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Presentació

Aquesta memòria té l’ambició de resumir l’activitat sindical que 
milers i milers de dones i homes han dut a terme en nom de CCOO 
de Catalunya a les seves empreses o en un àmbit més general. Amb 
orgull volem donar a conèixer el resultat obtingut d’aquest compromís 
col·lectiu.

A més, volem seguir mostrant la implantació d’una cultura ètica 
que guia la rendició de comptes i la transparència com a pràctiques 
espontànies de concreció dels nostres valors.

Aquest 2021 ha estat un any de congressos de canvis i d’assumpció de 
nous grans reptes que, resumits en el Pla d’acció, ens marcaran el camí 
dels propers quatre anys. 

També en aquest segon any de pandèmia per la COVID-19, la capacitat 
d’adaptació de la nostra organització ha fet possible que l’activitat 
sindical s’adeqüés i continués donant resposta a les necessitats dels 
treballadors i treballadores de Catalunya.



Qui som
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Qui som
La Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya (CONC), creada el 1966, és 
una confederació sindical que té per 
objectiu l’organització de la classe 
treballadora. Els homes i les dones 
que s’hi afilien, de manera voluntària 
i solidària, volen defensar els seus in-
teressos, generals i específics, com a 
conjunt de treballadors i treballado-
res, així com aconseguir una societat 
més justa, democràtica i participativa.

Afiliació
  145.553 

Delegats i 
delegades 
sindicals 

22.027

41
Locals

Dades rellevants

1.556
Sindicalistes  
contractats i 
amb crèdit horari

275
Personal 
assalariat

Afiliació a CCOO de Catalunya

Afiliació de JOVES 
DE MENYS DE 30 ANYS 

63.979
DONES

81.550
HOMES

TOTAL AFILIACIÓ: 145.553 

6.989
PERSONES 

Els nostres principis i valors bàsics 
determinen la nostra forma de ser 
sindicat: 

 de masses
 reivindicatiu i de classe
 nacional
 confederal i sociopolític
 unitari
 democràtic
 autònom i independent
 internacionalista i global
 de la diversitat d’origen
 feminista, de dones i homes
 de la diversitat d’orientació 

sexual, identitat i/o expressió de 
gènere

 de la sostenibilitat ambiental i 
social

Estem fermament compromesos 
amb els drets nacionals i socials de la 
ciutadania de Catalunya i amb la de-
fensa dels drets laborals arreu del món.

113
comités 
d'empresa
europeus

24
NO BINARI

0,02 %

43,95 %

56,03 %

3.263
DONES

3.726
HOMES

46,69 %

53,31 %

6.643
DONES

8.291
HOMES

44,48 %

55,52 %

14.934
PERSONES

Afiliació NASCUDA FORA 
DE L'ESTAT ESPANYOL

representen el

10,26 %
de l'afiliació

*El 88 % de l’actiu sindical de CCOO de Catalunya 
té el seu origen en persones sindicalistes amb crè-
dit horari sindical fruit de la representació obtinguda 
als centres de treball i en persones col·laboradores 
amb temps personal sense càrrec a cap empresa 
ni entitat, i el 12 % restant (187 sindicalistes) té 
vinculació total o parcial de naturalesa associativa.

*
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Afiliació per FEDERACIÓ Afiliació per UNIÓ TERRITORIAL

32.935
persones afiliades

12.610 
DONES

20.323 
HOMES

SERVEIS A 
LA CIUTADANIA

40.320
persones afiliades

9.543 
DONES

30.777 
HOMES

INDÚSTRIA

38.707
persones afiliades

21.830 
DONES

16.877 
HOMES

SERVEISEDUCACIÓ

9.853
persones afiliades

6.818 
DONES

3.031 
HOMES

SANITAT

9.585
persones afiliades

7.513 
DONES

2.072 
HOMES

ACCIÓ JOVE
Afiliació de joves estudiants o 
en recerca de la primera feina

192
persones afiliades

83 
DONES

109 
HOMES

13.961
persones afiliades

5.606 
DONES

HÀBITAT

8.361 
HOMES

50.715
persones afiliades

24.163 
DONES

BARCELONÈS

28.647
persones afiliades

11.101 
DONES

17.546 
HOMES

BAIX LLOBREGAT 
*APAG

20.150
persones afiliades

8.436 
DONES

11.714 
HOMES

VALLÈS OCCIDENTAL
CAT. CENTRAL

**VORMAROS COMARQUES 
GIRONINES

12.861
persones afiliades

5.447 
DONES

7.411 
HOMES

COMARQUES
TARRAGONINES

TERRES DE 
LLEIDA

14.954
persones afiliades

6.136 
DONES

8.821 
HOMES

11.133
persones afiliades

5.324 
DONES

5.812 
HOMES

7.093
persones afiliades

3.396 
DONES

3.694 
HOMES

26.552 
HOMES

**
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Delegats i delegades de CCOO de Catalunya

9.580
DONES

12.447
HOMES

TOTAL DELEGATS I DELEGADES: 22.027
Delegats i delegades JOVES 

AMB 30 ANYS O MENYS 

Delegats i delegades per FEDERACIÓ

1.896
delegats i delegades

768 
DONES

HÀBITAT

4.635
delegats i delegades

1.854 
DONES

2.781 
HOMES

SERVEIS A 
LA CIUTADANIA

7.345
delegats i delegades

2.083 
DONES

5.262 
HOMES

INDÚSTRIA EDUCACIÓ SANITAT

5.083
delegats i delegades

2.786 
DONES

2.297 
HOMES

SERVEIS

1.607
delegats i delegades

945 
DONES

662 
HOMES

1.461
delegats i delegades

1.144 
DONES

317 
HOMES

1.128 
HOMES

40,51 % 59,49 % 40,00 % 60,00 % 28,36 % 71,64 % 58,81 % 41,19 % 78,30% 21,70 % 54,81 % 45,19 %

43,49 %

56,51 %

Representem

1.337.402
treballadors

 i treballadores
425
DONES

478
HOMES
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6.604
delegats i delegades

3.239 
DONES

BARCELONÈS

3.744
delegats i delegades

1.457 
DONES

2.287 
HOMES

BAIX LLOBREGAT 
*APAG

3.516
delegats i delegades

1.434 
DONES

2.082 
HOMES

VALLÈS OCCIDENTAL
CAT. CENTRAL

**VORMAROS COMARQUES 
GIRONINES

2.355
delegats i delegades

971 
DONES

1.384 
HOMES

TARRAGONA TERRES DE 
LLEIDA

2.574
delegats i delegades

1.005 
DONES

1.569 
HOMES

1.937
delegats i delegades

881 
DONES

1.056 
HOMES

1.297
delegats i delegades

593 
DONES

704 
HOMES

3.365 
HOMES

Delegats i delegades per UNIÓ TERRITORIAL

49,05 % 50,95 % 38,92 % 61,08 % 40,78% 59,22 % 39,04 % 60,96 % 45,48 % 54,52 % 41,23 % 58,77 % 45,72 % 54,28 %
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TREB. IND. 987 (1,85 %)

ALTRES 4.744 (8,9 %)

CSIF 531 (1 %)

Intersindical 1.096 (2,06 %)

CGT 1.635 (3,07 %)

USOC 2.603 (4,88 %)

UGT 19.705 (36,95 %)

CCOO 22.027 (41,3 %)

Comparació de la representativitat sindical a Catalunya
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Com ens 
organitzem

Com ens financiem

 INGRESSOS

15.428.196 
quotes

4.725.831,19  
altres ingressos 
propis

1.737.686,26
activitats finalistes

1.683.198,72  
subvencions 
institucionals

total ingressos
 23.574.912,17 € 

471.400,76
altres 

despeses

DESPESES

total despeses
 22.134.577,23 € 

15.526.257,47
personal

4.482.015  
subministraments 
i serveis

1.142.845  
viatges i dietes

512.059
amortitzacions

RESULTATS: 1.440.335 € INVERSIONS: 1.035.372,04 € 
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CONGRÉS

651
delegats 
i delegades

SECRETARI GENERAL

JAVIER 
PACHECO

Òrgans de direcció

CONSELL NACIONAL

169
89 DONES 
80 HOMES

3 REUNIONS

11è CONGRÉS 12è CONGRÉS

175
91 DONES 
90 HOMES

2 REUNIONS

36
19 DONES 
17 HOMES

3 REUNIONS

11è CONGRÉS 12è CONGRÉS

28
14 DONES 
14 HOMES

COMITÈ CONFEDERAL

6 REUNIONS

5 DONES 

5 HOMES

19
REUNIONS

11è CONGRÉS 12è CONGRÉS

COMISSIÓ EXECUTIVA

7 DONES 

6 HOMES

14
REUNIONS

EL CONGRÉS

És el màxim òrgan de deliberació i 
decisió de CCOO de Catalunya. Es 
reuneix com a mínim cada quatre 
anys. Al 12è Congrés, celebrat 
enguany, hi van participar 651 
delegats i delegades escollits per 
l’afiliació de CCOO de Catalunya.

EL CONSELL NACIONAL

És el màxim òrgan de direcció i de 
representació entre congrés i congrés 
de CCOO de Catalunya.  

EL COMITÈ CONFEDERAL

El Comitè Confederal es constitueix 
com a òrgan de direcció i coordinació 
confederal de la CS de la CONC. Està 
integrat pels membres de la Comissió 
Executiva, els secretaris i secretàries 
generals de les organitzacions 
confederades, l’Àrea Pública, Acció 
Jove i les persones triades entre les 
components del contingent lliure 
elegit pel congrés i les organitzacions 
confederades com a reforç de la paritat 
de gènere en les proporcions que 
marquin les normes congressuals.  

LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

La Comissió Executiva és l’òrgan de 
direcció i gestió confederal, en el 
marc de les decisions dels òrgans de 
direcció i de govern. És escollida al 
congrés, que determina el nombre de 
persones que la componen i garanteix 
que en la seva composició el nombre 
de dones correspongui, com a mínim, 
al 50 %.

El SECRETARI GENERAL 

El 12è Congrés de CCOO de Catalunya
va tornar a escollir Javier Pacheco com 
a secretari general, i és la persona que 
representa legalment i públicament 
la confederació. Actua sota acord 
col·legiat del Consell Nacional i de 
la Comissió Executiva, seguint el 
principi de direcció col·legiada, i té 
com a missió cohesionar i impulsar les 
funcions d’aquests òrgans. 

EL COMITÈ DE DONES 

És l’espai consultiu i propositiu de 
caràcter transversal, de foment de la 
participació i de l’apoderament de les 
dones de la direcció.

272 
DONES 

1
REUNIÓ

11è CONGRÉS 12è CONGRÉS

COMITÈ DE DONES

170
 DONES 
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12è CONGRÉS DE LA CONC

RESOLUCIONS

 La joventut en el mercat de treba-
ll i el sindicalisme de classe

 El compromís sindical per a una 
transició justa, digital i ecològica

 Formar per a un futur més just, 
sostenible i feminista

 En solidaritat amb les víctimes de 
conflictes armats internacionals 
i per la construcció de solucions 
pacífiques basades en el diàleg i 
la justícia social

 Per la reconstrucció nacional i so-
cial de Catalunya

21, 22 i 23 de maig

Reforçar la democràcia

Transició justa i Pacte verd 
europeu

Avançar en igualtat

Treball digne i protecció social

Enfortir l’estat del benestar

Una organització que s’adapta 
als nous reptes

EIXOS DE DEBAT
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ACTES CULTURALS

Conducció i presentacions artístiques 
i culturals en directe al llarg dels tres 
dies del congrés.

A més:

SOSTENIBILITAT

El 12è Congrés de CCOO de Catalunya 
ha presentat una novetat important 
pel que fa a la sostenibilitat ecològica. 
S’han mesurat, de manera certificada, 
les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle generades per l’activitat 
congressual durant el 2021. Una 
entitat acreditada va calcular de 
manera concreta les tones emeses 
durant l’organització dels congressos 
federatius, territorials i el de Catalunya. 
En una segona fase es compensaran 
aquestes emissions a partir de la 
regeneració d’un bosc de l’entorn del 
Parc Natural de Montserrat, al Baix 
Llobregat.

A més, es va minimitzar la utilització 
de documentació en suport paper i la 
generació de residus.

DIGITALITZACIÓ

El nostre procés congressual ha 
incorporat plenament la participació 
telemàtica i el vot electrònic mitjançant 
una aplicació pròpia que ha donat 
suport a tot el procés, des del primer 
nivell de les assemblees d’empresa, i 
en el qual s’han registrat 37.748 vots en 
un total de 1.215 processos de votació.

2 
actuacions musicals

1 
actuació teatral 

2 
monòlegs

Com ens organitzem Com ens organitzem
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HÀBITAT
Abrasius / calç i guixos 
Auxiliars de Seguretat
Ciment (Cimenteres / Derivats del 
Ciment)
Construcció
Desinfecció, Desratització i 
Desinsectació
Empleats de Finques Urbanes 
Ferralla
Fusta /Magatzems de fusta / Imagineria 
Religiosa 
Jardineria
Neteja d'edificis i locals
Perruqueries i Centres d'estètica
Recuperació de residus sòlids
Sanejament Urbà
Serveis Funeraris
Suro
Teules i Mahons
Tintoreries / Bugaderies Industrials
Treballadores de la llar
Vigilància i seguretat (privada) 

EDUCACIÓ
Autoescoles
Educació Privada (reglada i no reglada)
Educació Pública
Empreses i Tallers de persones amb 
diversitat funcional
Escoles de música
Escoles d’idiomes
Escoles bressol
Escoles de persones adultes
Lleure educatiu 
Universitat (pública i privada) 

INDÚSTRIA
Alimentària
Automoció
Camp-agropecuari
Càrnies, escorxadors i granges d'animals
Béns de consum
Béns d'equip i maquinària
Electricitat, electrònica i 
telecomunicacions
Energia (generació, distribució i 
comercialització de gas i electricitat)
Estacions de servei (benzineres)
Muntatge i manteniment (xarxes 
elèctriques i telefòniques, industrial i 
elevació)
Fred industrial
Indústria farmacèutica
Indústria química i petroquímica
Mercats centrals i Mercabarna
Siderúrgia i metal·lúrgia
Òptiques
Pell, marroquineria i fabricació de calçat
Perfumeria
Moda i tèxtil (fabricació)
Vidre

PENSIONISTES I JUBILATS
La Federació de 
Pensionistes i Jubilats 
representa més de 
4.000 afiliats i afiliades. 
Té com a objectiu 
defensar els interessos 
dels treballadors i 
treballadores que ara són 
pensionistes i jubilats.

SANITAT
Sanitat pública
Sanitat privada
Clíniques veterinàries
Farmàcies
Geriàtrics
Pròtesi dental

SERVEIS
Administracions de loteries
Assegurances
Associacions, entitats, sindicats i partits
Comerç del metall, Comerç tèxtil
Comerç: botigues, supermercats, grans 
magatzems
Contact center
Empreses de serveis
Empreses de treball temporal (ETT)
Enginyeries
Enginyeries i estudis tècnics
Entitats financeres: bancs i caixes
Financeres i lising
Gestories, notaries, auditories i 
consultories
Hosteleria i col·lectvitats (menjadors...)
Hotels, restaurants, campings, paradors
Inmobiliàries. ITV
Jocs: bingos, casinos, loteries
Majoristes i minoristes d’alimentació
Mútues d’accidents de treball
Oficines i despatxos
Registres de la propietat i mercantils
Riders (Glovo, Deliveroo...)
Serveis informàtics
Telemarketing
Vending

SERVEIS A LA CIUTADANIA
Mossos d’Esquadra
Administració Local
Aeri
Aigües
Carretera 
Ferroviari
Generalitat
Intervenció Social i atenció a les persones
Mar
Mitjans de Comunicació, cultura, oci i 
esport
ONCE
Paper, arts gràfiques i fotografia
Postal
Riders
Telecomunicacions
Telemarketing

Federacions
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Unions territorials
BARCELONÈS
Barcelona, Via Laietana, 16 
Barcelona, Mercabarna, c. Longitudinal, 4
Badalona, c. de Font i Escolà, 6-8 
L’Hospitalet de Llobregat, c. d’Amadeu Torner, 41-47 

UNIÓ INTERCOMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT - 
ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF
Cornellà de Llobregat, ctra. d’Esplugues, 68 
El Prat de Llobregat, c. de Lloret de Mar, 2-4 
Gavà, c. de Sarrià, 3 
Igualada, pg. de Mossèn Cinto Verdaguer, 50
Martorell, c. de Pep Ventura, 7 
Sant Sadurní d’Anoia, pg. del Baríton Maties Ferret, 34, baixos 
Vilanova i la Geltrú, c. de Ca l’Escoda, 8 
Vilafranca del Penedès, pl. del Penedès, 4, 2n 

UNIÓ INTERCOMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL - 
CATALUNYA CENTRAL
Sabadell, Rambla, 75 
Berga, pl. de Viladomat, 24, baixos 
Cerdanyola, c. de Fontetes, 18 
Manresa, pg. de Pere III, 60-62 
Rubí, pl. de Jaume Pla i Pallejà, 5 
Terrassa, c. de la Unió, 23 

UNIÓ INTERCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL -
MARESME - OSONA
Granollers, c. de Pius XII, 5-7, baixos 
Mataró, c. de Castaños, 120 
Mollet del Vallès, rbla. de Balmes, 10, 1r 

Pineda de Mar, c/Torres Quevedo, 16 (INNOVA)
La Roca Village, C.C.La Roca Village, s/n. Santa Agnès de Malanyanes)
Sant Celoni, c/Montserrat, 26 (Sax Sala)
Vic, pl. de Lluís Companys, 3, baixos 

UNIÓ INTERCOMARCAL DE LES COMARQUES GIRONINES
Girona, c. de Miquel Blay, 1 
Blanes, c. de la Muralla, 2 
Figueres, c. de l’Empordà, 4 
Lloret de Mar, av. de Vidreres, núm. 128 
Olot, av. de la República Argentina, s/n 
Palamós, c. de Josep Joan, 1, baixos 
Ripoll, c. del Remei, 1, baixos 

UNIÓ INTERCOMARCAL DE LES TERRES DE LLEIDA
Lleida, c. d’Enric Granados, 5 
Tàrrega, c. de la Via Lacetània, 17-19 
Vielha, c. de Montcorbison, 17 

UNIÓ INTERCOMARCAL DE LES COMARQUES TARRAGONINES
Tarragona, c. d’August, 48, 1r 
El Vendrell, c. del Nord, 2-11, 2n 
Montblanc, Conactiva, c. Daroca, 1 
Reus, pl. de Villarroel, 2, baixos 
Valls, c. del Bisbe Palau, 27 

UNIÓ INTERCOMARCAL DE LES TERRES DE L’EBRE
Amposta, av. de la Ràpita, 2, baixos 
Tortosa, c. de la Ciutadella, 13, 2n 
Móra d’Ebre, pl. de la Democràcia, s/n, 1r 
Flix, c. de Sant Jordi, s/n 

LA COMISSIÓ DE GARANTIES

Està composta per 5 membres, elegits 
entre els afiliats i afiliades, que no 
tinguin responsabilitats de direcció a 
la Confederació Sindical de la CONC.
Són funcions de la Comissió de 
Garanties:  
• Conèixer els recursos interposats 

pels afiliats i afiliades o organismes 
de la Confederació contra les 
decisions sancionadores o 
eximents dels òrgans de direcció. 

