 perso-
nes que s’han afiliat a través del web (1.255 a 
través del web estatal) 5.077 persones afilia-
des paguen amb targeta bancària, i 1.403 
altes i 4.590 baixes tramitades a través de 
l’aplicació de gestió interna de l’afiliació.  

Vam iniciar el mandat amb l’objectiu 
d’afiliar i organitzar més persones i més di-
verses, des del factor treball com a element 
vertebrador de drets i igualtat. Per això hem 
posat en marxa campanyes d’afiliació espe-
cífiques al sector de les empreses càrnies, 
per a les treballadores de la llar, per a estu-
diants del darrer curs d’Infermeria o, re-
centment, per a les persones que treballen a 
l’hostaleria i es troben en situació d’ERTO i 
per a treballadors i treballadores de repar-
timent a través de plataformes.  

Hem desenvolupat eines d’anàlisi i hem re-
forçat la comunicació telemàtica amb 
l’afiliació. Hem creat els indicadors interac-
tius d’afiliació, que ens donen una bona eina 
de seguiment i anàlisi de les dades de 
l’afiliació. El desenvolupament de l’app —
carnet digital aquest mandat— ha estat 
molt significatiu, amb noves aplicacions 
com la del GTJ o les aplicacions de seccions 
sindicals per comunicar-se entre les planti-
lles i l’afiliació. Les dades són significatives: a 
finals del 2020 l’app CCOO.CAT havia sobre-

passat les 95.000 descàrregues, de les quals 
25.500 corresponen a persones afiliades, 
amb aplicacions específiques a 75 empre-
ses.  

El proper mandat caldrà continuar amb el 
desenvolupament de les eines d’anàlisi i 
mesurament i amb la millora de les bases 
de dades i les aplicacions informàtiques per 
poder dur a terme accions de gestió activa 
de l’afiliació amb garanties suficients. Tam-
bé hem complert els compromisos con-
gressuals amb l’aprovació de la Carta de 
drets de l’afiliació, durant el primer any de 
mandat, i la incorporació de l’opció “No bi-
nari” a les altes afiliatives.  

Balanç electoral 

En el període electoral 2016-2019, CCOO 
hem revalidat i ampliat la nostra condició de 
primer sindicat de Catalunya, que ocupem 
de manera ininterrompuda des de la recu-
peració de la democràcia sindical. Ha estat 
un període marcat per la lleu recuperació de 
l’ocupació i la forta precarietat que experi-
menta, en especial, la gent més jove. La crisi 
dels darrers anys ha deteriorat el teixit em-
presarial, cosa que ha afectat la grandària 
de les empreses, que s’han atomitzat en 
empreses petites, amb pèrdues de repre-
sentació sindical i amb una pèrdua 
d’afiliació que encara no havia començat a 
recuperar-se. Un context molt advers que 
ha significat un gran esforç de l’estructura 
sindical per fer front al procés electoral. Al 
final del procés s’havien elegit 53.316 repre-
sentants unitaris a Catalunya, 3.725 més dels 
que hi havia a l’inici. Això suposa que s’ha 
recuperat la meitat del nombre de delega-
des i delegats que es van perdre en el perí-
ode 2011-2016 a causa de la crisi econòmica. 
Aquest fet, així com el baix volum de repre-
sentants menors de 30 anys (un miler en el 
cas de CCOO), és expressió de la insuficièn-
cia de la millora econòmica que van portar 
les respostes imposades a la crisi del 2008, 
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que van comportar alta precarietat, en es-
pecial de la generació que ha accedit al tre-
ball en aquests anys, que, a la pràctica, es 
veu privada dels seus drets de participació a 
l’empresa. L’onada feminista ha tingut tam-
bé una important expressió: el 81 % del crei-
xement en nombre de representants de 
CCOO han estat dones, un fet que evidencia 
l’important volum de dones que no només 
han fet el pas d’organitzar-se sindicalment, 
sinó de liderar la representació de les seves 
companyes i companys. 

En finalitzar el període electoral, CCOO 
mantenia el mateix percentatge de repre-

sentativitat que el 2016, un 41,10 %, i amplia-
va a bastament la diferència amb el segon 
sindicat. Això és degut al fet que hem estat 
el sindicat que més ha ampliat la seva re-
presentativitat a les empreses que renova-
ven els seus òrgans representatius, però 
també hem estat el sindicat que més s’ha 
implantat a les empreses que elegien repre-
sentació per primera vegada i als sectors 
precaris i emergents. 
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El conjunt del sindicalisme confederal 
(CCOO, UGT, USOC i CGT) manté la seva he-
gemonia a Catalunya i suma, un cop més, el 
87 % del total, davant de les tendències cor-
porativistes i de l’augment de candidatures 
no sindicades i impulsades per aprofitar la 
reforma laboral i la polarització política a 
Catalunya. El sindicalisme solidari i unitari 
perviu com l’aposta distintiva de les treba-
lladores i treballadors catalans. 

