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    Carta convocatòria del 3r Congrés de l’FSC - CCOO Catalunya         Desembre 2016

 Carta convocatòria del 3r Congrés 
de l’FSC de Catalunya
-------
  Els  homes  i  les  dones  del  Consell  Nacional  de 
l’FSC-CCOO de Catalunya, reunits el 27 de setem-
bre de 2016, hem debatut i aprovat aquesta carta con-
vocatòria del 3r Congrés de l’FSC-CCOO de Cata-
lunya que es farà a Barcelona els dies 16 i 17 de març 
del 2017. Dones i homes que, per delegació dels afi-
liats i afiliades, es constituiran en aquest 3r Congrés 
de l’FSC-CCOO de Catalunya per debatre i establir 
l’estratègia i les pràctiques d’actuació sindical per als 
propers anys i per adequar i elegir els òrgans i estruc-
tures de funcionament.

  El Congrés de l’FSC-CCOO de Catalunya, reunirà 
225 persones delegades, en representació de l’afi-
liació de les organitzacions territorials i sectorials 
que integren la Federació, a les quals se sumaran els 
membres de la Comissió executiva sortint.

  El Congrés de l’FSC-CCOO de Catalunya emmarca 
els processos congressuals propis de les federacions 
sindicals sectorials i unions sindicals intercomarcals 
que conformen la CONC i que han de confluir en 
l’11è Congrés de la CONC.

  El proper mes de novembre aprovarem els docu-
ments congressuals i les normes per organitzar el 
debat i l’elecció de les persones delegades. Establim 
espais i marcs de reflexió i debat, tant presencial com 
organitzant l’ús de les potencialitats de les xarxes so-
cials. Volem promoure la màxima participació, per 
incorporar experiències i coneixements sindicals que 
integrin la majoria de diversitats reals del món del 
treball, i projectar els debats congressuals per donar a 
conèixer les reflexions i propostes.

  El procés congressual és un bon moment per re-
forçar el treball de les seccions sindicals que  són  el  
sindicat  en  l’empresa,  així  com  dels  sindicats 
territorials  i  dels sectors, que  tenen un paper clau 
en l’organització de la participació de l’afiliació, en 
especial a les petites i mitjanes empreses.  

  Convoquem el Congrés amb més de 30.000 per-
sones afiliades i prop de 4.500 persones delegades. 
Fa 38 anys que som el primer sindicat català, tant en 
la CONC com a la nostra federació, amb el 42% i 
el 41% respectivament de la representativitat en les 
eleccions realitzades als centres de treball. Aquestes 
dades reforcen la legitimitat de CCOO de Catalunya i 
de la nostra federació per seguir representant i defen-
sant els interessos laborals, econòmics i socials dels 
treballadors i treballadores de Catalunya.

  La legitimitat que ens dona ser l’organització sindi-
cal més representativa ens trasllada una enorme res-
ponsabilitat a l’hora de definir estratègies sindicals, 
adequar les estructures de funcionament i elegir els 
nous equips de direcció, reforçar el vincle social amb 
l’afiliació, promoure una major capacitat d’organit-
zació de les treballadores i treballadors i augmentar 
la utilitat de l’acció del sindicat a l’empresa i a la so-
cietat.

   
   Quan vam celebrar el 2n Congrés havia transcorre-
gut una mica més d’un any complet de la legislatura 
amb el govern del PP. Hi arribàvem després de dues 
vagues generals: la primera contra la reforma laboral 
que finalment es va imposar, malgrat les grans mo-
bilitzacions dutes a terme contra aquesta; i la sego-
na, en el marc d’una important mobilització europea 
contra les polítiques d’austeritat quan a Espanya es 
discutien al Parlament els PGE per a 2013.

   Han estat quatre anys de majoria absoluta del PP en 
què les polítiques de retallades iniciades al maig de 
2010 pel PSOE es van veure reforçades en l’acció del 
nou govern, a partir del paquet de mesures adoptades 
al desembre de 2011. Més tard va arribar la reforma 
laboral amb l’objectiu d’una gran devaluació salarial; 
el primer efecte va ser l’acceleració de la destrucció 
d’ocupació, per la qual cosa es feia necessari debilitar 
el paper dels sindicats, elements clau en la lluita con-
tra la reforma laboral i les retallades de drets. Igual-
ment, es van suprimir les garanties sindicals en tot el 
sector públic, supressió que van intentar estendre al 
sector privat, o la reducció del finançament públic de 
les organitzacions sindicals, quan no l’atac directe a 
la credibilitat dels sindicats, per la qual cosa no van 
dubtar a inspirar tot tipus de campanyes a l’efecte.

  La gestió econòmica i les mesures adoptades no 
només no han possibilitat la recuperació, sinó que 
han endarrerit la sortida de la recessió, que no de la 
crisi. Les seves conseqüències han estat, no només 
el creixement de la pobresa en la seva expressió so-
cial (pobresa infantil, pobresa energètica, desnona-
ments...), sinó que ho ha fet també la pobresa laboral, 
com a conseqüència de la precarització de les condi-
cions de contractació i de treball i el debilitament de 
la negociació col•lectiva per a col•lectius creixents 
de treballadors i treballadores.

  Les conseqüències d’aquestes polítiques regressives 
han tingut també un clar component de discriminació 
de gènere: ha augmentat la bretxa salarial, l’atur fe-
mení es redueix a un ritme inferior que el masculí, i 
les formes més precàries de contractació s’apliquen 
sobretot a la població femenina.

  La gestió neoliberal de la crisi deixa una seqüela 
d’atur que amenaça de cronificar-se. Les persones 
més joves s’estan veient obligades a triar entre pre-
carietat i atur, suportant una de les taxes d’atur més 
elevades de la UE que les condemna, en molts casos, 
a l’exclusió social o l’emigració.

  Durant aquest període, hem combatut l’atac més 
greu que mai havien patit els serveis públics i els seus 
treballadors i treballadores. Les polítiques de retalla-
des posades en marxa pel govern central i el de la Ge-
neralitat, han provocat la pèrdua d’ocupació, la dis-
minució de salaris i la pèrdua de drets i condicions de 
treball de milers de treballadores i treballadors dels 
serveis públics a Catalunya. Aquestes polítiques han 
degradat la qualitat dels serveis públics, posant-los 
en qüestió, i en alguns casos posant en perill la seva 
gratuïtat i l’accés universal.

  Hem vist l’ incompliment del Pacte de Toledo. S’han 
produït     privatitzacions.    S’ha     intervingut     en 
 

contra dels drets sexuals i reproductius de les do-
nes, i amb l’objectiu d’impedir o limitar l’abast de 
la contestació social i laboral a aquestes polítiques, 
s’han impulsat lleis com l’anomenada “Llei Mordas-
sa” que, juntament amb la utilització per la Fiscalia 
de l’art. 315.3 del Codi Penal, suposen una regressió 
democràtica important que, a més, ha tingut l’efec-
te pràctic de portar davant els tribunals o sotmetre a 
procediments administratius prop de 300 homes i do-
nes sindicalistes pel sol fet d’haver participat en una 
vaga laboral o mobilització ciutadana, arriscant-se 
amb això a llargues penes de presó o quantioses mul-
tes.

  El resultat és a la vista: som més pobres, més des-
iguals, més precaris, tenim menys drets, menys lli-
bertats, menys benestar, confiem menys en les insti-
tucions de govern.

  El sindicalisme de classe continua sent l’eina més 
útil de què disposem les treballadores i treballadors 
per fer front a les polítiques neoliberals impulsades 
pels governs i les institucions econòmiques interna-
cionals. Per la nostra part, l’acció sindical en empre-
ses, administracions públiques i sectors, així com la 
capacitat d’intervenció en la negociació col•lectiva i 
la presència organitzada en els centres de treball han 
estat els elements centrals per combatre les agres-
sions imposades pel govern del PP.