• Conèixer els recursos interposats 
pels afiliats i afiliades o organismes 
de la Confederació contra els 
acords o les resolucions que violin 
els Estatuts de la CS de la CONC.

Òrgans de garantia, tutela i control
SINDICATURA DE L'AFILIACIÓ

La Sindicatura de l’Afiliació té com 
a objectiu garantir i tutelar els drets 
dels afiliats i afiliades de CCOO 
de Catalunya; ser, a la vegada, un 
dinamitzador pel que fa a la millora 
de la qualitat dels serveis que reben, 
i incrementar tot el que fa referència 
a l’atenció a les persones afiliades. 
Disposa d’un consell assessor 
(CAS), que té com a objectiu donar 
ajuda i suport a la sindicatura en 
el desenvolupament de les seves 
funcions.

DELEGAT/ADA DE COMPLIMENT 
NORMATIU 

És una persona nomenada pel Consell de 
la CONC i té com a funcions principals:
La promoció, la supervisió i el control de 
la implantació de la cultura organitzati-
va de compliment, i l’establiment d’un 
sistema de gestió, d’acord amb la políti-
ca de compliment de la CONC. La seva 
comesa essencial és de prevenció, vigi-
lància i control de la gestió dels riscos 
d’incompliment normatiu determinats 
per l’organització, la supervisió de l’eficà-
cia dels controls interns i la informació 
dels possibles riscos i incompliments als 
màxims òrgans de direcció de la CONC. 
És competent en tot allò relacionat amb 
l’administració dels béns i els recursos 
econòmics i financers de l’organització 
en el seu conjunt o de qualsevol de les 
seves organitzacions confederades.

SINDICATURA DE 
L'AFILIACIÓ

5 DONES 

3 HOMES

CONSELL ASSESSOR

DELEGAT DE 
COMPLIMENT
NORMATIU

2 DONES 

3 HOMES

COMISSIÓ DE GARANTIES
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FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Organització no governamental per 
al desenvolupament que coopera 
amb organitzacions sindicals i 
populars de tot el món.

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Promociona la formació professional 
dels treballadors i treballadores de 
Catalunya,
Activitat: formació i qualificació 
professional de treballadors i 
treballadores.

FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA
Promou la reflexió, l'estudi i la 
divulgació de la cultura i del 
món del treball i contribueix a la 
recuperació de la memòria històrica 
i els valors de transformació social 
que defensa el sindicat.

Fundacions i associacions

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A 
TREBALLADORS ESTRANGERS 
(CITE) 
Associació promoguda per CCOO de 
Catalunya que dóna assessorament 
en matèria d’estrangeria, mobilitat 
internacional i sobre els drets 
socials i laborals de les persones 
immigrades.

Altres àmbits organitzatius

ÀREA PÚBLICA
És l’espai de coordinació de les tres 
federacions en què s’enquadren els 
afiliats i afiliades l’empresa dels quals és la 
Generalitat de Catalunya, concretament, 
les federacions d’Educació, Sanitat i Serveis 
a la Ciutadania. La tasca de l’Àrea Pública 
consisteix a coordinar els aspectes comuns 
i compartits de la negociació col·lectiva i, si 
escau, de l’acció sindical que afecten totes 
tres federacions.

ACCIÓ JOVE
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya té 
com a objectiu organitzar i crear un espai de 
participació i formació del jovent que està 
estudiant, que està a l’atur o que ja treballa 
(moltes vegades en precari) que tingui un 
caràcter corresponsable amb CCOO de 
Catalunya.

ÀMBIT LGTBI
CCOO de Catalunya compta amb l’Àmbit 
LGTBI per combatre la discriminació directa 
o indirecta, per raó d’orientació sexual i 
d’identitat de gènere en l’àmbit laboral. 



Què fem
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Millorem les condicions laborals i socials
ELS CONVENIS COL·LECTIUS REGULEN CONDICIONS LABORALS DEL 86% DE LES PERSONES TREBALLADORES

convenis 
d’empresa 

217
convenis 
sectorials

57

CATALUNYA ESTATAL

47.896
persones

treballadores

727.812

+0,78 %
increment salarial 

mitjà

+1,74 %
increment salarial 

mitjà

persones
treballadores

Dades provisionals amb registres el 31 de desembre del 2021

1.710
còmput anual 

d'hores

1.706
còmput anual 

d'hores

convenis 
d’empresa 

113
convenis 
sectorials

34

42.355
persones

treballadores

362.046

+0,97 %
increment salarial 

mitjà

+0,87 %
increment salarial 

mitjà

persones
treballadores

1.781 1.748
còmput anual 

d'hores
còmput anual 

d'hores
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Assessorament en 35 comissions 
de Control de Plans de Pensions 
d’Ocupació i en     fons de pensions 
multiplans que integren molts plans 
de pensions petits i mitjans.

Acords sobre clàusules d’inversió so-
cialment responsable amb dos im-
portants gestores, que després es 
traslladen als plans de pensions que 
aquestes gestionen.

Participació en els debats de l’Ob-
servatori Europeu de Previsió Social.

Formació de       delegats i delega-
des de CCOO en polítiques d’inversió 
i de l’equip d’assessorament sindical.

PREVISIÓ SOCIAL 
COMPLEMENTÀRIA

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

2.091 
empreses

153.045
treballadores
 i treballadors

L’any 2021 el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) ha 
tramitat un total de 897 expedients que han afectat 
2.091 empreses i 153.045 persones treballadores.

Els conciliadors i mediadors de CCOO de Catalunya, 
28 homes i 23 done,s han intervingut en 642 del 
total d’expedients i s’han assolit:

Procediments per temes

Jornada
 laboral
 22 %

897 
expedients

negociació 
col·lectiva

 20 %

Salarials
20 %

ALTRES
 38 %

158 
acords de 
conciliació

117 
acords de 
mediació

El TLC ha intervingut en
en 5 de les quals s’ha arribat a un 
acord de desconvocatòria, cosa 
que ha produït una recuperació 
de 78.494 hores. 

22 vagues

3

30

367 
desacords, 

incompareixences o 
desistiments

Persones treballadores afectades a Catalunya per convenis estatals segons 
l'Observatori del Treball i Model Productiu

INCREMENTS SALARIALS PER AL 2021
(convenis amb efectes econòmics registrats el 2021) 
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AUTODECLARACIÓ DE SINDICAT FEMINISTA

CCOO feminista

ACTES

Sortim del 12è Congrés, celebrat del 
21 al 23 de maig, amb l’autodeclaració 
de CCOO de Catalunya com a 
sindicat feminista. No és menor que 
l’organització més gran del país es 
defineixi, en els seus Estatuts, en què es 
regulen les nostres senyes d’identitat, 
que inspiren la nostra acció sindical, 
com a “sindicat feminista, de dones i 
homes”. Una fita que no és gratuïta, 
sinó fruit del treball de moltes dones 
d’aquesta organització, que, des de 
fa anys, han abordat aquesta lluita de 
manera decidida i valenta, trencant rols 
i estereotips, cercant aliances, teixint 
complicitats i sensibilitzant els nostres 
companys per fer-los còmplices d’un 
projecte comú de recuperació dels 
drets de les dones i de justícia social.

A més, en el Pla d’acció aprovat al 12è 
Congrés desenvolupem els nostres 
objectius i propostes per avançar 
en igualtat. Seguirem incidint en 
l’erradicació de les bretxes generades 

25 de novembre, Dia 
Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones
Lema: “Contra les violències 
masclistes: prevenció, 
proactivitat, organització i 
acció!”

50
,1

7 
%

49
 %

augment de 
l'afiliació

pel gènere i les violències masclistes, 
en la dignificació del treball de 
cures i dels sectors essencials, en la 
corresponsabilitat dels homes. Hem 
d’incloure la perspectiva feminista en la 
digitalització dels treballs i també en el 
sistema de salut i la salut laboral a les 
empreses. Seguirem treballant amb 
l’objectiu d’erradicar les discriminacions 
del col·lectiu LGTBI+ i per la plena 
integració de les persones  migrants 
i amb diversitat funcional. Finalment, 
però no per això menys important: 
treballarem per trencar els patrons i els 
estereotips de gènere en l’educació per 
fer-la més inclusiva i més diversa.
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Participem al Projecte MIC (Man In 
Care), liderat per la UNED, des de la 
Fundación 1.º de Mayo de CCOO, que 
té per objectiu construir una xarxa 
de persones interessades a fomentar 
la corresponsabilitat a Espanya, 
Alemanya, Àustria, Polònia, Eslovènia, 
Noruega i Islàndia. 

FOMENTEM LA 
CORRESPONSABILITAT 

LLUITEM PER 
ERRADICAR LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES 

16 concentracions amb minut de 
silenci davant de la seu de Via Laietana 
en condemna pels assassinats per 
violència masclista i violència vicària 
comesos a Catalunya.

Recuperem el projecte, interromput 
per la pandèmia, de Portes Violetes, 
que busca generar espais segurs per 
a les dones que pateixen violència 
masclista als locals de CCOO de 
Catalunya. Formem persones amb 
l’objectiu de generar una xarxa que 
ajudi aquestes dones a trobar recursos 
per sortir d’aquesta situació.

PLANS D’IGUALTAT PER 
ERRADICAR LA BRETXA 
RETRIBUTIVA

Des del març del 2022 totes les 
empreses de més de 50 persones 
treballadores han de disposar d’un pla 
d’igualtat, una de les eines més eficaces 
per contribuir a l’erradicació de les 
desigualtats als centres de treball. 
Aquesta dada suposa que gairebé 6.000 
empreses a Catalunya tenen aquesta 
obligació i això ha generat un seguit 
de canvis profunds al nostre sindicat 
de manera que podem participar al 
màxim nombre de negociacions. Hem 
posat els recursos propis de CCOO a 
disposició de tota la classe treballadora 
amb l’objectiu de construir un món del 
treball més igualitari i més just. 