Aquest predomini del sindicalisme confede-
ral ha estat de gran importància per ade-
quar l’activitat electoral a les situacions deri-
vades de la pandèmia a l’inici del període 
electoral 2020-2023. Sense l’empara de cap 
norma que permetés regular amb garanties 
els processos electorals durant l’estat 
l’alarma i el confinament, ha estat la respon-
sabilitat col·lectiva del sindicalisme confede-
ral la que mitjançant l’acord ha ordenat la 
situació. Amb un acord de moratòria electo-
ral entre CCOO, la UGT i la USOC vam poder 
paralitzar els processos electorals que esta-
ven en curs en el moment de decretar 
l’estat d’alarma amb plenes garanties per 
als candidats i candidates, així com el seu 
restabliment ordenat a mesura que les cir-
cumstàncies ho han fet possible. Tot i així, 

2.000 delegades i delegats estan pendents 
de renovar el seu mandat, 687 dels quals 
són de CCOO.  

En aquest nou procés s’està consolidant 
encara amb més força la tendència positiva 
de CCOO, pel que fa a l’ampliació del nom-
bre total de representants, del percentatge 
de representativitat i de la distància respec-
te de la segona força sindical. Cal destacar 
que CCOO està sent, amb gran diferència, el 
sindicat que més impulsa processos electo-
rals a empreses sense representació pròpia, 
arran de la resposta del sindicat a les situa-
cions derivades de la pandèmia. 

Aquest balanç, però, ha d’analitzar de mane-
ra desagregada l’evolució de la nostra repre-
sentació sindical i veiem com tenim alguns 
espais que no milloren significativament la 
seva posició, com són els casos de Lleida i 
Girona, en l’àmbit territorial, i Construcció i 
Serveis, en l’espai federal. Seguim sent la 
segona força i no hem escurçat significati-
vament la nostra diferència amb la primera 
força sindical o, fins i tot, l’hem eixamplada.  

Un altre factor que cal analitzar és el resultat 
en les eleccions de la Generalitat i de 
l’educació pública. Unes eleccions més me-
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diatitzades per la situació política catalana 
que en altres sectors i que s’ha reflectit en 
les estratègies sindicals dels diferents actors 
que hi concorren. Si bé és cert que la situa-
ció ha tingut un efecte directe en el resultat, 
no podem deixar d’analitzar les febleses 
pròpies, que les tenim i les hem de corregir 
amb urgència, per entomar les properes 
eleccions en millors condicions i recuperar 
el terreny perdut. 

I, finalment, cal destacar l’ofensiva d’una 
part del Govern per impulsar els processos 
de votació electrònica en les eleccions de la 
funció pública i que des de CCOO hem in-
tentat orientar cap a un acord més ampli 
que fixi les regles de participació sindical de 
manera telemàtica i digital, fugint de la idea 
de portar la democràcia digital només a 
l’acte de votació. En aquest mandat hem 
parat la inèrcia institucional, però hem de 
tenir en compte que és un corrent que arri-
barà tard o d’hora i que el sindicat ha de 
preparar-se. L’experiència del congrés ens 
pot servir per familiaritzar-nos amb aquests 
sistemes i aprendre a organitzar 
col·lectivament l’estratègia de participació 
sindical i els processos electorals telemàtics 
quan arribin a tot arreu. 

Finances 

Aquest mandat s’ha caracteritzat per una 
estabilitat financera que ens ha permès, 
dins dels criteris d’austeritat i transparència 
ja consolidats en l’organització, treballar 
amb una certa seguretat i tranquil·litat. La 
fiabilitat del sistema comptable ha estat una 
bona base per a la confederalitat. Les orga-
nitzacions han fet un ús responsable dels 
recursos, amb criteris compartits i respon-
sabilitat absoluta. 

Els nostres ingressos depenen bàsicament 
(gairebé en un 70 %) de les quotes sindicals. 
Calia treballar en aquest concepte i vam 
promoure un debat d’àmbit estatal per ge-
nerar acords que donessin un horitzó de 
quatre anys a les nostres finances. Hem fet 
avenços importants en els processos de 
gestió de la cotització, però és cert que te-
nim alguns reptes pendents, especialment 
pel que fa al cobrament per nòmina, com 
ens indica repetidament la Comissió de 
Control Administratiu i Financer (CCAF). 
Hem de tenir la màxima informació i la mà-
xima eficiència de tot el que fa referència al 
nostre ingrés principal, del qual tenim una 
dependència molt gran. 
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El pes de les subvencions en els ingressos 
de la CONC ha seguit disminuint i ara es 
troba entre un 11 % i un 12 %. És una xifra 
pobra en relació amb el servei general que 
prestem a la població assalariada mitjan-
çant la negociació col·lectiva i la concertació 
social. Caldria pressionar el Govern de Cata-
lunya per millorar la seguretat i la quantitat 
dels ingressos, sobretot pel que fa a les sub-
vencions vinculades a la promoció de la 
llengua catalana, a l’activitat a favor de les 
dones i dels col·lectius LGTBI, així com a les 
que es vinculen a la solidaritat directa.  