  En el nostre 3r Congrés haurem de definir noves 
estratègies que adeqüin la nostra acció sindical als 
canvis generats per les noves formes d’organització 
del treball, la precarietat laboral i les reformes legals. 
Hem d’enfortir l’organització a l’empresa, posant 
més èmfasi en la participació de les persones afilia-
des en la presa de decisions i essent més eficients en 
el nostre treball diari.

  El que identifica avui el sindicalisme de classe és 
la defensa integral dels drets dels treballadors i les 
treballadores tant en l’exercici de la professió en el 
lloc de feina, com en la nostra condició de ciutadanes 
i ciutadans.

  Hem d’abordar l’organització i la funció del sindicat 
a l’empresa i, en especial, d’aquells espais o centres 
on conviuen diverses realitats contractuals i empre-
sarials. Hem de pensar com diverses figures (secció 
sindical d’empresa o multi-empresa, sindicalista de 
referència, equips mancomunats...) permeten abordar 
els nous reptes. Per això hem de continuar desenvo-
lupant el nostre model organitzatiu perquè la nostra 
Federació sigui un instrument encara més útil i eficaç.

  És fonamental per al futur de la nostra federació 
i del sindicat en general que prioritzem en el nostre 
discurs i en la nostra pràctica quotidiana: 

• La millora  les  condicions  laborals  dels  treba-
lladors  i  treballadores  a  través  de  la negociació 
col•lectiva i l’acció sindical.

• La defensa de l’ocupació de qualitat i la lluita contra 
l’atur.

• La  posada  en  valor i potenciar els serveis públics,
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desqualificats i atacats en un clar intent de privatit-
zar-los, per mercantilitzar-los i convertir-los en font 
de negoci.

• La priorització de les polítiques d’igualtat, lluitant 
contra la discriminació al centre de treball i augmen-
tant la participació de les dones en el conjunt de l’or-
ganització.

• La incorporació en el nostre discurs, des de la con-
vicció absoluta, de la defensa dels drets del col•lectiu 
LGTBI, i el dret de totes les persones a la no discri-
minació per la seva orientació sexual, tant en l’àmbit 
social com dins de l’empresa.

• L’impuls a la lluita contra la xenofòbia i el racisme, 
tant socialment com en els centres de treball.

• La potenciació la incorporació de joves a l’activitat 
sindical.

• La potenciació de l’afiliació. 

• La relació permanent amb els nostres delegats i 
delegades, especialment aquells que pertanyen a les 
petites i mitjanes empreses en què no tenim secció 
sindical constituïda.

• L’mpuls de noves formes en relació a la participació 
de l’afiliació i a la seva vinculació en el sindicat.

• L’increment de la representativitat en les eleccions 
sindicals.

• La recerca de fórmules de sensibilitzar les treballa-
dores i treballadors així com  la societat en general en 
la necessitat de mobilitzar-se com a eina més pràcti-
ca i àgil,  actualment d’aconseguir que les empreses 
compleixin amb la llei, contra acomiadaments o de 
defensar els drets que ens queden.

  El Congrés haurà d’adequar la nostra proposta sindi-
cal, especialment en el terreny de l’acció sindical i la 
negociació col•lectiva, per fer front als reptes davant 
els quals ens trobem.

Barcelona, 22 de setembre de 2016
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Eix 1. Els canvis en el model econòmic i 
productiu 

1.01  No hi ha sortida real a la crisi si no hi ha can-
vi en el model econòmic i productiu que l’ha gene-
rada i que encara és dominant. En aquesta ponència 
ens plantegem quins han de ser els canvis d’aquest 
model des de la perspectiva dels sectors econòmics 
inclosos dins de l’àmbit de l’FSC de CCOO de Cata-
lunya, és a dir, des de la defensa i millora de serveis 
essencials per al conjunt de la ciutadania com són: el 
conjunt dels transports i les comunicacions, els mi-
tjans de comunicació, els dedicats a l’atenció a les 
persones i els desenvolupats per les administracions, 
especialment els de proximitat. Són sectors que, jun-
tament als d’educació o sanitat,  defineixen, pel seu 
grau d’accés a la ciutadania i per la qualitat de la seva 
prestació, el nivell d’igualtat o de desigualtat i de de-
mocràcia d’una societat. D’ells depenen la capacitat 
de mobilitat, de relacionar-se, la seguretat individual 
i col•lectiva, aspectes fonamentals mediambientals, 
la integració social... A més a més una part d’aquests 
serveis incorporen infraestructures que són suport i 
element impulsor del desenvolupament, ja que tenen 
efecte d’arrossegament sobre l’estructura productiva. 

1.02  a. El sector públic 

1.03  El conjunt de serveis que s’agrupen dins de 
l’àmbit de la nostra Federació ha patit, dins del mo-
del econòmic generador de la crisi, i que per ara es 
manté dominant, una forta pressió privatitzadora. 
Això s’ha concretat tant en la restricció pressupos-
tària com en la promoció de la prestació d’aquests 
serveis per empreses privades amb dinàmiques i ob-
jectius alienes a l’interès col•lectiu. En aquest sentit, 
defensem en conjunt per aquest serveis una funció 
social equilibradora i per tant que el sector públic si-
gui un element clau per assegurar l’equitat en l’accés 
en aquests i que els criteris de la seva prestació es co-
rresponguin a les demandes dels sectors socials que 
més els necessiten.   

1.04  Des de l’FSC de CCOO entenem que no es pot 
deixar l’impuls de les  infraestructures de Telecomu-
nicacions vinculat només a la rendibilitat econòmica 
de les operadores, sinó que des de les administracions 
s’han d’habilitar mecanismes que garanteixin la co-
bertura de les xarxes d’alta velocitat a totes les llars 
i empreses. Corregint d’aquesta manera la situació 
actual que ha d’ampliar les garanties i obligacions 
de Servei Universal als 30 Mbits. En aquesta línia 
hem d’impulsar reformes que permetin que l’Oficina 
d’Atenció a l’Usuari de Telecomunicacions, tingui 
funcions efectives per fer complir a les operadores de 
comunicacions amb les obligacions de Servei Uni-
versal.

1.05  Defensem una política de transport que garan-
teixi el dret de la ciutadania a una mobilitat basada en 
la qualitat i la seguretat, així com en la sostenibilitat 
econòmica i ambiental, on l’objectiu no sigui el bene-
fici econòmic sinó la rendibilitat social.

1.06  Amb els ajustos pressupostaris dels darrers anys 
s’ha anat conformant un model ferroviari de segrega-
ció de les empreses, augment del deute, cessió a les 
constructores de vies i de trens la gestió de les noves 
infraestructures i  privatitzacions  d’àrees  d’activitat

 
que redueixen l’ocupació pública, deterioren el ser 
vei i generen precarietat.

1.07  El model de concessió per eludir el dèficit públic 
mitjançant el pagament d’un cànon per a l’amortitza-
ció de la inversió a les constructores plasmat en el 
projecte en execució del Tren Llançadora l’Aeroport 
acordat per PP i Junts pel Si, aquesta i altres obres 
de Metro, Tram, FGC estan generant obligacions 
inassumibles per a l’Estat i la Generalitat de Cata-
lunya.  Cal posar en marxa nous sistemes de finança-
ment amb la participació de totes les administracions. 
Els governs han d’apostar per models sòlids, forts i 
integrats com l’alemany, francès o suís que creixen 
en ingressos, incrementen l’ocupació, respecten els 
acords laborals, escometen reformes per potenciar 
les empreses, estableixen aliances estratègiques amb 
altres operadors, descentralitzen la gestió als àmbits 
territorials i destinen menys recursos que models pri-
vatitzats com l’anglès, suec o austríac que estan re-
querint més aportacions econòmiques de les arques 
dels seus Estats.

1.08  S’ha de prioritzar el manteniment i desenvolu-
pament d’una xarxa pública de qualitat de transport 
per carretera. Històricament, el transport de passat-
gers per carretera ha servit per vertebrar el territori a 
Catalunya, suplint les deficiències d’altres sistemes 
amb cost molt més elevat. Les línies de transport re-
gular, tant en l’àmbit urbà, com interurbà han de ser 
potenciades, tant per la seva facilitat d’accés com per 
les seves característiques de sostenibilitat enorme-
ment augmentades gràcies a les noves fonts d’ener-
gia.