PROU
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Mobilitzacions
CELEBRACIONS I FITES

1 de Maig
Dia Internacional del Treball
Amb el lema “El país està en deute 
amb la gent treballadora. Ara toca”

8 de Març
Dia Internacional de les Dones
Amb el lema “Som dones, som 
essencials”

28 de Juny
Dia de l’Orgull LGTBI+
Amb el lema “Orgull de ser. Un 
tot que suma”

7 d’Octubre
Jornada Mundial pel Treball Digne
Amb el lema “Construïm una 
recuperació entre totes i tots”

28 d’Abril
Dia Internacional de la Salut i la 
Seguretat en el Treball
Amb el lema “Som essencials 
per garantir la seguretat i la 
salut”

20 de novembre
Dia de la Fundació
Amb el lema "Les eleccions 
sindicals, clau per construir 
democràcia. Passat, present i 
futur"
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Mobilitzacions pels drets socials 

S’han produït reclamacions per exigir 
mesures que protegeixin l’ocupació 
davant la situació econòmica derivada 
de la pandèmia. En aquest sentit, ens 
hem mobilitzat per reclamar la vigèn-
cia dels ERTO com a instrument per 
mantenir l’ocupació.

Un altre tema important pel qual ens 
hem mobilitzat, com a sindicat i tam-
bé com a participants en plataformes, 
és per demanar millores en l’accés al 
dret a l’habitatge, atès que l’elevat preu 
d’aquests, tant en la modalitat de llo-
guer com de compra, dificulta enor-
mement la capacitat d’emancipació 
personal i familiar i redueix la renda 
disponible de les persones i les famílies.

ALTRES MOBILITZACIONS

Encara en un context difícil i en una situació d’extrema dificultat degut a 
l’emergència sanitària, CCOO no ha deixat de mobilitzar-se i de voler construir 
espais comuns de reivindicació de drets.

En la mateixa línia, ja el 2021 vam co-
mençar a alertar de l’encariment dels 
preus de l’electricitat.

Des de CCOO ens vam mobilitzar repe-
tidament per denunciar la greu crisi en 
l’oferta pública de places d’FP, la qual 
va deixar sense lloc moltes persones 
que volien cursar aquests estudis, tan 
necessaris per construir un model pro-
ductiu de qualitat.

D’altra banda, vam tornar a apostar per 
la indústria i vam reclamar, fins que ho 
vam aconseguir, la constitució de la Tau-
la del Pacte Nacional per a la Indústria. 
Aquest espai de concertació social ha de 
servir per transformar el model produc-
tiu actual en un nou model productiu 
i energètic, caracteritzat per les transi-
cions justes i que no deixi ningú enrere.
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Constitució de la Plataforma + Drets i 
+ Justícia Social 

Amb voluntat plena de construir un 
espai comú amb altres organitzacions 
i entitats per poder compartir reptes 
i lluites socials, com a CCOO de Cata-
lunya hem incidit en la formació de la 
Plataforma + Drets i + Justícia Social. La 
pandèmia ha tingut, per a la majoria 
de la ciutadania, greus conseqüències, 
que s’han sumat a les generades per 
la forta crisi del deute del 2008 i dels 
anys successius i de les quals encara no 
ens havíem recuperat. S’ha deteriorat 
el teixit econòmic i s’han incrementat 
la desigualtat, la pobresa i la vulnera-
bilitat. La pandèmia així com la crisi 
econòmica del 2008 i les reformes la-
borals del 2010 i del 2012 han posat en 
evidència la necessitat i la importàn-
cia dels serveis públics de qualitat per 
garantir els drets de ciutadania: salut, 
educació, habitatge, energia, emanci-
pació, igualtat, treball digne i protecció 
social.

Compartint aquesta anàlisi, tretze en-
titats, a més de nosaltres —UGT de 
Catalunya, Avalot, Acció Jove - CCOO, 
CNJC, CJB, Marea Blanca, Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i 
Solidària, LaFede.cat, UPEC, CONFAVC, 
CEESC (Col·legi d’Educadors i Educa-
dores de Catalunya), Col·legi de Treba-
ll Social i AADPC— componen la pla-
taforma amb l’objectiu de visibilitzar 
els atacs als drets socials i laborals de 
la ciutadania de Catalunya, i de donar 
una resposta organitzada àmplia amb 
reivindicacions al carrer i amb accions 
d’incidència cap a les institucions i de 
pedagogia cap a la ciutadania.

Es volen disputar les rendes que pro-
duïm per a una millor i més equitativa 
distribució de la riquesa, i per enfortir 
els drets de ciutadania i els serveis pú-
blics, que són els que els garanteixen.

Mobilitzacions en defensa de la nego-
ciació col·lectiva i mobilitzacions sec-
torials (conflictes a empreses, contra 
tancaments i reestructuracions, con-
tra ERO, en defensa de les condicions 
de treball…)

Hem impulsat mobilitzacions a molts 
centres de treball, entre els quals po-
dem destacar: H&M, Big Graphic, Ma-
hle, Girbau, Bosch, Coca-Cola, Douglas, 
Acadèmia Cultura, Correos, Burger 
King, General Cable, Barcelona Activa, 
CESPA, Luxiona, Oysho, Grup Sifu, Bar-
celona Bus Turístic, etc.

Un dels exemples més evidents de mo-
bilització massiva ha estat el de Nissan, 
que ha aconseguit que la plantilla sortís 
al carrer, en repetides ocasions, per re-
clamar un futur de reindustrialització.

També ens hem mobilitzat en diversos 
sectors com ara en el ferroviari (Renfe 
Viajeros), en el de les obres de construc-
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94
vagues

133.631
persones treballadores

165.077
jornades no treballades

VAGUES

1.320.483
hores no treballades

ció, en el de sanejament urbà, jardine-
ria i manteniment d’enllumenat públic 
així com en el sector de les càrnies. Per 
la seva banda, l’agrupació de presons 
es va mobilitzar, amb una tancada a la 
Conselleria de Justícia, en defensa dels 
seus drets. En l’àmbit de l’educació pú-
blica destaquem les accions en protes-
ta pel Pla pilot de selecció de personal 
substitut.

Cal destacar les mobilitzacions que 
hem portat a terme en el sector finan-
cer, en el qual hem sortit al carrer per 
defensar la situació de les plantilles de 
CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell, entre 
d’altres.

D’altra banda, el sector del transport 
sanitari també s’ha mobilitzat per equi-
parar les seves condicions amb les del 
personal del SEM.

  

Mobilitzacions de salut laboral

Com cada any, vam sortir al carrer el 28 
d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la 
Seguretat en el Treball, per reivindicar 
més prevenció a les empreses i més re-
cursos a les administracions públiques.

Una part important de les mobilitza-
cions en matèria de salut laboral va 
tenir relació amb la pandèmia i, en 
concret, amb l’objectiu de garantir la 
vacunació i l’aplicació de les mesures 
de seguretat necessàries. 

Finalment, no podem deixar de desta-
car en aquest apartat com les mobilit-
zacions i la resolució de la Inspecció de 
Treball ens van donar la raó a les de-
núncies del sindicat d’incompliments 
en matèria de prevenció i seguretat, en 
relació amb el fatal accident a l’empre-
sa IQOXE, que va causar tres morts el 
2020.

1a
 vaga dels riders
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Una de les campanyes del 2021 ha 
estat la protagonitzada per la Federa-
ció de Pensionistes i Jubilats en rela-
ció amb la reclamació de millores en 
l’accessibilitat als serveis bancaris. 
Aquestes mobilitzacions també es van 
complementar amb l’edició d’un pro-
grama de televisió monogràfic sobre 
aquest tema.

Campanyes

D’altra banda, es va portar a terme una 
campanya informativa, amb prop de 
quaranta assemblees, en relació amb 
l’acord que, en matèria de pensions, 
es va produir el passat mes de juliol. 
L’acord deroga anteriors mesures molt 
lesives per a les persones pensionistes, 
introdueix nous drets i contribueix a re-
forçar la sostenibilitat i el futur del siste-
ma públic de pensions.

També es va produir una campanya per 
reclamar la fi de la temporalitat, en 
relació amb la situació del personal 
interí a les administracions públiques.

Amb el lema “Hores al sol… les jus-
tes!”, es va posar en marxa una cam-
panya per prevenir les conseqüències 
del cops de calor, especialment en 
aquelles ocupacions que podien estar 
més afectades davant un estiu espe-
cialment calorós.

Molt destacable va ser també la cam-
panya a favor de millorar les condicions 
de treball de les persones repartidores 
de plataforma, anomenades popular-
ment riders. La campanya, que va tenir 
com a lema “Prou d’excuses, labora-
lització ja!”, va permetre denunciar 
públicament la precarietat d’aquest 
col·lectiu i va contribuir a millorar les 
seves condicions de treball. 

També destaca el procés d'assemblees 
amb motiu de la regulació de les pla-
ces d'interinitat a les administracions 
públiques.