Pel que fa a la despesa, la nostra preocupa-
ció principal ha estat el finançament del GTJ 
de la CONC. Hem promogut un debat i un 
acord confederal, a partir dels quals s’han 
produït dos avenços estratègics: la creació 
d’un fons confederal que pugui fer front a 
les tensions de tresoreria pròpies dels ser-
veis jurídics i un compromís de finançament 
(2 €/quota) compartit que assegura la viabi-
litat del GTJ i en condiciona la mida. A partir 
d’aquesta base, hem pogut començar un 
procés de transformació i de digitalització 
que n’ha d’assegurar la continuïtat i un mi-
llor posicionament en el mercat. 

Una decisió important del mandat ha estat 
l’acord del Comitè Confederal de destinar 
els Fons de Desenvolupament d’Estratègia 
Sindical (FDES) a la innovació sindical, 

usant-los per promoure l’organització sindi-
cal de la classe treballadora, a la qual no 
arribem a través de les seccions sindicals i 
les eleccions sindicals. És l’ús més estratègic 
del pressupost.  

La renovació del sindicat necessita també 
inversions a mitjà termini. Hem començat a 
fer-ho en l’adequació d’edificis, que ha de 
continuar sense presses, però sense pausa, i 
també en la digitalització del sindicat, amb 
inversions en programari, maquinari i en 
coneixement extern. L’aturada de la despe-
sa en viatges i activitat sindical que ha pro-
vocat el confinament, i la restricció de 
l’activitat econòmica i de la mobilitat han 
generat un estalvi que fa un bon coixí per a 
aquestes inversions durant el 2021. Acabem 
el mandat amb un increment substancial 
del Fons de Finançament Confederal (FCF), 
que ens ha de permetre rebaixar la despesa 
bancària i, al mateix temps, millorar les ope-
racions de tresoreria i la gestió de les inver-
sions. 

La CONC ha apostat sempre pel control, la 
transparència i la democràcia en la gestió 
dels recursos. La CCAF ha tingut accés a tots 
els comptes i documents que ha demanat. 
Estem en condicions d’atendre algunes de 
les seves propostes més persistents. Ja han 
començat els treballs per tenir un mapa de 
les persones vinculades al sindicat i un sis-



 
 

Informe balanç al 12è Congrés de la CONC   

69 
 

tema integral per a totes les gestions que 
generen. També ha començat el procés de 
digitalització del GTJ, que comportarà la 
implementació de comptabilitat analítica, 
com ha proposat repetidament tant la CCAF 
com l’auditoria externa. 

El requeriment legal d’implementar una 
figura de compliment normatiu dins de les 
organitzacions, requeriment que hem com-
plert, genera una certa duplicitat en les fun-
cions de control financer i administratiu. Per 
això, fem una proposta al 12è Congrés que 
permeti mantenir la transparència i la capa-
citat de denúncia i de recurs, i assegurar la 
regulació interna democràtica mitjançant 
una comissió de governança participada per 
totes les organitzacions de la CONC.  

CANVIS IMPORTANTS EN LES 
RELACIONS LABORALS 

Des de l’inici del mandat, la direcció del sin-
dicat va obrir converses amb la representa-
ció dels treballadors i treballadores (RLT) de 
la casa per entomar un procés de negocia-
ció que adaptés les nostres relacions labo-
rals a la realitat canviant que el treball al 
sindicat produïa i que les decisions pròpies 
impulsaven per millorar la capacitat 
d’actuació. La pandèmia ha estat una ex-
pressió de la realitat que la direcció apunta-
va en aquells moments. 

Vam obrir un procés de negociació després 
d’una denúncia de l’acord laboral a causa de 
la dilatació de les converses entre les parts. 
Aquesta decisió va propiciar un procés de 
negociació que va suposar importants 
avenços, cosa que ens agrada destacar per-
què va fixar les bases per a un model de re-
lacions laborals en el qual la classificació 
professional i els altres aspectes apuntaven 
en la direcció dels canvis que s’encetaven a 
l’organització. Avenços que van acabar amb 
el suport de la majoria de la plantilla en un 
referèndum, decisió que una part de la re-

presentació dels treballadors i treballadores 
no va dur a terme. 

Una part de l’RLT va decidir mantenir un 
procés de denúncia que es va impulsar con-
tra la denúncia de l’acord laboral que havia 
fet la direcció, apel·lant a la vulneració de 
drets fonamentals de representació, una 
acusació molt greu, ja que aquesta acusació 
s’atribuïa a la primera força sindical. 

El jutjat va donar la raó a la direcció i, com a 
conseqüència, es va consolidar l’aplicació 
del conveni sectorial de referència per man-
ca d’acord en la renovació de l’acord laboral. 