1.09 La potenciació de les xarxes interurbanes per-
met d’optimitzar la connectivitat de les xarxes ferro-
viàries, sent un cas especialment significatiu el de la 
xarxa ferroviària de rodalies de les capitals catalanes. 
La millora d’aquesta xarxa necessita la complemen-
tarietat del transport regular de viatgers per carretera 
que permet un accés ràpid i sostenible a les estacions 
més properes i, per tant, la reducció de la utilització 
del transport privat i el seu efecte sobre els accessos a 
les ciutats, el trànsit a aquestes i les seves conseqüèn-
cies ambientals i de seguretat.

1.10  Igualment és necessari establir un diàleg ampli 
amb municipis i empreses per configurar una xarxa 
de transport regular que permeti un accés suficient a 
la gran majoria de polígons industrials de Catalunya. 
Aquesta deficiència, molt alarmant en alguns casos, 
exigeix sistemàticament que es faci un ús excessiu 
del vehicle particular, sobrecarregant enormement 
determinades carreteres.

1.11 Hem de forçar  les administracions i les empre-
ses a assumir l’enorme responsabilitat en què s’in-
corre amb l’obertura de zones industrials a les quals 
no es dota d’una xarxa òptima de transport: infinitat 
de vehicles particulars intentant accedir a un mateix 
punt a la mateixa hora, infraocupació d’aquests, in-
crement de la contaminació ambiental i increment 
exponencial de l’accidentalitat in itinere. No n’hi ha 
prou amb la dimonització de l’ús del vehicle parti-
cular, cal oferir alternatives reals que dissuadeixin 
d’aquest ús.

1.12  El  concurs  públic  que  estableix  la gestió del 
transport sanitari a Catalunya es va resoldre al 2015.
No obstant això, més d’un any després, hem constatat 
que el compliment de les seves bases s’ha desenvolu-
pat d’una manera molt deficient en diversos lots con-
cessionals, perjudicant tant el desenvolupament de 
l’activitat dels professionals del sector com la presta-
ció del mateix servei als usuaris. Cal donar un impuls 
al control d’aquest compliment i instar-lo  per part 
dels concessionaris i a l’administració per a la seva 
vigilància i control.
 
1.13  Els mitjans de comunicació social són instru-
ments fonamentals per a la vigència i el funcionament 
del sistema democràtic. De la naturalesa dels missat-
ges dels mitjans depèn, en alt grau, la conformació de 
l’opinió pública. Per tot això s’ha de vetllar perquè 
la informació sigui veraç, de qualitat i que respecti la 
dignitat de les persones i el pluralisme polític, social 
i cultural, tal com es recull en l’article 52 de l’Estatut 
de Catalunya. Aquest article corresponsabilitza els 
poders públics perquè garanteixin i promoguin l’ac-
cés sense discriminacions als serveis audiovisuals en 
l’àmbit de Catalunya.

1.14  Per salvaguardar aquest dret, l’FSC-CCOO de 
Catalunya proposa: Tornar a dotar les empreses pú-
bliques de finançament estable, suficient, transparent 
i que s’acabi amb els processos de privatització. Esta-
blir per llei l’obligació de l’objectivitat i la pluralitat 
dels mitjans audiovisuals de titularitat pública mit-
jançant organismes de control i vigilància. Assegu-
rar la participació i la interacció de la ciutadania, tant 
en una quota de la programació adequada com en la 
defensa dels seus drets com a audiència. Revisar els 
ajuts públics i la publicitat institucional amb criteris 
objectius i clars, i amb una proporcionalitat territo-
rial. Exigir transparència en els comptes dels mitjans 
públics, incloses les condicions econòmiques dels di-
ferents rols professionals, dels directius i dels càrrecs 
de confiança.

1.15  b. L’economia social i la prestació de serveis 
públics

1.16  La prestació de serveis públics en l’àmbit de 
l’atenció a les persones per empreses de l’economia 
social ha anat en augment en les darreres dècades evi-
denciant, així, una aposta dels poders públics per un 
model de política social gestionada de manera indi-
recta.

1.17  Si bé podem estar d’acord que les empreses de 
l’anomenat Tercer Sector Social esdevenen un factor 
clau en el desenvolupament de polítiques de cohesió 
social considerem, però,  que no han d’assumir el pa-
per de garants dels drets bàsics de les persones ni de 
l’anomenat quart pilar de l’estat del benestar.

1.18  Sobre el paper, l’externalització dels serveis 
públics es fonamenta principalment en un estalvi de 
costos per a l’administració i en el foment d’un sec-
tor productiu a priori no lucratiu, basat en l’interès 
econòmic i social, sota els principis de primacia de 
les persones i de la fi social sobre el capital, la in-
dependència dels poders públics i la reinversió dels 
resultats econòmics en els projectes de la mateixa en-
titat... La realitat ens demostra que la gestió de deter-
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minats serveis públics de manera indirecta no només 
és ineficient en  termes  d’estalvi  econòmic sinó que 
genera uns beneficis que no repercuteixen en la mi-
llora de l’atenció social als col•lectius més vulnera-
bles de la societat.

1.19  Així, entenem que hem d’apostar per: un model 
de gestió directa d’aquells serveis socials de prestació 
garantida per a la ciutadania que eviti fer negoci amb 
les situacions de més vulnerabilitat social (pobresa, 
sensesostre, protecció a la infància i l’adolescèn-
cia,....). Hem de promoure una taula tripartida amb 
les administracions, les empreses que gestionen ser-
veis públics i els sindicats representatius on es tracti 
de manera transparent la gestió dels recursos econò-
mics destinats a la prestació dels serveis socials. 
Hem d’establir sinèrgies amb aquelles empreses de 
l’economia social que apliquin principis de gestió 
democràtica, participativa, igualitària, conciliadora i 
de respecte als drets dels treballadors i treballadores. 
Hem d’exigir públicament a les empreses del tercer 
sector social una política de relacions laborals demo-
cràtica, participativa i respectuosa amb els drets dels 
treballadors i treballadores.
 
1.20  c. Digitalització de l’administració i serveis 

1.21  L’FSC-CCOO està clarament a favor de la uti-
lització de les noves tecnologies de manera que esti-
guin al servei de la ciutadania, de les treballadores i 
treballadors. Hem d’influir en les estratègies corpo-
ratives digitals directament a través dels òrgans de 
representació i s’han d’utilitzar tots els mitjans per 
aconseguir-ho.

1.22  Les organitzacions sindicals també hem de ser 
capaços d’influir en l’agenda de digitalització dels 
governs, posant l’accent en la necessitat de consi-
derar la seva dimensió social i el futur del món del 
treball.

1.23  Entenem que els serveis públics digitals haurien 
de ser sempre una opció per  aquells que els prefe-
reixen i no una obligació que contribueix a augmentar 
la bretxa digital. Les noves tecnologies, si s’apliquen 
de manera que enforteixin la filosofia del lliurament 
de serveis públics orientada al bé comú, podrien tenir 
el potencial de promoure una major participació de 
la ciutadania i dels treballadors i treballadores en el 
disseny i la prestació dels serveis públics. Això po-
dria millorar la responsabilitat democràtica i enfortir 
els serveis públics de qualitat. Així mateix, dins del 
sector de mitjans de comunicació s’ha de impulsar la 
formació continuada sobre els constants canvis tec-
nològics. 

1.24  d. Desplegament i regulació d’infraestructu-
res físiques i tecnològiques

1.25  Resulta imprescindible una aposta real pel trans-
port de mercaderies per ferrocarril, amb el desenvo-
lupament dels corredors ferroviaris i la interconnexió 
amb altres modes de transport. S’han de prioritzar 
les inversions en infraestructures ferroviàries que 
comportin la millora del transport de mercaderies i 
de rodalies. Cal impulsar la construcció del Corredor 
Mediterrani amb els accessos als ports de València, 
Tarragona i  Barcelona. És  imprescindible  mantenir, 

en els propers anys, la inversió en els diferents mit-
jans de transport mantenint la titularitat pública de la 
infraestructura.