Finalment, destaquem també la cam-
panya “Disputem els salaris, defen-
sem els serveis públics”, en la qual es 
van celebrar diverses assembles arreu 
del territori per reclamar millores so-
cioeconòmiques (augment de l’SMI, 
derogació de la reforma laboral, reforç 
del sector públic, millores en l’accés a 
l’habitatge, regulació dels preus de la 
llum i el gas, etc.). 

comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2021 Què fem/ COMUNICACIÓ _39

Comunicació

Twitter

21.623
seguidors/es

Facebook

6.496
seguidors/es

LinkedIn

1.861
seguidors/es

Youtube

1.820
subscriptors/es

Instagram

3.008
seguidors/es

XARXES SOCIALS

App

17.774
descàrregues

Web

1.750.816
visites

429.624
persones usuàries

50.900
visualitzacions 
al nostre canal

 de Youtube
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Lluita digital: 25
Lluita Obrera: 1
Treballadora: 3
Món Solidari: 1
Butlletí Treball, Economia i Societat: 3
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical: 8
Butlletí de la Biblioteca: 4
Globalòmetre: 4

PUBLICACIONSOFICINA DE PREMSA

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

675
comunicats 
de premsa

26
rodes

de premsa

220
participació en 
programes de 
ràdio i televisió

24
articles publicats 
en premsa escrita 

i premsa digital

194
vídeos penjats al 
canal de Youtube

10
programes de CCOO a 
Televisió de Catalunya
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CCOO al costat de l’afiliació i la gent treballadora

Espai d’acollida sindical

L’acollida sindical és un servei presencial i per 
WhatsApp que es dona a persones que estan 
en situació de màxima precarietat i que es va 
iniciar l’abril del 2019.

214
dies d'atenció

ACOLLIDA
 PRESENCIAL

1.543 
persones ateses

2.982 
persones ateses

ACOLLIDA
 TELEMÀTICA

Assessorament sindical

Hem atès 20.933 persones, que han generat 34.991 consul-
tes, a 34 locals sindicals i amb 94 assessors i assessores labo-
rals sindicalistes.

20.933
persones ateses

94
assessors i assessores 
laborals sindicalistes

D’aquestes 34.991 consultes:

• 26.460 s’han fet en modalitat presencial.

• 5.389, en modalitat de videoconferència.

• 3.142, en modalitat de teletreball.

• 4.521 persones s’han afiliat a la consulta. Hem atès 
13.319 persones afiliades i 7.614 persones no afiliades.

• Atenem més dones que homes (51,58 %).

• 3.881 consultes de persones han requerit la intervenció 
del Gabinet Tècnic Jurídic, les quals han generat 1.177 
expedients.

34.991
consultes
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4.886
expedients
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ELS TEMES PRINCIPALS D'ASSESSORAMENT LABORAL I NOMBRE DE CONSULTES SÓN:

9.046 
Prestacions de 

la Seguretat 
Social

6.586 
Aplicació de 

conveni

3.140 
Contractació2.821 

Càlculs

2.778 
Acomiadaments

2.461 Salaris

2.276 
Sense motiu

2.095 Atur

3.788  
Altres

10,8 %

6 %

6,5 %

7 %

7,9 %

8,1 %
9 %

18,8 %

25,9 %

34.991
consultes
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GTJ - Gabinet Tècnic Jurídic
Hem atès 13.528 visites de consultes jurídiques indi-
viduals i col·lectives, de 14.809 persones. D’aquestes, 
12.803 eren afiliades (86 %) i 2.006, no afiliades (14 %). 
Han estat ateses amb un equip de 41 professionals: 29 
advocats i advocades, 8 graduats i graduades socials, 
3 ATJ i 1 economista, a 18 localitats de tot Catalunya.

Demandes 3.676

Judicis 2.517

Sentències rebudes 1.421

Conciliació jutjats 1.377

Conciliacions CMAC 424

ELS TEMES PRINCIPALS DE CONSULTA I RECLAMACIÓ SÓN:

13.528 
consultes 

4.886 
expedients judicials 

1.626 
Acomiadament

33,28 %

1.054 
Reclamació 

quantitat/dret

21,57 %1.035 
Seguretat 

Social

21,18 %

392
Mobilitat 

geogràfica 8,02 %

332
Sancions

6,79 %

215
Contenciós  

administratiu4,40 %

232 
Altres

4,76 %
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Assessorament d’Higia - Salut laboral

LES CAUSES PRINCIPALS I MÉS FREQÜENTS 
D’AQUESTS ASSESSORAMENTS HAN ESTAT:

El 2021 vam atendre 310 casos d’asses-
sorament especialitzat en salut laboral, el 
31% en empreses mitjanes d’entre 50 i 99 
treballadors i treballadores) i el 27%  em-
preses més grans d’entre 100 i 249 treba-
lladors i treballadores. 

I s’han format en l'organització i la gestió 
de la prevenció, 90 quadres sindicals i res-
ponsables de salut laboral.

310
CAUSES

 
 3, %

    5 %

                     31 %

                     27 %

             19 %

            15 %

Entre 6 i 29

Entre 30 i 49

Entre 50 i 99

Entre 100 i 249

Entre 250 i 499

Més de 500 

NRE. TREBALLADORS I TREBALLADORES 

38 %

25 %

17 %

8 %

7 %

4 %

Exposició a 
riscos

Activitats de 
prevenció

Representació i 
drets sindicals

Danys a la salut

Relacionats amb la 
administració

Relacionats amb 
la administració

0,5 %

Serveis de 
prevenció

0,5 %

Sectors 
específics
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CITE

 34.245 
consultes

El 60 % de les 
persones ateses són de 
països llatinoamericans

Marroc 
13,5 %

Colòmbia 
13,4 %

Veneçuela 
5,8 %

Hondures 
8,7 %

Bolívia 
4,7 %

Perú 
8,1 %

42 %

12.569
PERSONES

ATESES

58 % 12.223
DONES

5.293
HOMES

43,6 %
de les persones ateses treballen

36,8 % treball de la llar
69,8 % treball irregular
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2.536 
alumnat 

2.879
hores

84
formació bàsica
(1.791 alumnes) 

12
formació quadres 

(231 alumnes) 

122 
cursos 

26
formació 

salut laboral
(514 alumnes) 

68
cursos 

presencials

54
cursos

telemàtics

Formació sindical

1.174
homes

1.359
dones

Formació que imparteix l'Escola de Formació del sindicat a delegats i delegades de CCOO

3
persones no 

binàries

Sindicatura de l’afiliació

1 
casos de 

l'estructura
 sindical 

1 
serveis

64 
GTJ

84 
TOTAL QUEIXES

1 
afiliació

17
assessorament 

sindical

De les 84 queixes rebudes,         s’han 
resolt de manera satisfactòria per a 
la persona que ha fet la reclamació, 
la qual cosa suposa un 82,14 %.

69

Des de la sindicatura s’han tramitat 104 
expedients, dels quals 84 corresponen a 
queixes i 20, a intervencions. 

Una queixa és una acció per la qual la sin-
dicatura intervé en la queixa d’una perso-
na afiliada que és objecte de la seva com-
petència; una intervenció és la reclamació 
d’una persona afiliada que no és compe-
tència de la sindicatura i que es deriva on 
correspongui.

El total de persones ateses pel GTJ ha es-
tat de 14.809. Quant a l’assessorament 
mancomunat, ha atès 34.991 consultes. 
Es tracta d’un volum molt important de 
consultes que tan sols han generat 64 i 17 
expedients a la sindicatura, la qual cosa re-
presenta un 0,48 % i un 0,05 % respectiva-
ment sobre el total de consultes.

104 

EXPEDIENTS
(84 QUEIXES

20 INTERVENCIONS)
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Formació per l’ocupació
Impartida per la Fundació Paco Puerto, que promociona la formació professional dels treballadors i 
treballadores de Catalunya

221 
formadors i 
formadores

9locals 
sindicals

9centres 
públics

11.908 
alumnes

PERFIL DE L’ALUMNAT

CERTIFICACIÓ

ACTIVITAT FORMATIVA

26.076
hores

14 
comarques

+49 %
formació 
acreditada

informàtica

idiomes

preparació oposicions
(educació i 

administració)

habilitats 
personals

Estudis 
superiors

ocupada ‑250
 

+ 40 
anys

INSTAL·LACIONS

ESPECIALITATS

PERSONES 
COL·LABORADORES

Dades de l’equip de prospecció 
667 
cursos

SERVEI D'ORIENTACIÓ
per garantir més estabilitat a 
la feina!

5.823 
intents de 
contacte

3.165 
contactes 
realitzats

Dades de l’equip d'orientació

473 
persones amb cita 

programada al nostre 
servei d’orientació 

327 
persones 

treballadores han 
iniciat el procés 

132 
persones 

treballadores han 
finalitzat el servei 

d’orientació  comerç

comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2021 Què fem / AL COSTAT DE L’AFIIACIÓ _49

Formació per a persones adultes  

229
Matriculacions en 

ensenyaments de llengua

49
Matriculacions en 
formació bàsica

21  
Matriculacions a 
proves d’accés

Joves que no han aprovat 
l’ESO a l’institut i persones que, 
havent superat l’edat per cursar 
estudis obligatoris, no van poder 
concloure la seva formació bàsica. 
Aquests alumnes majoritàriament 
busquen obtenir una titulació 
acadèmica que els faciliti la 
incorporació al mercat laboral o 
que millori les seves condicions. 
Normalment es matriculen al 
GESO (graduat en educació 
secundària obligatòria) o al CAM 
(curs d’accés específic als cicles de 
grau mitjà). El GESO es pot cursar 
presencialment o a l’IOC (Institut 
Obert de Catalunya), del qual 
nosaltres som un punt de suport.

L’alumnat que es matricula a l’IOC 
no comptabilitza com a alumnat 
del centre.

Els perfils principals de l’alumnat són:

Impartida pel Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán,  centre públic de formació 
de persones adultes, creat el 1991, a partir d’un conveni de col·laboració entre el sindicat CCOO i la 
Generalitat de Catalunya.