Aquesta situació ha produït processos de 
negociació posterior per adaptar les condi-
cions del conveni sectorial diferents de les 
que preveia l’acord laboral, negociacions en 
vigor amb una voluntat d’una part impor-
tant de l’RLT d’arribar a acords i que confi-
em poder reforçar després de les eleccions 
sindicals al centre de treball que més treba-
lladors i treballadores representa. La direc-
ció del sindicat vol millorar el clima laboral, 
propiciar acords que permetin donar la mi-
llor resposta a la classe treballadora que or-
ganitzem i vetllar per les condicions de tre-
ball de la gent que fa possible el funciona-
ment del sindicat. Farem esforços per arri-
bar a acords i reforçarem el Departament de 
Recursos Humans per aconseguir adaptar 
les competències de la plantilla a les eines i 
les tasques actuals en un marc acordat. En-
tre tots i totes fem que aquesta sigui la pri-
mera força sindical. 

ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ DEL 
SINDICAT 

Obligacions, necessitats i oportunitats 

A començaments de mandat van entrar en 
vigor dues normes externes que ens confe-
rien obligacions. D’una banda, havíem de 
nomenar una persona delegada de Protec-
ció de Dades i una altra responsable de 
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Compliment Normatiu. Calia preparar el 
sindicat per complir les noves normes, i això 
requeria repensar algunes pràctiques. 

Alhora, teníem un mandat congressual per 
redactar i implementar el Codi ètic de 
CCOO de Catalunya. Tenia sentit vincular les 
obligacions normatives amb les sindicals. 
CCOO aposta pel compliment per valors per 
sobre del compliment per por. Cal assegurar 
l’estructura, els procediments i la formació 
adequada, així com el control per al com-
pliment de les normes internes i externes, i, 
alhora, treballar en la implementació del 
Codi ètic, en el qual hem de basar-nos per 
prendre decisions no normades, que són i 
han de ser moltes en l’acció ordinària del 
sindicat. 

Vam reflexionar, així mateix, sobre la com-
plexitat del sindicat, la limitació temporal 
dels mandats sindicals, la necessitat de mi-
llorar el nostre arxiu documental i la inte-
gració del conjunt de la informació i els ins-
truments que genera i necessita el sindicat 
per a un funcionament segur i àgil.  

Les oportunitats que ofereixen avui els pro-
cessos de digitalització ens obrien línies de 
solució al conjunt de les nostres aspiracions. 
Les organitzacions basades en dades situen 
les dades i l’anàlisi al centre de la seva estra-
tègia i en tots els seus nivells. Cal crear eines 
i processos automatitzats, adquirir les capa-
citats d’anàlisi per convertir les dades en 
coneixement i aplicar-lo a la presa de deci-
sions per obtenir millors resultats. Cal opti-
mitzar tots els processos interns, però, so-
bretot, es tracta de tenir eines per aconse-
guir objectius sindicals. 

La creació del SISCOM i el Nucli de Gerència 

Per treballar en aquest conjunt d’objectius, 
CCOO de Catalunya va crear l’any 2019 el 
SISCOM (Sistemes d’Informació i Compli-
ment Normatiu). Aquesta estructura és tèc-

nica, amb vocació de pervivència al llarg 
dels successius mandats sindicals per asse-
gurar la integració dels instruments de ges-
tió i els processos de digitalització i el seu 
ajustament a les normes i els valors.  

El SISCOM s’ha vinculat a la Comissió de 
Control Administratiu i Financer, garantint 
la interlocució i la disposició de qualsevol 
informació requerida, i al delegat de Protec-
ció de Dades i de Seguretat en la Informació 
per abastir tècnicament les accions pròpies. 

Al mateix temps, era important assegurar 
un treball col·lectiu i coordinat dels instru-
ments i serveis centrals, per la qual cosa els 
vam agrupar en un nucli de gerència, capaç 
de prioritzar i ordenar els projectes i les ac-
cions encomanats. Això ens obliga també a 
les secretaries de la Comissió Executiva de la 
CONC a endreçar i prioritzar de manera 
col·lectiva els nostres propis plans de treball. 

L’acceleració de la digitalització del sindi-
cat 

El SISCOM ha actuat com a primer catalit-
zador per a l’ajustament a la norma, l’acció 
coordinada, la digitalització i la innovació en 
la gestió del sindicat. El segon catalitzador 
ha estat, sens dubte, la pandèmia, les neces-
sitats que ha creat i les mesures de distanci-
ament físic que ha imposat. Hem pogut 
estar a l’altura del moment perquè estàvem 
treballant en aquesta direcció. 

L’abast de la tasca col·lectiva, de tota 
l’organització i dels seus instruments per a 
la digitalització i la integració és enorme. Els 
instruments agrupats en el Nucli de Gerèn-
cia (USC, DICONC, UARC, GTJ, SISCOM, Di-
recció de Finances) han entomat els reptes 
amb gran professionalitat, amb vocació de 
servei a CCOO i a les persones que necessi-
ten el sindicat en aquesta crisi tan nova. 
Hem optat per sumar a les capacitats pròpi-
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es la compra de coneixement, de productes 
ja existents en el mercat i de serveis externs.  