1.26  Coincidim amb la Generalitat, els ajunta-
ments, la PTP i associacions d’usuaris en la petició 
al MFOM perquè realitzi les inversions del Pla de 
Rodalies 2008/15, 4.000 MEUR, executats el 10%. 
Cal desdoblar i construir noves línies, més estacions i 
intercanviadors, aplicació de sistemes Ertms/GSMR 
per millorar la seguretat, l’augment i la renovació de 
trens, finalitzar les obres de connexió del Baix Camp 
amb la xarxa d’AV per millorar els serveis de Roda-
lies sud de Barcelona. 

1.27  Pel que fa a les vies d’alta ocupació (autopistes), 
és molt significativa la manca de planificació per part 
de les diferents administracions en els darrers anys. 
El paper d’aquestes vies és indiscutible per a la millo-
ra de les comunicacions terrestres i, lamentablement 
aquesta falta de planificació reverteix de manera molt 
negativa en l’aprofitament que la multimodalitat ofe-
reix a les cadenes de subministrament en l’àmbit de 
la logística. Invertir és necessari, i hem d’insistir en la 
necessitat de crear un model de desenvolupament de 
la xarxa viària que satisfaci aquestes necessitats. Si a 
això sumem el proper venciment de les concessions 
administratives de l’explotació de diverses d’elles, 
des de CCOO hem d’ampliar i intensificar els con-
tactes amb les administracions competents, així com 
amb els diferents partits polítics a l’efecte de conèixer 
i intervenir en la definició i planificació del model de 
xarxa viària, dels possibles sistemes de cobrament, i 
de la protecció de l’ocupació mitjançant l’adaptació 
i recol•locació als nous llocs de treball que es puguin 
generar.

1.28  e. Articulació i reforma de les administra-
cions públiques

1.29  La complexitat de la nostra societat, de les ne-
cessitats col•lectives, de la relació dels interessos in-
dividuals amb els del conjunt plantegen l’obligació 
d’una actualització contínua de l’estructura i funcio-
nament de les administracions. Alhora, des d’interes-
sos privats o des dels governs central i autonòmic, 
es planteja una falsa reforma que consisteix essen-
cialment en l’aprimament de les administracions. Per 
això defensem la necessitat de reformar les admi-
nistracions però creiem que ara cal una reforma que 
tingui com a eix central el servei a la ciutadania, és 
a dir, la major i millor capacitat d’intervenir tant so-
cialment com econòmicament, de donar solucions a 
les tremendes i urgents necessitats actuals i de posar 
les bases d’una sortida a la crisi amb un nou model 
econòmic. Una reforma de totes elles alhora per acon-
seguir una repercussió general i millor i una articula-
ció més eficaç, que ha d’assegurar el seu finançament 
mitjançant una actuació fiscal, eficaç, justa i progres-
siva i per a la distribució dels pressupostos generals 
de l’Estat entre els diferents nivells de l’administra-
ció amb criteris en què prevalguin l’atenció i proxi-
mitat amb la ciutadania, no pas com ara. Volem una 
reforma orientada a cercar l’equilibri territorial per 
tal de aconseguir que totes les ciutadanes i ciutadans 
rebin els mateixos serveis mínims i de qualitat; una 
reforma que ordeni l’univers competencial entre les 
diferents administracions, una reforma que reverteixi 

la actual onada recentralitzadora, una reforma que es 
basi en el diàleg i consens, no pas en la imposició i la 
participació descafeïnada com ha succeït en la con-
trareforma local de la LRSAL. Volem participar amb 
aquest criteris en l’elaboració de la Llei de Governs 
Locals de Catalunya.
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Eix 2. L’acció sindical en els serveis a la 
ciutadania

2.01  Per fixar els objectius de treball, hem de tenir en 
compte que la nostra arma és la negociació col•lec-
tiva com a font generadora de drets i resultats de 
l’acció sindical desenvolupada. Tampoc no podem 
oblidar que estem dintre d’una estructura organitzada 
i per tant també introduirem aquells aspectes que si-
guin aprovats en els diferents processos congressuals 
de la nostra organització.

2.02   Les últimes reformes laborals, i especialment 
l’aprovada l’any 2012, han afeblit i entorpit el pa-
per que juga la negociació col•lectiva que juga com 
a font generadora de drets i reguladora del mercat de 
treball i de la competència.

2.03   No podem cenyir la negociació col•lectiva als 
acords o convenis en si mateixos, encara que sigui en 
ells on es materialitzen de manera pràctica els drets 
conquistats. La negociació col•lectiva és també el 
procés de participació i mobilització per aconseguir  
l’avanç de les nostres posicions i propostes. En defi-
nitiva, és també l’acció sindical quotidiana que des-
envolupem per aconseguir els nostres objectius i la 
vigilància del seu compliment.

2.04  Davant d’aquest panorama, apostem decidida-
ment per la derogació d’aquestes reformes laborals, 
també aquelles que han afectat l’ocupació pública i 
l’establiment d’un nou marc jurídic que garanteixi 
drets i restableixi l’equilibri en la negociació. En això 
hem estat i estarem el conjunt del sindicat.

2.05  Per a això, i en el que aconseguim mitjançant 
canvis en les lleis, hem de veure com utilitzem els 
existents.  

2.06  Cal remarcar i tenir en compte que les accions 
d’aquest Eix del pla resten complementades i re-
forçades amb les mesures d’Acció Sindical i Nego-
ciació Col•lectiva que desenvolupa i reflecteix l’Eix 
3: “Igualtat i lluita contra tot tipus de discriminació”.

2.07  a. Estructura i articulació de la negociació 
col•lectiva

2.08  Si  la negociació col•lectiva és la principal font 
de generació de drets, hem de conèixer la cobertu-
ra que aquesta dona a les persones treballadores dels 
nostres àmbits d’actuació federals. Per això, resulta 
imprescindible tenir, i mantenir actualitzat, el nostre 
mapa de negociació col•lectiva, i en aquesta tasca 
és imprescindible la participació de totes les nostres 
estructures ja que, en definitiva, el nostre mapa de 
negociació col•lectiva no és res més que l’agregació 
o consolidació dels corresponents mapes territorials 
i sectorials.

2.09  Atendre sindicalment l’obligació d’un regis-
tre oficial de tots els tràmits associats a un conveni 
col•lectiu, acord o altre fet enregistrable a REGCON 
que puguin produir-se fruit de la Negociació Col•lec-
tiva o l’Acció Sindical.

2.10  Fomentar els convenis col•lectius sectorials 
d’àmbit autonòmic, com a amplis àmbits eficients 

de negociació col•lectiva sectorial que superin els 
convenis d’àmbits més limitats.

2.11  Atès que la norma actual permet la prioritat 
d’aplicació del conveni d’empresa en determinades 
matèries, hem de vigilar especialment de frenar l’ús  
del conveni d’empresa per degradar les condicions 
que fixa el conveni sectorial, respectant i millorant 
els mínims sectorials.

2.12 Assegurar la pervivència de les unitats de nego-
ciació mitjançant la inclusió de clàusules expresses 
d’ultraactivitat o majors terminis dels establerts le-
galment en els casos que no sigui possible la inclusió 
de la clàusula expressa d’ultraactivitat.

2.13  Fomentar la negociació col•lectiva amb partici-
pació de les seccions sindicals en les empreses més 
enllà dels comitès d’empresa.

2.14  Establir procediments àgils i amb seguretat jurí-
dica en la negociació, fixant el calendari de reunions, 
formalitzant les convocatòries de reunió i reflectint 
en les actes les propostes de les parts, els acords i els 
desacords.

2.15  Desenvolupar en els convenis col•lectius una 
política regulatòria de la desvinculació, destinada a 
introduir garanties per als treballadors i treballadores.