CURS 2020-2021

288
Matriculacions en 

competència digital 
(COMPETIC)

49
Matriculacions al 

punt de suport GES
(graduat en 

educació secundària 
obligatòria)

587
persones 

matriculades

33 
cursos

L’alumnat que es matricula a l’IOC 
no comptabilitza com a alumnat 
del centre.

Persones que desitgen millorar la 
seva qualificació professional i que, 
sense tenir la formació acadèmica 
requerida, es volen presentar a les 
proves d’accés a cicles formatius 
de grau superior.

Persones que aspiren a millorar 
les seves competències per a la 
societat de la informació ampliant 
els seus coneixements d’anglès 
o d’informàtica (ensenyaments 
transprofessionals).

Persones nouvingudes que volen 
aprendre les llengües oficials de 
Catalunya: català i/o castellà.

1

2

3

4
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Servei lingüístic
CORRECCIONS I TRADUCCIONS

4.084 pàgines corregides

DINAMITZACIÓ I FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ

2 
parelles 

lingüístiques 
constituïdes

100 
preguntes freqüents 

(difoses per la web i Twitter)

618 pàgines traduïdes

1.190 notícies web corregides

4 
materials nous 

publicats

2 tallers de respostes ràpides als 
mitjans de comunicació organitzats 

6 
aprenents 
aportats al 
programa
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Serveis amb descomptes

7 
Restauració

Total

451 
serveis

31 
Espectacles i 
cultura

10 
Parcs i 
experiències

 

9
Assessorament
i gestió

8 
Serveis  
diversos

12 
Assegurances

11 
Esports i 
lleure

244 
Salut

31 
Automoció

6 
Fotografia i 
informàtica

5 
Tèxtil i calçat

26 
Ensenyament

4 
Llar

47
Turisme

Campanya  
RENDA 2020

1.334  
persones ateses

ALTRES SERVEIS

VISITES WEB

59.587
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Espai de concertació
CCOO, sindicat sociopolític

CONCERTACIÓ SOCIAL 2021

CCOO de Catalunya, com a 
sindicat més representatiu, 
té la funció de vetllar pels 
interessos generals dels 
treballadors i treballadores. 
Per això, les actuacions del 
sindicat se centren a participar 
en tots els àmbits de 
concertació i de participació 
institucional, tant a escala 
nacional com a escala local, 
amb un nivell de presència 
sindical important a tot el 
territori i a tots els àmbits 
sectorials

CONSELL DEL DIÀLEG SOCIAL 
DE CATALUNYA (Decret llei de 
participació i diàleg social)

Òrgan tripartit format pel Govern, re-
presentat pel president i el conseller 
d’Empresa i Treball; els presidents de 
les patronals Foment i Pimec, i els se-
cretaris generals de CCOO i UGT.

S’ha reunit al gener, al maig, al juny i al 
setembre, a més d’altres reunions de la 
Comissió de Seguiment.

El 25 de gener, en el marc d’aquest 
consell, es presenta un paquet de me-
sures amb 750 milions d’euros per fer 
front a la pandèmia:

• 105 milions d’euros per a perso-
nes treballadores en ERTO; i per a 
les treballadores i treballadors fixos 
discontinus, ajudes de 600 o 700 
euros per persona.

• 25 milions d’euros per a formació 
persones treballadores en ERTO. 

• 280 milions d’euros per a persones 
autònomes.

• 208 milions d’euros per a empreses 
de menys de 50 persones treballa-
dores amb compromís de mante-
niment d’ocupació.

• 132 milions per a sectors amb res-
triccions per la COVID-19.

El 14 de juny, s’acorden noves mesu-
res amb més de 1.000 milions d’euros:

• 67 milions d’euros per a persones 
treballadores en ERTO: i per a les 
treballadores i treballadors fixos 
discontinus, ajudes de 600 o 700 
euros per persona.
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• 993 milions d’euros d’una partida 
estatal per a empreses i persones 
autònomes per al suport a la seva 
solvència i per reduir l’endeuta-
ment.

El 8 de setembre s’acorda l’inici de la 
negociació d’un nou Pacte nacional 
per a la indústria i el seu model de go-
vernança. 

CONSELL DE RELACIONS 
LABORALS (CRL)

El Consell de Relacions Laborals (CRL), 
durant el 2021, a causa de la situació de 
pandèmia i de la convocatòria d’elec-
cions, ha prorrogat el pla de treball del 
2020 durant l’any 2021, tot i que aques-
ta situació no ha reduït l’activitat.

A la Comissió de Convenis Col·lectius 
s’ha finalitzat el treball sobre les clàu-
sules als convenis col·lectius del temps 
de treball encarregat al CTESC. 

• El temps de treball: canvis norma-
tius, tendències emergents i regu-
lació en els convenis col·lectius 

A la Comissió Tècnica de Negociació 
Col·lectiva, i pel que fa al servei d’asses-
sorament de conveni col·lectiu aplica-
ble, enguany s’han fet 67 dictàmens, 
s’ha revisat la guia de la contractació 
pública i s’ha creat el cercador de dic-
tàmens. 

A la Comissió de Seguretat i Salut La-
boral s’ha acordat l’Estratègia catalana 
de seguretat i salut laboral 2021-2026, 
que pretén donar resposta a les neces-
sitats que, en matèria de seguretat i sa-
lut laboral, cal afrontar els propers anys.

• Estratègia catalana de seguretat i sa-
lut laboral 2021-2026

A la Comissió de Seguiment de la Con-
tractació Laboral s’ha analitzat l’impac-
te de la COVID-19 en la contractació 
laboral.

• Impacte del coronavirus SARS-
CoV-2 en el mercat de treball i la 
contractació laboral a Catalunya 

A la Comissió de Responsabilitat Social 
s’ha acordat el Codi ètic del CRL

• Codi-Etic-del-Consell-de-Rela-
cions-Laborals-CAT-Def.pdf 
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A la Comissió d’Igualtat i del Temps de 
Treball 

• S’ha elaborat un apartat de pregun-
tes més freqüents sobre la igualtat 
retributiva. 

Totes les eines es troben agrupades en 
una secció al web del CRL dedicada a 
la igualtat retributiva. 

• S’han revisat i actualitzat les eines 
de prevenció de l’assetjament se-
xual i per raó de sexe del CRL. 

CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I 
SOCIAL DE CATALUNYA

El Consell de Treball Econòmic i So-
cial de Catalunya (CTESC) és un òrgan 
consultiu i d’assessorament del Govern 
en matèria socioeconòmica, laboral i 
ocupacional. Està format per les orga-
nitzacions sindicals i empresarials més 
representatives i una representació 
dels sectors agrari, marítim i pesquer, i 
de l’economia social, així com per per-
sones de reconegut prestigi. Durant el 
2021 hem participat a les reunions del 
Ple, de la Comissió Executiva i de les co-
missions de treball. En aquest període, 
el CTESC ha elaborat 7 dictàmens, 6 in-
formes i la memòria socioeconòmica i 
laboral anual. Entre els informes, desta-
quem els relatius al temps de treball, al 
dret a l’habitatge i al paper de la inver-
sió pública i l’oportunitat dels fons Next 
Generation. 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA (SOC)

El Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) gestiona les polítiques actives 
d’ocupació. Durant el 2021 hem seguit 
treballant en el desenvolupament de la 
Llei 13/2015, pel que fa a l’acord marc 
de concertació territorial. Hem iniciat la 
tasca d’elaborar la nova Estratègia ca-
talana per a l’ocupació de qualitat, que 
marcarà les grans directrius en matèria 
d’ocupació per als propers anys. Con-
tinuem vetllant perquè els programes 
i serveis del SOC siguin útils i millorin 
l’ocupabilitat de les persones treballa-
dores. Tota la feina s’ha dut a terme en 
comissions de seguiment (setmanals o 
quinzenals) i s’ha aprovat als consells 
de direcció del SOC (mensualment).

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ 
CONTÍNUA DE CATALUNYA

El Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya és l’òrgan de concertació 
tripartit en matèria de formació per a 
l’ocupació. La formació professional 
per a l’ocupació que gestiona el Con-
sorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya beneficia anualment prop 
de 100.000 persones. Aquesta forma-
ció es defineix en estreta col·laboració 
amb els agents socials tant en els grups 
d’actualització permanent (GAP) com 
en els dos instruments de govern del 
consorci: el Consell General i el Comitè 
Executiu, en els quals participem. L’any 
2021 hem participat en la convocatòria 
pionera d’orientació per a persones tre-
balladores en situació d’ERTO que pot 
servir de model per reforçar la capaci-
tat d’anticipar l’efecte dels canvis tec-
nològics sobre l’ocupació.

SISTEMA DE FORMACIÓ I 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS DE 
CATALUNYA

L’aprovació el 2 de febrer del Decret 
dels Estatuts de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals 
suposa un pas endavant en la gestió 
concertada del Sistema de Formació i 
Qualificació Professionals de Catalunya. 
En el marc de la Comissió Permanent 
del sistema i dels seus grups de treball 
s’ha negociat el IV Pla general d’FP, el 
model català d’avaluació i acreditació 
de competències, els criteris orienta-
tius del decret de centres integrats i 
la planificació de l’oferta de formació 
professional, que ha de superar els des-
ajustos entre oferta i demanda que es 
van fer evidents en la matrícula d’FP del 
curs 2021/2022. 