En aquest mandat s’ha abordat la imple-
mentació de mecanismes de protecció de 
dades, equilibrats amb la necessària trans-
parència, s’ha iniciat el procés de construc-
ció d’un nou sistema de gestió documental, 
s’ha iniciat la definició d’un pla tecnològic, 
s’ha posat en marxa la central de compres 
(CECOMP), s’ha millorat el procediment de 
recollida de les declaracions de béns, s’han 
posat en marxa procediments de signatura 
digital i s’ha procurat formació per a la im-
plementació de les noves polítiques.  

Els projectes més estratègics per a l’acció 
sindical mereixen una consideració en 
aquest balanç: el Projecte integral d’atenció 
a les persones (PIAP) i el desplegament del 
Codi ètic de CCOO de Catalunya són també 
els processos que apuntalen un canvi en la 
cultura de treball de l’organització. 

PROJECTE INTEGRAL D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES (PIAP) 

L’11è Congrés encaminava CCOO a 
l’organització sindical de les treballadores i 
treballadors de l’economia desregulada, de 
les plataformes digitals, de les microempre-
ses i dels falsos autònoms. Totes aquelles 
persones a les quals no arribem amb les 
possibilitats legals de les eleccions sindicals i 
de les seccions sindicals d’empresa. És un 
objectiu ambiciós i necessari, que implica el 
50 % de la classe treballadora, que necessita 
organitzar-se per evitar que la precarietat 
esdevingui estructural. Al mateix temps, és 
un objectiu que concerneix el conjunt del 
sindicat, perquè les condicions de precarie-
tat tendeixen a devaluar el conjunt dels sa-
laris i de les condicions laborals. 

Una de les estratègies que hem plantejat en 
aquest mandat ha estat facilitar 
l’apropament individual a CCOO a través de 

qualsevol de les portes d’entrada del sindi-
cat (locals, telèfon, web, xarxes socials, cor-
reu electrònic, actes públics…), per oferir el 
nostre coneixement i els nostres serveis i 
per facilitar un camí envers l’afiliació, 
l’organització i l’empoderament col·lectiu 
d’aquestes persones.  

Per dur a terme aquesta estratègia és ne-
cessari repensar molts elements 
d’organització i de gestió interna. Moltes 
tasques de moltes persones al sindicat es 
veuen progressivament canviades. Aquesta 
estratègia té conseqüències en el treball de 
la plantilla tècnica i administrativa, i reque-
reix una nova classificació professional i me-
canismes de promoció i formació. Cal re-
pensar la distribució interna de despeses. La 
definició de nous processos, nous protocols i 
noves feines també era una oportunitat per 
implementar instruments de major qualitat, 
amb millors interfícies d’usuari, més ade-
quats als objectius. La tecnificació i la digita-
lització dels processos és una oportunitat. 
Aquesta estratègia implica també els plans 
de treball de totes les secretaries de la 
CONC i de les organitzacions que la compo-
nen. És a dir, estem sotmetent el conjunt 
del sindicat a un procés de d’innovació or-
ganitzativa i procedimental integral, que ha 
començat aprofitant els marcs de possibili-
tat existents, però que vol esdevenir un can-
vi sistèmic. 

Pel que fa al PIAP, el sindicat ha desplegat 
accions durant el mandat i se n’ha accelerat 
el funcionament amb la pandèmia. Cal des-
tacar el valor d’algunes de les accions des-
plegades: 

 L’acollida sindical va començar com una 
experiència exclusivament presencial, a 
Via Laietana. Volíem que les persones 
que s’apropessin al sindicat fossin rebu-
des per sindicalistes i tractades com a 
companyes i companys, convidades a 
formar part de la nostra organització. És 
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important que se’ls presenti la dimensió 
col·lectiva del sindicat més enllà de 
l’assessorament individual. L’acollida sin-
dical ha de ser l’inici d’un itinerari envers 
la lluita organitzada. Immediatament 
vam agregar la comunicació per What-
sApp amb la mateixa finalitat. El concep-
te s’ha estès al telèfon, al tiquet, al correu 
electrònic i a altres locals del sindicat. 
L’extensió no és completa encara, però, 
malgrat algunes reticències inicials, el 
conjunt del sindicat en fa una valoració 
positiva. 

 El telèfon únic i les possibilitats de la nova 
centraleta. A començaments de mandat 
vam observar la saturació del sistema 
d’atenció telefònica. Teníem massa nú-
meros de contacte i poques persones 
atenent el telèfon. Podíem arribar a per-
dre fins a un 20 % de trucades en dies de 
més moviment. Alhora, disposàvem de 
poques dades en relació amb el trànsit 
telefònic, la qual cosa entorpia la capaci-
tat de prendre decisions per millorar el 
servei. La compra de la nova centraleta, 
l’adaptació dels usos habituals i la reserva 
del número 933 100 000 ens va permetre 
fer el salt a l’inici del confinament. No 
hem desenvolupat totes les potenciali-
tats d’automatització de la centraleta no-
va. S’hi ha de continuar treballant en el 
pròxim mandat. 