2.16  Incloure en els convenis col•lectius el deu-
re empresarial d’informació, exigint l’aportació de 
memòria explicativa de la seva proposta i les mesures 
que pretén adoptar, tant per les inaplicacions com per 
a les modificacions substancials.

2.17  Potenciar en l’articulat dels convenis col•lec-
tius, el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) mit-
jançant compromisos de mediació i arbitratge com a 
solució als conflictes que sorgeixin en la seva inter-
pretació i aplicació.

2.18 La FSC-CCOO treballarà per fer possible un 
Conveni Marc de les condicions de treball, per les 
empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.

2.19  Treballar conjuntament en el marc confederal 
de la CONC per consolidar el Marc Català de Rela-
cions Laborals.

2.20  Defensar l’aplicació del conveni de l’empresa 
principal quan es produeixi la contracta o subcontrac-
ta de part de la seva activitat mitjançant empreses de 
multiserveis, tal i com estableix la llei en el cas de les 
empreses de treball temporal. A aquest efecte s’entén 
com a empresa multiservei o de gestió integral aque-
lla que te com activitat principal cobrir l’externalitza-
ció d’activitats a diferents clientes sense homogeneï-
tat productiva.

2.21  Potenciar els processos participatius des de 
l’inici d’una negociació i realitzar consultes abans de 
la signatura de convenis i acords generals.

2.22  Anualment, realitzarem una jornada de nego-
ciació col•lectiva amb els negociadors i les negocia-
dores 

per fer balanç i acordar les propostes de negociació.

2.23  b. Ocupació, condicions de treball i retribu-
cions

2.24  La pèrdua de milions de llocs de treball, la pre-
carització dels llocs existents, les retallades salarials, 
la flexibilització a favor de l’empresari de les condi-
cions laborals de treballadors i treballadores, i la tra-
ducció de totes aquestes mesures en l’àmbit col•lec-
tiu que conforma l’àrea pública, han representat el 
focus on s’han esmerçat més  atacs liberals contra els 
drets que durant tants anys havíem contribuït a con-
querir. Per completar aquesta estratègia d’afebliment 
i evitar la materialització del rebuig social en respos-
tes col•lectives, les retallades han anat acompanyades 
de l’agressió més important de l’etapa democràtica 
contra els drets sindicals, amb la reforma laboral de 
2012: el poder de decisió en cada empresa i en cada 
organisme públic sobre les condicions de treball en el 
seu sentit més ampli es desplaça a favor de les em-
preses,  des de les empreses privades o de les Ad-
ministracions Públiques que actuen com ocupadores,  
trencant el ja precari equilibri existent fins aleshores. 

2.25  La negociació col•lectiva i el seu desenvolu-
pament han de ser factors vinculants perquè CCOO 
escometi la manca de regulació en aquells àmbits on 
preval la precarietat en l’ocupació, implementant me-
canismes en els àmbits de negociació per assegurar la 
qualitat en l’ocupació, possibilitant la transformació 
d’aquesta precarietat en ocupació estable així com 
vigilant els models de contractació i les seves corres-
ponents jornades. 

2.26  És necessari impulsar el creixement real dels 
salaris i el paper de la negociació col•lectiva per a la 
fixació d’aquests. Lluitem per la previsibilitat dels in-
gressos salarials. Apostem per la part fixa de les retri-
bucions per sobre de les variables. S’ha de tenir com 
a referència l’augment real dels salaris, recuperar el 
poder adquisitiu perdut, amb increments per sobre de 
la inflació en els propers anys, i que incorporin clàu-
sules de garantia salarial davant les desviacions de 
l’IPC.

2.27  També cal evitar i combatre les dobles esca-
les salarials. En els casos on això no resulti possi-
ble, haurem de fitar nítidament en el temps la seva 
existència i establir mecanismes que permetin la seva 
confluència amb les condicions generals del conveni.

2.28  Combatre en els convenis col•lectius la bretxa 
salarial de gènere definint el fet que responen als con-
ceptes retributius, especialment els plusos i els com-
plements relacionats amb les tasques menys qualifi-
cades i, en general, a qualsevol concepte econòmic 
que directament o indirectament pugui generar dis-
criminació de la dona en el treball. Sent el salari el 
principal, encara que no l’únic concepte que pot pro-
duir bretxa salarial de gènere, haurem d’eliminar de 
les classificacions professionals i de les valoracions 
de llocs de treball qualsevol concepte que pugui aca-
bar produint discriminació de gènere que afavorirà la 
bretxa salarial.
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2.29  c. Mobilitat laboral, treball informal i pre-
carietat

2.30  Fer front a les situacions de precarietat que 
viuen les persones és un dels objectius principals de 
les accions de l’FSC de Catalunya. I ens referim a 
la precarietat com la impossibilitat d’atendre les ne-
cessitats bàsiques per viure, la inseguretat sobre el 
futur i la dificultat de construir un projecte de vida. 
La precarietat està molt relacionada amb com les per-
sones ens situem davant el dret al treball remunerat 
en unes condicions dignes i com l’estat de benestar és 
capaç de donar eines i recolzament a les persones que 
no tenen accés a un treball remunerat. Malaurada-
ment, amb les crisis hem patit un deteriorament tant 
en el vessant del treball remunerat (aproximadament  
l’11% de la població ocupada està en el llindar de la 
pobresa), com el suport de les polítiques públiques 
(de les persones aturades, aproximadament, només 
el 34% dels homes perceben prestacions d’atur, i el 
28% en el cas de les dones).

2.31  Les precarietats en relació als mercats labo-
rals han patit una transformació important, marca-
des principalment per l’atur i la flexibilització de les 
formes d’ocupació, i amb desigualtats importants de 
classe social, de gènere, d’edat, de condició migra-
tòria i de diversitat funcional. Unes precarietats que 
s’expressen de forma molt diversa com ara el treball 
informal, la temporalitat, la dificultat per a l’exerci-
ci de drets, els salaris baixos, els temps de treball i 
de vida a disposició de l’empresari i la dificultats de 
l’acció col•lectiva.

2.32   Línees d’acció prioritàries:
• Participar activament en els projectes confederals 
contra les precarietats socials i laborals, com ara és 
l’exigència del SMI a 1000 €. 
• Organitzar sindicalment les persones aturades afi-
liades a l’FSC.
• Impulsar la negociació col•lectiva dels sectors i 
subsectors laborals que es troben sense protecció de 
negociació col•lectiva. 
• Impulsar una major implicació i recolzament fede-
ral en els objectius de la negociació col•lectiva dels 
sectors més precaris.
• Fer front a través de la negociació col•lectiva a tres 
dels eixos prioritaris de la precarietat: els salaris bai-
xos, la temporalitat i les llargues i desregulades jor-
nades laborals tot garantint fer front a les desigualtats 
de les dones, la gent jove i les persones migrades.

2.33  La manca de temps i la no possibilitat de ges-
tió del temps és un element de precarització per a 
les persones amb fortes desigualtats socials. Per a 
CCOO  racionalitzar els temps socials i laborals pas-
sa per canviar la lògica del “viure per treballar” per 
la de “treballar per viure”, per repartir els treballs, 
per acabar amb les llargues jornades laborals -davant 
del treball precaritzat i no voluntari de les jornades a 
temps parcials-, per acabar amb la disponibilitat em-
presarial del temps de les persones treballadores, per 
acabar amb la distribució irregular de la jornada. 

2.34   La negociació col•lectiva te importants compe-
tències en matèria de jornada laboral i l’FSC priorit-
zarà la negociació de la jornada laboral que sigui 

compatible amb els temps familiar i personal a través 
dels instruments actualment al nostre abast (conve-
nis col•lectius, calendaris laborals, plans i mesures 
d’igualtat i mesures per  fer  front  als  riscos psico-
socials). 