CONCERTACIÓ TERRITORIAL

CCOO participem en més de 25 plans o 
acords de concertació territorial a Cata-
lunya, d’àmbit local, comarcal o metro-
polità o d’altres agrupacions territorials. 
En aquests espais es concerten políti-
ques d’ocupació pensades per desen-
volupar el teixit productiu del territori, 
dinamitzar el mercat de treball i crear 
ocupació de qualitat. En el marc del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, durant 
el 2021, s’ha seguit treballant en el des-
envolupament del model de concerta-
ció territorial recollit a la Llei 13/2015. 
Amb el Decret 48/2020 aprovat, actual-
ment estem negociant l’acord marc 
que recull el paper que han de fer tant 
el SOC com l’Administració local, i els 
agents socials i econòmics als territoris 
prèviament definits.
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Acció sociopolítica

XARXA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA (XAS)

La Xarxa d’Acció Solidària és un instru-
ment de solidaritat del sindicat amb el 
conjunt de la societat i també de soli-
daritat obrera. Durant el mandat s’han 
realitzat campanyes de recollida de 
material escolar i de recollida de jogui-
nes en col·laboració amb escoles i enti-
tats. En la recollida de material, hi par-
ticipen seccions sindicals d’empreses i 
unions territorials. 

CAMPANYA DE MATERIAL ESCOLAR 

La campanya de material escolar “Cap 
nen i nena sense material escolar” es 
va desenvolupar entre el 15 de juny i el 
15 de setembre del 2021. Es va reco-
llir material al Baix Llobregat, al Garraf, 
a I’Anoia, al Vallès Oriental, a Osona, al 
Maresme, al Vallès Occidental, a la Ca-
talunya Central i al Barcelonès. En coor-
dinació amb la Federació d’Educació 
es va distribuir el material a les escoles, 
seguint els criteris de sempre: escola 
pública, escoles de barris en risc d’ex-
clusió i socialització del material. En 
total, més de vint escoles es van benefi-
ciar de la campanya. 

CAMPANYA DE JOGUINES

La campanya de recollida de joguines 
“Cap infant sense joguina” es va des-
envolupar entre el 16 de novembre i 
el 18 de desembre. Es van recollir més 
de dues mil joguines als locals sindicals 
del Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès 
Oriental - Osona - Maresme, el Vallès 
Occidental - Catalunya Central i el Bar-
celonès, així com en algunes seccions 
sindicals d’empresa. El criteri era de no 
acceptar joguines ni sexistes ni bèl·li-
ques. Les joguines recollides es van 
distribuir a través d’entitats socials de 
cada territori: Trinijove, Càritats, Creu 
Roja Fundesplai i la Parròquia de Sta. 
Anna de Barcelona. 

RESUM DE LES CAMPANYES DE LA XARXA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA 2021
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 Pacte nacional per la indústria

 Consell Català d’Empresa

 Pacte per a la transició energètica 
de Catalunya

 Agenda Urbana de Catalunya

 Taula de Reindustrialització de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 Pacte industrial de la regió metro-
politana de Barcelona

 Constitució del Consell Català de 
Treball Autònom

 Comissió Parlamentària de l’RGC

 Membres de la Cimera Catalana 
d’Acció Climàtica i organització 
adherida als compromisos d’acció 
climàtica

 Membres de la delegació sindical 
internacional a la COP25 a Madrid

 Plataforma Pobresa Zero Justícia 
Global

 Pacte nacional per als drets de les 
persones amb discapacitat

 Plataforma en Defensa del Dret a 
l’Atenció de les Persones amb De-
pendència

 Plataforma Unitària de la Gent Gran 
de Catalunya

 Plataforma per l’Habitatge Digne

 Plataforma contra les Violències 
Masclistes

 Plataforma Unitat contra el Feixis-
me i el Racisme (UCFR)

 Som Escola

 Marc Unitari de la Comunitat Edu-
cativa

 Pacte contra la segregació escolar

 Pacte nacional per a la societat del 
coneixement

 Pacte del Temps -usos dels temps-

 Estratègia Metropolitana per una 
econòmia Post-Covid19

 Manifest compartit amb UGT i 
CONFAV: “Exigim mesures als 
governs per rebaixar el preu de la 
llum”, novembre del 2021.

 Executives provincials de l’INSS i 
de la TGSS (Institut Nacional de la 
Seguretat Social i Tresoreria General 
de la Seguretat Social) i del SEPE

PACTES MÉS DESTACATS I ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA
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Sostenibilitat

MOBILITAT 

Setmana de la Mobilitat

 Debat a la seu de Via Laietana: “La 
ciutat dels 15 minuts”

 Jornada sobre el Pla de mobilitat 
del Bon Pastor

 Participació a la Festa de la Bici

S’ha elaborat la proposta de serveis re-
gionals per vies d’alta velocitat CATAV 
2023.

 Comissió de Govern de la Renda 
Garantida de Ciutadania de Cata-
lunya

 Acord de descarbonització de l’Àrea 
Metropolitana.

 Projecte d’extensió sindical i acolli-
da a Mercabarna .

 Treball de Sostenibilitat_Mobilitat 
(Transicions)  a l’entorn dels Po-
lígons del Bon Pastor, Torrent de 
l’Estadella i la Maquinista,

Declaració amb motiu del Dia Mun-
dial del Medi Ambient: “Recuperar el 
retard en el desenvolupament de les 
energies renovables”

Document d’anàlisi: “Posicionament 
de CCOO de Catalunya davant la pro-
posta d’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat

MEDI AMBIENT
I TERRITORI

En el marc del Dia Mundial pel Medi 
Ambient CCOO va organitzar la sego-
na edició de la Marxa climàtica en-
guany per un recorregut per Olivella 
(Garraf). Amb aquesta iniciativa volem 
reivindicar la preservació del medi 
ambient i el treball digne. 

CANVI CLIMÀTIC
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Internacional
Participació, com a socis, als projectes 
europeus següents:

a) “Les CEE: le socle européen du dia-
logue social” pretén promoure una 
major participació dels membres 
dels comitès d’empresa europeus 
mitjançant la seva formació en ma-
tèries com la legislació europea, la 
interpretació d’aspectes financers i el 
balanç de resultats, la digitalització i 
la transformació del món del treball, 
així com l’intercanvi de coneixements 
i experiències entre els participants.

b) Blockchain té com a objectiu po-
tenciar la participació dels treballa-
dors i les treballadores en sistemes 
basats en blockchain (cadena de 
blocs) desenvolupats per les empre-
ses a fi de promoure el treball digne 
a tota la cadena de valor. 

En el marc del Consell Sindical Interre-
gional (CSIR Pirimed) hem continuat 
desenvolupant les activitats del pro-

jecte europeu ESTOC 2020, aprovat 
en la convocatòria 2019 del programa 
Interreg Poctefa 2014-2020, que finalit-
zarà el maig del 2022. L’ESTOC 2020 vol 
analitzar el mercat laboral transfronte-
rer de l’espai occità-català, amb la in-
tenció de fer propostes per dinamitzar 
l’economia del territori, promoure la 
creació d’ocupació de qualitat i fomen-
tar la mobilitat laboral a la regió. 

Es va celebrar el seminari web “Pers-
pectives sociolaborals a la UE”, amb 
la participació de Maria Nikolopoulou 
i Isabel Caño, membres del Conse-
ll Econòmic i Social Europeu (CESE), i 
amb la moderació de Michela Albare-
llo. L’acte va ser coorganitzat pel Conse-
ll Català del Moviment Europeu (CCME) 
i CCOO de Catalunya.

El 14 d’octubre, la Secretaria d’In-
ternacional i Cooperació va organit-
zar, conjuntament amb la Federació 
d’Educació i l’associació FIBRA, un acte 
d’homenatge a Paulo Freire.

Hem participat en els plens del DIPLO-
CAT, en el grup de treball sobre món 
empresarial social i sindical.

Entre els dies 15 i 17 d’octubre vam 
assistir al II Congrés Internacional de 
Pau, celebrat a Barcelona, i vam man-
tenir reunions prèvies amb l’organitza-
ció de l’esdeveniment. 
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Solidaritat i Cooperació
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES 
DE PROJECTES

Països amb projectes 
de cooperació

ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ

 9 
fires solidàries

 5 
exposicions i murs

  dels desitjos

 1 
Monogràfic en 
grup de treball

 11 
Converses, 
col·loquis, 

xerrades, simposis i 
cinefòrums

21 
presentades 

 18 
aprovades

MATERIALS NOUS

 9
infografies

9
MailChimp

generals

11
MailChimp

violència antisindical

  1
exposició virtual

  1
Guia d'ODS

 1
Butlletí Món Solidari

Líban: 2
Colòmbia: 4
Tunísia: 1

Projectes de 
sensibilització

2
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ESPAIS D’INCIDÈNCIAACCIONS DE DIFUSIÓ

 

 1 
notícies

 3
articles

 11 
alertes antisindicals 

 8 
Vídeos i salutacions 

en vídeo

  9 
MailChimp

1 
Espot

 24
consells de cooperació

 4 
reunions del patronat

 3 
Participació a 

congressos, campanyes i 
concentracions

    3 
reunions amb 
ajuntaments

    6 
reunions polítiques

 10
grups de treball

 2 
taules i plataformes 

d'entitats

  2 
participació a 

conferències i seminaris

 1 
ple de representants

FORMACIÓ

4 
Cursos sobre ODS
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Les relacions institucionals
CONVENIS I ACORDS

05/02/21
Conveni de col·laboració entre la Co-
missió Obrera Nacional de Catalunya 
i la Fundació Privada Acció Solidària 
contra l’atur, per al suport a projectes 
d’autoocupació i d’economia social 
(ASCA). 
L’objectiu és establir un protocol de 
col·laboració per ajudar les persones 
treballadores aturades que vulguin 
emprendre activitats empresarials i 
projectes d’economia social i solidària 
que presentin projectes que creïn 
ocupació 

14/06/21
El Consell del Diàleg Social de Cata-
lunya acorda una sèrie de mesures 
amb l’objectiu de donar suport als 
col·lectius més afectats per la CO-
VID-19, a més de donar continuïtat als 
ajuts a sectors directament afectats 
per les restriccions. 