 La creació de la Xarxa d’Atenció a les Per-
sones (XAT). La XAT es va crear i posar en 
marxa de manera accelerada i urgent ar-
ran de la pandèmia i l’allau de problemes 
laborals que va causar, però va respondre 
a la línia de treball definida en el PIAP i 
vinculada a l’acollida sindical. Per això es 
manté i evoluciona per esdevenir un ser-
vei permanent. Actualment, la XAT està 
composta per un conjunt d’equips (96 
persones amb diferents graus de dedica-
ció) que atenen: el telèfon general, la fi-
delització de l’afiliació, l’assessorament 

(consulta.ccoo.cat), l’atenció presencial 
als locals i els tràmits i l’acollida sindical 
en línia. S’han desenvolupat eines de su-
port i protocols per garantir la qualitat i 
l’harmonització de l’atenció.  

 El camí cap a l’assessorament integral. 
L’11è Congrés va definir la necessitat 
d’integrar les diferents especialitats 
d’assessorament de CCOO. Entenem que 
no hem de donar la responsabilitat a la 
persona usuària de triar la porta adequa-
da. Ens proposem que sigui CCOO qui 
l’aculli i l’orienti, i en millori l’experiència 
d’usuari. Alhora esperem aprofitar les si-
nergies entre els diferents processos i in-
novar envers l’atenció en línia. Vam co-
mençar per mancomunar 
l’assessorament a Via Laietana, amb un 
sistema de finançament compartit entre 
totes les organitzacions. Hem iniciat 
també la reorganització i digitalització 
del GTJ, amb el suport d’una consultora 
externa. Ja està implantada l’atenció te-
lemàtica mitjançant tiquets d’informació 
de servei. La publicació d’informació la-
boral de qualitat mitjançant les xarxes ha 
esdevingut un nivell zero 
d’assessorament útil per a moltes perso-
nes i, alhora, un potent mecanisme de 
publicitat del sindicat.  

 La revisió dels processos vinculats al PIAP 
i de les seves eines tecnològiques, amb 
una consultoria externa. Necessitàvem 
una visió externa i experta que ens ajudés 
a identificar iniciatives de canvi en l’àmbit 
de les solucions tècniques, els processos i 
els equips. Amb aquest coneixement, es-
perem millorar la nostra presa de decisi-
ons estratègiques i la preparació de 
l’organització per a la seva implementa-
ció. El PIAP té un ampli ventall de reptes 
pendents que la revisió externa ens ha 
ajudat a ordenar: millorar l’experiència 
d’usuari, aprofitar les dades, optimitzar 
els processos, diversificar l’afiliació, co-
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municar amb l’afiliació, diversificar serveis 
per crear una venda associada i cooperar 
amb altres actors.  

COMPORTAMENT ÈTIC I MESURES DE 
VERIFICACIÓ  

El Pla d’acció de l’11è Congrés va dedicar un 
dels 6 eixos (“L’ètica i els valors”) a definir el 
fort compromís de CCOO amb l’ètica com a 
valor de construcció organitzativa. 
L’establiment d’una conducta moral i ètica 
compartida així com el compliment de les 
normes són els factors que determinen el 
bon funcionament de les organitzacions i en 
configuren la reputació. 

El Consell Nacional del 20 de febrer del 2020 
va aprovar un document extens que recollia 
els mecanismes i els protocols necessaris 
per garantir el respecte i l’aplicació de valors 
i principis, així com el compliment de les 
normes de què ens dotem. El document 
especifica la forma en què els organismes i 
els càrrecs sindicals tenen el deure de retre 
comptes i d’informar i facilitar marcs de par-
ticipació i col·laboració a les persones del 
seu àmbit organitzatiu.  

Així mateix, aspirem que tota persona vincu-
lada a CCOO se senti compel·lida per un 
marc de conducta ètica que va més enllà de 
les normes escrites, i per això s’han preparat 
compromisos d’acceptació per a totes les 
persones vinculades al sindicat.  

La pandèmia ha limitat la capacitat 
d’implementació d’algunes mesures, però 
moltes ja s’han posat en marxa. Destaquem: 

 Els processos de recollida de les declara-
cions de béns de les persones que hi es-
tan obligades en virtut de les seves res-
ponsabilitats sindicals, que s’ha produït 
de manera rigorosa tant a comença-
ments com a finals de mandat.  

 La millora de les memòries i els balanços 
d’activitat.  

 Les declaracions d’acceptació del Codi 
ètic per als diferents col·lectius. 

Sens dubte, la celebració del 12è Congrés és 
el moment adequat per recordar els valors 
que sustenten CCOO de Catalunya i per 
assegurar el compliment de tots els precep-
tes establerts en el Codi ètic.  

CCOO CANVIA LA SEVA POLÍTICA DE 
COMUNICACIÓ  

Vivim en un context de competència ferot-
ge per l’atenció, que ha derivat en una 
enorme polarització social, en l’emissió 
d’informació falsa i en processos de tematit-
zació obsessiva, sobretot, en dos focus: el 
procés polític a Catalunya i la pandèmia. 
Quan CCOO comunica no es dirigeix a un 
públic i a uns mitjans de comunicació neu-
tres. Hi ha grups socials amb molt poder i 
interessos contraposats als nostres que ac-
tuen en el camp de la comunicació per 
desacreditar-nos, instrumentalitzar-nos o 
ressignificar-nos.  