2.35  Situem entre les nostres prioritats:
• Recuperar la vella reivindicació de reduir la jorna-
da laboral a les 35 hores setmanals de mitjana com 
a mesura per afavorir la gestió personal del temps 
de treball remunerat i la gestió personal del temps, i 
l’objectiu de creació d’ocupació.
• Limitar al màxim la flexibilitat i garantir la seva 
negociació i control sindical amb la finalitat d’equili-
brar l’adaptació del temps de treball a les necessitats 
de les persones treballadores. 
• Controlar les hores extraordinàries i prolongacions 
de jornades per a la seva conversió en llocs de tre-
balls o en jornades complertes en el cas de la contrac-
tació parcial.
• Afavorir la jornada continuada, i en tot cas la reduc-
ció de la pausa per dinar.

2.36   Cal participar des de la Federació amb coherèn-
cia i coordinació amb la Federació Estatal i la CS 
CONC, de forma activa, sectorial, territorial o confe-
deral en la sensibilització i el desenvolupament de les 
relacions i de la política sindical de caire internacio-
nal, tant des del vessant representatiu com de la coo-
peració internacional al desenvolupament sindical.

2.37   La Federació forma part del patronat de la 
Fundació Pau i Solidaritat i se’n fa corresponsable 
de l’acció, la sostenibilitat i el funcionament.  En 
coordinació amb la Fundació, cal introduir mòduls 
específics de solidaritat en la formació als nostres 
delegats i delegades, promoure la  campanya  “So-
lidaritat i Compromís”, fer seguiment i promoció de 
les iniciatives de solidaritat des dels centres de tre-
ball on hi tenim afiliats, afiliades i seccions sindicals 
compromeses en l’activitat solidària, desenvolupar 
la nostra  representativitat i acció en el Fons Català 
de Cooperació i coordinar la nostra capacitat d’acció 
solidària a nivell local i a les grans empreses on la 
nostra afiliació o seccions participen de forma espon-
tània o organitzant activitats solidàries.

2.38   d. La recuperació del poder contractual en 
el sector públic

2.39   L’acció sindical, s’ha d’orientar a revertir les 
polítiques neoliberals recuperant el que representa 
l’eix troncal per a la millora de l’ocupació, del poder 
adquisitiu i de les condicions de treball: la força de 
la negociació col•lectiva i del poder contractual dels 
sindicats en la determinació de totes les matèries que 
repercuteixen en el treball, incloent-hi la formació, la 
salut laboral, la igualtat real de gènere, i totes aque-
lles altres que, directament o indirectament, s’hi han 
vist atacades.

2.40  Com a prioritat urgent, hem de recuperar la 
tutela d’àmbits avui desprotegits de la negociació 
col•lectiva. Com a conseqüència de les reformes la-
borals, s’ha debilitat extraordinàriament –si no és que 
ha desaparegut- la força dels convenis sectorials en 
alguns àmbits de la FSC. Per aconseguir-ho, haurem 

de lluitar per fórmules vinculants perquè aquests àm-
bits puguin quedar sota la cobertura del conveni sec-
torial corresponent.

2.41  Com a eix general de les nostres estratègies 
sindicals, hem d’intervenir en la modificació de les 
normes reguladores de la negociació col•lectiva per a 
anul•lar o limitar els aspectes més nocius de l’Estatut 
dels Treballadors afectats per la reforma laboral de 
2012, i donar més valor a la presència sindical als 
òrgans de decisió. Específicament també, en l’àmbit 
de la Funció Pública, hem de contribuir a recuperar el 
terreny perdut en l’EBEP, com a norma bàsica, però 
també, contemporàniament i sense subordinar-ho a la 
sort de l’EBEP, en totes aquelles normes pròpies que 
afecten la determinació de les condicions de treball 
a l’administració catalana –Llei de Funció Pública, 
nou Conveni Col•lectiu, i els diferents Acords sobre 
condicions de treball en tots els àmbits públics.

2.42  En l’actuació estratègica, haurem de distingir 
el que són empreses o organismes amb una forta im-
plantació sindical, que han resistit millor les enves-
tides de les reformes laborals, d’aquells àmbits on 
hem de concentrar els nostres esforços per a reforçar 
la seva vinculació amb normes o convenis sectorials 
i, d’aquesta forma, reconquerir els drets perduts o 
devaluats. Potenciarem, així, els acords sectorials, 
respectant els acords en empreses i organismes on el 
poder contractual del sindicat continuï mantenint-se 
amb força.

2.43   Per assolir aquets objectius l’Àrea Pública és un 
instrument necessari per actuar coordinadament  amb 
una única veu de CCOO en la negociació col•lecti-
va i en la determinació de les condicions generals de 
l’ocupació pública.

2.44    e. Salut laboral i sostenibilitat ambiental

2.45  Durant els darrers anys, amb la situació de crisi 
i les constants situacions de destrucció dels llocs de 
treball, hem patit una merma important de la protec-
ció vers els riscos en el lloc de treball.

2.46  La majoria de les empreses han reduït signifi-
cativament les inversions en prevenció de riscos la-
borals. Això ha comportat un augment dels accidents 
de treball.

2.47  Les mútues han sigut i estant sent, les grans 
aliades amb les empreses per al camuflatge dels ac-
cidents de treball i, sobretot, de les malalties profes-
sionals.

2.48  Amb l’ultima reforma de la Llei de Seguretat 
Social i Mútues, el tema ha empitjorat, ja que enca-
ra han fet que l’assetjament que patia el treballador 
o treballadora durant la baixa per malaltia comuna 
sigui més dur i amb més control, fet que agreuja les 
altes a dojo que dona l’ICAM, amb conseqüències 
desastroses en haver-se d’incorporar a la feina sense 
estar recuperat/da al 100%, per al desenvolupament 
d’aquesta.

2.49  Hem d’activar les reivindicacions per a un 
ICAM que compleixi amb les  seves funcions, sense 
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intervencionisme de les mútues, i que estigui defen-
sant la salut dels treballadors i treballadores.

2.50  La formació és una eina imprescindible per al 
desenvolupament de les funcions de les delegades i 
delegats de prevenció.

2.51  Es imprescindible donar més suport als delegats 
i delegades de prevenció per oferir un assessorament 
de proximitat, i poder combatre les situacions que des 
de fora de la llei s’estan exercint per part de les em-
preses i les mútues.
 
2.52  S’ha de donar suport a les Seccions Sindicals i 
sensibilitzar-les de la importància en l’intervenció i 
participació, dins de l’empresa, amb tot allò relatiu 
a la salut dels treballadors i treballadores, i la impor-
tància del treball conjunt i suport als delegats i dele-
gades de prevenció. 

2.53  Hem de defensar amb més contundència la sa-
lut dels treballadors i les treballadores en els llocs de 
treball. La defensa de la salut en els llocs de treball, 
i aconseguir que aquests siguin segurs, tant per als 
accidents de treball, com per les malalties laborals. 
Que l’espai de treball sigui un lloc segur, hauria de 
deixar de ser utopia.
 
2.54  Hem de crear una major xarxa d’assessors, en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals, tant als sec-
tors com als territoris per garantir l’assessorament de 
proximitat, i la nostra presència a les empreses.

2.55  Quant a sostenibilitat ambiental, el nostre sin-
dicat intervé per dues vies que condueixen a que les 
propostes de la nostra organització siguin valorades i 
tingudes en consideració: d’una banda, la seva acti-
vitat quotidiana i el reconeixement de la nostra gent, 
en matèria de sostenibilitat; i de l’altra, l’actuació i 
la intervenció davant les empreses i administracions.

2.56  Hem de fer propostes de formació per als nos-
tres delegats i delegades per millorar la nostra parti-
cipació activa en el si de les empreses.

2.57  Hem de dotar la nostra federació, d’un equip 
format i preparat en temes mediambientals per donar 
suport i assessorament a les delegades i delegats. 

2.58  Hem de fer més activa i reivindicativa la nostra 
presencia institucional.

2.59  La Responsabilitat Social a les Empreses és el 
compromís voluntari de les empreses i, a més a més 
de manera exemplar a les administracions públiques, 
per actuar de forma responsable davant el desenvolu-
pament sostenible de la societat i la preservació del 
medi ambient, tenint en compte els seus tres eixos fo-
namentals: aspectes socials, aspectes mediambientals 
i aspectes econòmics. 