30/06/21
Tercera addenda per la qual es pro-
rroga la vigència del conveni de col·la-
boració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Educació i CCOO 
de Catalunya en matèria d’educació 
d’adults. 

01/07/21
Addenda al contracte de suport tècnic 
entre CCOO i la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), per al desenvolu-
pament del Pla director de CCOO de 
Catalunya amb les aportacions tècni-
ques de la UPC.
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06/07/21
Conveni resolutiu entre el Departa-
ment d’Empresa i Treball i l’entitat 
Confederació Sindical de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya, CCOO, 
per al finançament del projecte “Par-
ticipació institucional i extensió de la 
tutela dels drets a la informació, la for-
mació, l’assessorament i la negociació 
col·lectiva als treballadors i treballado-
res de Catalunya” per a l’any 2021.

01/10/21
Segona addenda a la fase 3 que con-
sisteix en la realització d’un nou pro-
jecte bàsic i executiu del contracte de 
suport tècnic entre CCOO i la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla director de 
CCOO de Catalunya. 

07/10/21
Conveni marc de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Educació, i la Co-
missió Obrera Nacional de Catalunya 
per a la difusió, la informació, la sensi-
bilització i la comunicació del proce-
diment d’avaluació i reconeixement 
de la qualificació professional adquiri-
da per l’experiència laboral i la forma-
ció no formal en l’àmbit de Catalunya.

29/10/21
Signada la Declaració de Barcelona 
sobre les polítiques del temps. Amb 
el compromís de treballar per gene-
rar consciència, desenvolupar i im-
plementar polítiques de temps que 
avancin cap a una societat més sana, 
més igualitària, i més productiva i sos-
tenible, que garanteixi que el dret al 
temps sigui reconegut com un dret 
fonamental de tota la ciutadania i que 
es distribueixi de manera equitativa. 
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581 
persones representants

Participació institucional

 307 
organismes

241
HOMES

439
TITULARS

198
DONES

72
HOMES

142
SUPLENTS

70
DONES

Àmbit autonòmic Generalitat 169
Àmbit local (ajuntaments) 74
Altres organismes 18
Mútues 16
Àmbit estatal 16
Fundacions 7
Àmbit local (AMB) 4
Àmbit autonòmic Parlament de Catalunya 2
Àmbit local (diputacions) 1
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Pensament i debat
CCOO, un espai de pensament i memòria

L'Escola d’Estiu va reflexionar sobre “La (re)
construcció de l’estat de benestar” des del 
convenciment refermat que cal valorar els 
treballs, els serveis i l’atenció públiques, 
i que uns pilars socials sòlids que contri-
bueixin a la reducció de les desigualtats 
són imprescindibles per a una reconstruc-
ció efectiva de la nostra societat.
Els treballadors i les treballadores, amb el 
sindicat al capdavant, volem ser part acti-
va d’aquesta tasca, que posa al centre la 
vida i les necessitats de les persones. 

Va tenir lloc el 6 i el 7 de juliol del 2021, 
a la seu del sindicat a Barcelona (Via 
Laietana, 16).

Amb el títol “Contra les violències 
masclistes: prevenció i acció”, l’escola 
va plantejar els reptes socials, personals 
i polítics a què hem de fer front per 
a la prevenció de les violències, així 
com el treball que fa CCOO, des del 
sindicalisme de classe, per intentar 
erradicar les violències en el món del 
treball.

Va tenir lloc el 10 de novembre en 
format presencial a la seu del sindicat 
a Barcelona, però també es va poder 
seguir a través de Zoom.

Els afiliats i afiliades a CCOO d’entre 
16 i 35 anys van poden participar en la 
XIX Escola Ángel Rozas, que organitza 
Acció Jove de CCOO de Catalunya i 
que va tenir lloc a Cabrera de Mar els 
dies 13 i 14 de novembre, amb el lema 
“Ni doblegats ni domesticats. Jovent 
organitzat!”. L’objectiu de l’escola 
és incentivar la formació contínua i 
cohesionar Acció Jove com una gran 
organització juvenil. A l’escola es va 
parlar sobre medi ambient, feminisme, 
la lluita rider i molt més. 

30a ESCOLA D’ESTIU DE 
CCOO DE CATALUNYA XVI ESCOLA DE DONES

XIX ESCOLA 
DE JOVES SINDICALISTES 
ÁNGEL ROZAS
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AULA DE TREBALL I 
SOCIETAT- JORNADES I 
SEMINARIS

Seminari “Opinions i actituds 
sociopolítiques de l’afiliació de 
CCOO”.

És un espai de reflexió 
i anàlisi sobre el treball, 
l’economia i el model 
productiu, la cohesió social i 
la democràcia, vinculat a la 
Fundació Cipriano García de 
CCOO i al món universitari.

ESTUDIS I INFORMES SINDICALS

 Per la reconstrucció social i nacio-
nal de Catalunya. CCOO davant les 
eleccions al Parlament del 2021.

 Treballs i crisi de la COVID-19: un 
impacte molt feminitzat.

 Enquesta 2021 sobre opinions i ac-
tituds sociopolítiques de l’afiliació 
de CCOO de Catalunya.

 Situació laboral de la població 
estrangera a Catalunya. Informe 
2021. La població marroquina.

 Informe balanç de salut laboral

 
EINES ESTADÍSTIQUES

 Indicadors interactius sociolaborals 
(anual).

 Eurobaròmetre social de CCOO de 
Catalunya (anual). 

GUIES SINDICALS

 Actualització de la normativa sobre 
cancerígens i  mutàgens. 

 La Nanotecnologia en el l’entorn 
laboral.

 Propostes sindicals contra l’amiant. 

 Una mirada de gènere en la identi-
ficació dels riscos laborals.

 Influència de la robòtica en les con-
dicions ergonòmiques dels llocs de 
treball.

 Guies COVID actualització.

 Energies renovables i riscos laborals

 Intervenció sindical en l’organitza-
ció de la prevenció i les activitats 
preventives.

 Joves i salut laboral.
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FUNDACIÓ CIPRIANO GARCIA

Memòria i cultura

ARXIU HISTÒRIC 

Promou la recerca i estudi del món del treball i contribueix a la recuperació de la memòria històrica del 
moviment obrer i dels moviments socials a Catalunya 

Activitats arxivístiques

 S’han classificat, descrit i catalogat 
29 fons personals, 2 d’entitats, 3 de 
comitès d’empresa i 10 de seccions 
sindicals.

 Han ingressat 3 fons personals i hi 
ha hagut noves incorporacions a 4 
fons personals, 1 d’una entitat i 2 
d’organismes del sindicat.

 S’han incorporat a la biblioteca un 
total de 33 títols nous.

 S’han registrat 9 usuaris nous i s’han 
atès un total de 141 consultes.

HISTÒRIA I MEMÒRIA

Activitats de difusió

 Publicació del número 10 de la 
col·lecció “Materials d’Història de 
l’Arxiu”.

 Web Els treballs en la pandèmia.

 Web Militància sindical femenina a 
Barcelona.

Activitats d’història i 
memòria

 23-F, la defensa de les llibertats 
democràtiques ahir i avui. El prota-
gonisme de CCOO.

 1962-2022: dos moments de canvi 
de direcció (La història no es repe-
teix però rima).

 50è aniversari de l’Assemblea de 
Catalunya.
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ESPAI DE REFLEXIÓ

SEMINARI SALVADOR SEGUÍ
És un espai intern de debat que 
aporta reflexió i proposta al sindicat 
sobre el sindicalisme de classe i 
nacional

3 Exposicions

 “Els treballs en la pandèmia”.

 “Història de dues ciutats: la 
Barcelona obrera i la Via Laietana”.

 “Cinc minuts de silenci. El moviment 
obrer i l’Assemblea de Catalunya”.

6 Presentacions de
llibres

 Conciencia de clase. Historias de 
las Comisiones Obreras, diversos 
autors.

 38 hores. El Noi del Sucre i la vaga 
de La Canadenca, d’Alfons López i 
Pepe Gálvez.

 18 d’octubre de 1971. L’ocupació de 
Seat, diversos autors.

 Lo mossèn assassí, de Damià 
Oliveres.

 1939. La caiguda de Barcelona, 
d’Andreu Claret.

 El camarot del capità, de Màrius 
Carol.

17 newsletter de la 
fundació

28 participacions 
en projectes amb 
altres entitats i 
institucions

 “Propostes d’esquerres per a la 
reconstrucció social i nacional de 
Catalunya”.

socials i laborals

PREMI ÁNGEL ROZAS  
a la recerca en ciències socials  
per a investigadors i investigadores 
novells.

PREMI AURORA GÓMEZ 
a la lluita feminista en l’àmbit laboral.

 Documental Flores en la basura, 
de José Antonio Romero.

 Actuacions musicals i espectacles 
teatrals al 12è Congrés de CCOO 
de Catalunya: Balkan Paradise 
Orchestra, Plaudité Teatre, Big Lem 
Band, Maria Nieto i Titxu Vélez, 
Colectivo Efímero i Coral Roig 
Encès.

 Inauguració de l’Espai Assemblea 
amb l’actuació de música de jazz, 
amb Irene Reig Trio.

 Actuació de Menol i Batucada el 
Dia del Treball Digne.

PREMIS CULTURA

Coral Roig Encès
Assajos tots els dimecres i tancament 
del curs de la Coral Roig Encès, en el 
qual va actuar Trito-No. També es va 
fer una actuació al 12è Congrés de 
CCOO de Catalunya. 

CCOOmics
Projecte de col·laboració amb alumnat 
de formació professional de diversos 
centres.
Exposició i fanzín CCOOMICS 2021: 
CCOO ja té 5 anys.

Dia de la fundació
«Les eleccions sindicals, clau per 
construir democràcia. Passat, present 
i futur.»





www.ccoo.cat