Vam començar el mandat amb els objectius 
d’aconseguir més atenció i mantenir la cre-
dibilitat, per millorar la vinculació afectiva i 
efectiva a CCOO. Havíem de treballar forta-
ment en la comunicació “de risc” prevenint 
i/o actuant amb rapidesa i disciplina en 
aquest context desfavorable. Era necessari 
cohesionar la nostra gent i compartir la visió 
del món. Ens proposàvem arribar a nous 
públics, específicament dones, joves i treba-
lladors i treballadores en situació de preca-
rietat. Els resultats han acompanyat en la 
vinculació de dones al sindicat, i al final del 
mandat hem començat a veure resultats en 
joves, treballadores de la llar i riders.  

L’estratègia adoptada va ser un pla de co-
municació integral. Calia alinear totes les 
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emissions comunicatives del sindicat. No 
ens vam proposar emetre més quantitat de 
comunicació, sinó orientar-la millor i fer 
campanyes planificades específiques. Per 
això hem volgut millorar l’ús de l’analítica 
per mesurar resultats.  

El Pla de comunicació integral volia actuar 
en tots els elements de la comunicació: 

o Redefinició de l’emissor 
Vam començar per treballar el posicio-
nament del nou secretari general en el 
panorama comunicatiu català, incloses 
les xarxes socials. Des del treball i el Pla 
d’acció que impulsava la nova direcció, 
vam reposicionar la personalitat de 
CCOO de Catalunya destacant-ne el pro-
tagonisme com a actor del conflicte so-
cial —#ofensivaCCOO, #orgullCCOO— i 
el caràcter feminista, i li vam atorgar 
trets una mica més emocionals. 
 
Vam voler ser un emissor plural, una xar-
xa comunicativa. No volíem oferir una 
diana de grans dimensions concentrant 
l’activitat comunicativa en un sol prota-
gonista. El treball en la formació de por-
taveus ens ha permès que tinguem mol-
tes veus solvents a les xarxes i els mitjans 
de comunicació. No hem aconseguit 
l’objectiu d’empoderament comunicatiu 
de l’actiu sindical, ens ha faltat un mapa 
de l’actiu sindical i ens ha entrebancat la 
pandèmia, però el camí està començat. 
 
Volíem aconseguir que les persones que 
necessiten el sindicat ens trobin, tant a 
Google com físicament, amb locals més 
visibles i funcionals.  
 

o Treball en diferents canals 
La idea de la comunicació integral es 
materialitza en la identificació i 
l’actuació coherent en tots els punts de 
trobada entre el sindicat i les persones: 
acollida sindical, imatge i funcionalitat 

dels locals, telèfon únic, ús de vídeo, re-
partiment de fulls volants al metro, pu-
blicacions pròpies, web, xarxes, relació 
amb la premsa, expressió en l’espai pú-
blic… Totes aquestes interfícies són vives 
i necessàries, però el més important per 
a l’èxit comunicatiu de CCOO és la in-
contestable força de la presència i el 
contacte humà, molt per sobre de qual-
sevol canal mediat. Cal valorar com tot el 
sindicat s’ha anat implicant en totes les 
tasques que no corresponen al Gabinet 
de Comunicació. 
 
Hem treballat amb Acció Jove per bus-
car els canals més adequats per connec-
tar amb joves treballadors i treballado-
res. Això ha definit la línia de comunica-
ció de servei que ofereix informació de 
qualitat a les xarxes, i l’estratègia a Ins-
tagram. En aquests quatre anys hem 
doblat els seguidors i les visualitzacions 
a les xarxes.  
 
Hem intentat optimitzar l’Oficina de 
Premsa, treballant relacions específiques 
amb cada mitjà, i oferint-los continguts 
en funció dels seus propis públics objec-
tiu. Constatem la importància dels mit-
jans locals o comarcals, que tenen un 
gran pes polític.  
 
La ubicació a Madrid dels grans mitjans i 
la tendència a centralitzar-hi la informa-
ció ens allunyen de les notícies d’àmbit 
estatal, que ocupa gairebé exclusiva-
ment la Confederació. A Catalunya, la 
preponderància de TV3 i de RAC1 és molt 
important. Hem doblat la nostra presèn-
cia en ràdio i televisió, i hem crescut 
també en la premsa escrita, que ha evo-
lucionat cap als digitals. Tots els mitjans, 
a hores d’ara, tenen obediència política 
reconeguda, i la nostra independència 
no sempre és ben rebuda, però hem 
consolidat la credibilitat, la disponibilitat 
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de l’equip de comunicació i la centralitat 
en la informació sobre el món del treball.  

 
o Treball en el missatge 

Ens hem esmerçat a usar un llenguatge 
planer, a fugir de l’argot tèc-
nic/legal/sindical i a fer textos més breus. 
 