2.60  Aquesta iniciativa impulsada pels governs de 
la Unió Europea, persegueix la conciliació de les de-
mandes de la societat civil amb els interessos de l’ac-
tivitat empresarial.

2.61  CCOO, com a organització sindical, ha de fo

mentar el desenvolupament de pràctiques responsa-
bles en els organismes públics i les empreses priva-
des, incentivant la informació i la formació a tots els 
treballadors i treballadores, i participant de manera 
activa en el disseny, l’aplicació  i la millora dels plans 
de Responsabilitat Social; amb l’objectiu de mantenir 
el  compromís per part de l’empresa de pràctiques 
responsables i amb la finalitat d’aconseguir una so-
cietat més productiva, sostenible i integradora, així 
com un desenvolupament més igualitari, just i solida-
ri; sent CCOO a més a més partícip en la normalitza-
ció de la Responsabilitat Social en aquest país.”

2.62   És necessari intervenir, a través de la negocia-
ció col•lectiva i l’acció sindical, en la política i les 
actuacions de responsabilitat social de les empreses, 
participant en totes les fases del seu desenvolupa-
ment: elaboració aplicació, rendició de comptes i ve-
rificació.

2.63  f. Els processos de reversió a la gestió pública

2.64  Desprès de molts anys de processos d’externa-
lització de la prestació de serveis a les administra-
cions públiques, estem en un moment d’inici de re-
cuperació d’alguns d’aquests serveis  per part de les 
administracions, més concretament de l’àmbit de les 
administracions locals. 

2.65  A les darreres eleccions municipals, han conco-
rregut algunes forces polítiques i coalicions electo-
rals amb programes i propostes que manifesten ben 
clarament projectes de gestió directa de les compe-
tències pròpies.

2.66  Han fet referència a polítiques d’ocupació, de 
formació, i d’inserció assimilables a les propostes 
sindicals. Han reivindicat una economia moderna, 
sostenible i fonamentada en la qualitat de l’ocupa-
ció, i no en els salaris baixos. S’han fet  propostes 
concretes sobre el paper significatiu que les admi-
nistracions, especialment les locals, tenen a l’hora 
de definir les condicions en les  licitacions de serveis 
públics, amb relació a: qualitat de l’ocupació, estabi-
litat, condicions de salut i seguretat, mínims salarials, 
i polítiques d’inserció. 

2.67  Altres administracions a l’hora de valorar el 
cost i la qualitat de la prestació estan verificant allò 
que  des de CCOO hem manifestat sempre del sobre-
cost que suposa aquesta fórmula.

2.68  A CCOO hem manifestat sempre el nostre des-
acord amb la gestió indirecta dels serveis, no tant sols 
pel sobrecost econòmic per la prestació d’un servei 
públic sinó, perquè aquesta fórmula ha suposat una 
degradació de les condicions de treball del personal 
envers al de l’empresa principal i de la qualitat dels 
serveis.

2.69 Aquets darrers anys amb la crisi econòmica i  les 
diferents reformes legislatives,  ha propiciat encara
més la  precarització de les condicions laborals del 
personal de molts d’aquests serveis externalitzats.

2.70  Això no suposa pas que la totalitat d’aquests 
serveis acabin depenent directament de les mateixes 

corporacions, continuaran externalitzats i els contrac-
taran per mitjà de licitacions públiques en els concur-
sos de serveis.

2.71   La nostra acció sindical ha de continuar en la lí-
nia de sol•licitar la constitució de meses de concerta-
ció, per establir a cada administració, dins del diàleg 
i la negociació les prioritats següents:
  - Mapa real dels serveis externalitzats, amb la re-
ferència de les empreses prestadores del serveis, el 
període de durada i el nombre de personal que presta 
el servei.
  - Anàlisis i estudi del mapa, amb conclusions dels 
serveis que es poden recuperar per ser prestats amb 
gestió directa, sindicalment en aquest sentit s’ha de 
prioritzar en la mesura que sigui possible la recupe-
ració.
   - En els casos de recuperació per part de l’adminis-
tració de la gestió dels serveis, establir el calendari, 
les condicions del servei i del personal afectat.
   - En aquest sentit, per CCOO l’objectiu principal és 
la garantia de l’ocupació i el manteniment dels seus 
drets i condicions sociolaborals. 

2.72  En els casos de continuar amb la gestió exter-
na alguns serveis en la mateixa mesa de concertació 
s’han d’establir i desenvolupar acords que garantei-
xin:
- L’aompliment per part de les empreses prestadores 
del servei, del conveni col•lectiu del sector en la seva 
integritat.
- L’estabilitat en l’ocupació.
- Una subrogació garantida en les clàusules de les li-
citacions.
- El control públic i sindical de la gestió de la pres-
tació del servei per part de l’empresa prestadora del 
servei.
- Un protocol de bones pràctiques en les contracta-
cions públiques.
- La responsabilitat social de les empreses licitadores.
- Plans o mesures d’igualtat negociats amb la repre-
sentació social.
- L’acompliment de les obligacions en matèries de 
salut laboral
- Compliment de l’obligatorietat de tenir protocol de 
prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe.

2.73   En ambdós casos s’ha de tenir en compte la via-
bilitat econòmica de la decisió i l’impacte que pugui 
tenir sobre el servei.

2.74  Atesa la diversitat d’activitats productives 
prestades per part de les empreses prestadores dels 
serveis, aquesta acció sindical s’ha de realitzar en  
coordinació amb la Secretaria d’Acció Sindical de la 
CONC, amb la creació d’un grup de treball entre les 
diferents Federacions afectades.

2.75  En els casos de recuperació de la prestació del 
servei per part de alguna administració, dins  l’àm-
bit de la nostra Federació  la coordinació recau en la 
Secretaria d’Acció Sindical i Negociació Col•lectiva, 
que realitzarà aquesta coordinació amb els sectors les 
seccions sindicals afectades. 
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     Eix 2. L’acció sindical en els serveis a la ciutadania                                                   Pàg. 4 Eix 2

    
2.76  g. Llei catalana de la funció pública

2.77   El document de ponències de l’FSC estatal en 
el seu apartat 3  “L’acció sindical en els serveis a 
la ciutadania” en l’apartat de la necessitat de des-
envolupar l’EBEP, ja remarca la importància que 
aquest punt té i la poca preocupació que han tingut 
les administracions autonòmiques en portar a terme 
aquest desenvolupament. I, en especial la Generalitat 
de Catalunya no ha desenvolupat pràcticament res, 
independentment del govern que hi ha hagut des de 
l’any 2007.

2.78  L’EBEP va definir, en el seu article 13, el per-
sonal directiu professional, especificant però que el 
govern i  els òrgans de govern de les comunitats au-
tònomes el podrien desenvolupar. I això, a Catalun-
ya, la Generalitat no ho ha fet, i ha donat peu a que 
els ajuntaments hagin “desenvolupat” aquesta figura, 
però amb criteris de provisió ben diferents. Cal ur-
gentment que es desenvolupi aquesta figura a nivell 
català.

2.79  L’avaluació de l’acompliment  recollida a l’ar-
ticle 20 de l’EBEP també possibilita que les adminis-
tracions públiques estableixin sistemes que permetin 
l’avaluació de l’acompliment dels seus empleats. 
Però això pot donar lloc a criteris molt desiguals, Per 
tant, a Catalunya la Generalitat hauria d’establir uns 
criteris generals que fossin d’aplicació a totes les ad-
ministracions catalanes.

2.80  L’article 48 de l’EBEP regula la solució extra-
judicial de conflictes col•lectius però amb un caràcter 
molt general, indicant que correspon a les AAPP i als 
sindicats acordar la creació i la configuració i el des-
envolupament de sistemes de solució extrajudicials 
de conflictes col•lectius. Evidentment aquí a Catalun-
ya fins ara no s’ha fet res de res, cosa que ha ocasionat 
un greu problema al personal funcionari. A Catalunya 
partim de l’experiència molt positiva en el món labo-
ral del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC); aquest 
model pot servir de base en el marc legal que corres-
pongui amb les  corresponents parts, Generalitat i les 
entitats representatives dels municipis a Catalunya, 
per part de l’’administració i els sindicats representa-
tius com a representants de la part social. 