Alhora, hem intentat identificar els mis-
satges que poden funcionar en cada un 
dels canals, i els canals més eficients per 
arribar a cada públic objectiu. El soroll 
comunicatiu actual necessita la redun-
dància dels significats en diferents for-
mats per assegurar que el conjunt de 
significats que emetem es reforcin mú-
tuament en la percepció del receptor. 
Hem reforçat l’equip perquè sigui capaç 
de treballar millor la imatge significativa 
i fer créixer els missatges audiovisuals. 
Hem començat a treballar les infografi-
es, que han resultat un bon recurs. Ens 
convindria aprofundir més aquesta línia 
de treball. Hem començat a incorporar 
els relats de marca (storytelling) i 
l’emoció als missatges, encara que la lí-
nia principal és storydoing, és a dir, ex-
plicar-nos amb fets. 
El lloc web ha quedat petit i vulnerable 
abans del que pensàvem. Tot i així, el seu 
ús ha crescut entorn d’un 33 % en tots 
els ítems, durant el mandat.  
 

o Inici de treball en el receptor 
El treball en aquest concepte encara és 
molt incipient. Tota comunicació co-
mença pels cercles més interns i per la 
presència. Aquesta lògica ens ha permès 
mantenir posicions en contextos molt 
adversos. 
Hem començat a treballar en plans de 
comunicació específics per a col·lectius, 
de manera rellevant per a col·lectius que 
requereixen molta prevenció (mossos) o 
per col·lectius poc organitzats (riders). 
Hem començat a formar l’equip en tèc-
niques d’analítica i màrqueting per po-

der fer segmentacions, comunicacions 
directes i diferenciades en funció de les 
necessitats i les circumstàncies de dife-
rents grups de persones. Aquesta línia 
de treball ha d’esdevenir central en el 
pròxim mandat. És el repte. 
Tot i que ens ho hem plantejat, hem fet 
poca feina en la creació i el manteni-
ment d’agendes de persones o organit-
zacions influents. És molt necessari per 
ampliar l’impacte del coneixement que 
es crea en l’entorn sindical. 

La comunicació en la pandèmia 

La pandèmia ha canviat el context a mig 
mandat i ens ha portat a definir alguns can-
vis en l’estratègia i a accelerar o frenar algu-
nes actuacions. La pèrdua de presència és 
un hàndicap molt fort per a la comunicació 
sindical.  

Des del primer moment vam respondre 
amb diverses actuacions per aconseguir 
que moltes de les persones que es trobaven 
amb problemes laborals ens poguessin tro-
bar. Vam impulsar la comunicació de servei: 
oferir informació de qualitat a les xarxes i el 
web. Vam pagar publicitat a la ràdio i a Go-
ogle per donar a conèixer el contacte (telè-
fon únic) i els serveis d’assessorament. Des 
de llavors fem seguiment de les valoracions 
a Google Maps per evitar i respondre valora-
cions negatives.  

Hem reforçat l’equip amb una gestora de 
comunitats (community manager) i un ges-
tor d’esdeveniments (event manager). Hem 
d’intentar multiplicar la comunicació medi-
ada per suplir, en la mesura del possible, la 
comunicació personal. Hem accelerat la 
posada en marxa d’estratègies per a cada 
xarxa, el nou web, l’impuls al canvi de format 
de la revista Lluita Obrera (format digital, 
mitjà total més un exemplar en paper anu-
al), la retransmissió d’actes i la qualitat de les 
reunions telemàtiques.  
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El resultat ha estat excepcional: la capacitat 
de comunicació i d’impacte en els mitjans 
de comunicació ha estat rècord, el procés 
en una primera etapa i la pandèmia al final 
del mandat han multiplicat les visualitzaci-
ons de les nostres webs, han incrementat 
els seguidors i seguidores a les xarxes i, so-
bretot, hi ha hagut un impacte en els mit-
jans de comunicació. El sindicat ha estat 
referència en aquells aspectes sociolaborals 
que en diferents fases del mandat s’han 
anat produint. Això mostra que la credibili-
tat de la informació del sindicat és un valor 
per a la societat. El que diu CCOO té veraci-
tat i això és un valor que hem de fer valdre 
per multiplicar els canals de comunicació i 
arribar a molta més gent en el futur. 

En definitiva, aquest informe vol reflectir les 
ingents tasques i objectius que el sindicat 
ha portat a terme els darrers quatre anys, 
una mandat difícil, molt difícil, en el qual la 
societat ha sofert un xoc col·lectiu i que obre 
finestres de canvi que el sindicalisme ha 
d’aprofitar. Aquest mandat hem guanyat la 
legitimitat per ser protagonistes del factor 
de canvi que construeixi el camí d’una soci-
etat més justa. Fem de la nostra solidaritat 
confederal, fem dels treballs el centre d’una 
societat que no deixa ningú enrere. 

 

Barcelona, 21 de maig de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