2.81  El mateix succeeix al capítol 2 de l’EBEP: Dret 
a la carrera professional i modalitats de la carrera 
professional dels funcionaris. L’article 16 diu lite-
ralment que les lleis de funció pública que es dictin 
en desenvolupament de l’EBEP regularan la carrera 
professional. L’article 17 diu que les lleis de funció 
pública que es dictin en desenvolupament de l’EBEP 
podran regular la carrera horitzontal i l’article 18 diu 
que les lleis de funció pública que es dictin en desen-
volupament de l’EBEP articularan els sistemes per a 
realitzar la promoció interna.

2.82  Tot això no s’ha fet i és molt urgent que es porti 
a terme, prèvia discussió i negociació amb els sindi-
cats.

2.83   Fins que la Llei es desenvolupi o s’estigui en 
el seu procés d’elaboració és imprescindible un Pacte 
Nacional Català dels Serveis Públics.

2.84   h. La intervenció en l’àmbit institucional

2.85  Partim del concepte de la nostra intervenció 
institucional com la capacitat de dirigir, de promou-
re iniciatives que permetin espais més respectuosos i 
positius per al conjunt dels treballadors i treballado-
res.

2.86  Reivindiquem que, en l’àmbit econòmic, les 
institucions han d’assegurar, entre d’altres, el com-
pliment dels acords, convenis i  contractes que són el 
fonament per garantir el creixement i el reforçament 
de les organitzacions.

2.87   L’evidència demostra que la clau del progrés 
social és el disseny d’institucions inclusives que, en 
l’àmbit sindical garanteixin la participació́, la repre-
sentativitat, el pluralisme i els controls sobre les arbi-
trarietats mitjançant pesos i contrapesos. 

2.88   La nostra participació institucional s’orientarà 
cap a la col•laboració en la superació de les dificultats 
presents en el nostre entorn i la millora de la socie-
tat en general, però molt especialment cap a la classe 
treballadora.

2.89   Les institucions formen part d’un sistema, tant 
intern com extern, que haurà d’establir i consolidar 
mecanismes d’articulació que facilitin els acords i 
consensos entre les parts implicades per tal d’evitar 
de quedar atrapats en la pròpia estructura organitzati-
va, més enllà de les propostes. 

2.90   També resultarà fonamental de considerar, en 
cada escenari d’intervenció, les persones i els col•lec-
tius implicats, procurant evitar col•lisions entre in-
teressos institucionals, grupals e individuals, sense 
renunciar al nostre ideari. Per la qual cosa resultarà 
fonamental detectar las principals línees d’acció, així 
com les nostres prioritats.

2.91   Com a principals àmbits d’actuació, a nivell 
federatiu intern:
• La pròpia federació i les seves organitzacions (co-
mitè federal, consell, territoris, sectors, agrupacions i 
seccions sindicals)
• L’Àrea Pública de la CSCONC
• Les altres federacions de la CSCONC
• Les Secretaries de la CSCONC
• Les Secretaries de la FSC estatal
• ..........

 2.92   Àmbits d’actuació de caràcter extern:
• La resta de sindicats
• Les patronals
• Les administracions públiques
• Les plataformes i entitats cíviques
• Els partits politics
• ...........
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      Eix 3. Igualtat i lluita contra tot tipus de discriminació                                          Pàg. 1  Eix 3

Eix 3.- Igualtat i lluita contra tot tipus de 
discriminació

3.01   a. Igualtat entre dones i homes

3.02   El principi d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes es troba recollit en els nostres documents federals, 
no només com a instrument d’eliminació de les dis-
criminacions en les condicions de treball, sinó també 
com a element necessari per a garantir la participació 
de les dones en el disseny de les polítiques sindicals i 
en la direcció de l’organització.

3.03   Els anys de crisi han suposat un retrocés en el 
camí de la igualtat entre dones i homes ja que l’enorme 
pèrdua d’ocupació, i la consegüent precarització de les 
condicions de treball, ha suposat un augment de les 
desigualtats i una pèrdua de drets, amb més incidència 
sobre les dones.

3.04   Les violències contra les dones és una altra con-
seqüència de les desigualtats i les discriminacions, al 
temps que una xacra social que requereix d’una inter-
venció transversal per part del sindicat, d’organitza-
cions civils i d’institucions.

3.05   La nostra acció sindical i la negociació col•lecti-
va han de continuar sent motors de canvi del sistema i 
de millora de les condicions de les persones, i per això 
hem de continuar “hissant” la bandera de la igualtat 
real i efectiva, així com de la plena participació de les 
dones al sindicat, amb una política sindical que intro-
dueix les polítiques feministes en els seus programes i 
en el seu treball diari. Per això caldrà que:

3.06  Promoguem la participació en campanyes de 
reivindicació i/o sensibilització pròpies del sindicat i 
d’altres entitats socials en relació a la igualtat i la lluita 
contra les desigualtats i discriminacions.

3.07  Eliminem els estereotips de gènere que con-
dueixen a la valoració desigual dels rols que tenen do-
nes i homes en matèria política, econòmica, social i 
cultural.

3.08   Incidim en la presència de dones en les meses 
de negociació i en tasques de direcció sindical a tots 
els nivells, com a senya d’identitat, com a pràctica de 
reconeixement de la decisió de construir un sindicat 
de dones i homes i per la convicció de que la igualtat 
entre dones i homes és un dret.

3.09   Les seccions sindicals siguin àmbits de treball 
prioritari en la sensibilització contra la discriminació, 
el masclisme i la violència de gènere; de manera que 
sigui primordial que la formació de les persones dele-
gades incideixi en la gestió de la igualtat en els centres 
de treball i la sensibilització contra els discursos i com-
portaments masclistes.

3.10   Assessorem i denunciem els casos de discrimi-
nació de gènere que es produeixin als centres de treball 
i a la societat.

3.11   Identifiquem, denunciem i erradiquem les dife-
rents violències que pateixen les dones pel sols fet de 
ser-ho, dins i fora de la nostra organització.

3.12   b. L’acció transversal de gènere 

3.13   L’acció transversal de gènere ha de ser el co-
rrent principal de totes les activitats de l’FSC, des de 
l’acció sindical i la negociació col•lectiva, fins als pro-
cediments i sistemes de presa de decisions, fet que re-
quereix d’una actuació coordinada amb la Secretaria 
de la Dona i/o de Gènere i Igualtat, les quals no tenen 
l’exclusivitat, sinó que aquesta competència s’ha d’es-
tendre a tots els àmbits de la vida sindical, a totes les 
estructures i a tots els col•lectius.

3.14  Situar l’objectiu de la igualtat de gènere en el 
centre de la nostra activitat requereix de les actuacions 
següents:

3.15  - La consideració sistemàtica de les diferències 
entre les condicions, les situacions i les necessitats 
de les dones i els homes en el conjunt de tota la nos-
tra acció sindical. Els homes i dones del sindicat han 
d’actuar activament en la detecció de problemes i en la 
formulació de necessitats. La discriminació de gènere 
no és un problema només de les dones, sinó de tota la 
societat.

3.16  - La integració de polítiques de transversalitat de 
gènere en la pràctica sindical que permetin negociar 
convenis que tinguin en compte que la diferent situa-
ció i posició de les dones i els homes, de tal manera 
que a les seves negociacions s’inclogui l’impacte de 
gènere, a més a més de modificar totes aquelles me-
sures, llenguatges i drets que puguin contenir algun ti-
pus de discriminació. Per això és necessari fomentar la 
presència de dones a les meses de negociació.

3.17  - L’assessorament quotidià i constant a treballa-
dores i treballadors, i en especial a les persones afi-
liades en qüestions relatives qualsevol discriminació 
per raó de sexe en els drets laborals, condicions de tre-
ball i prestacions de la seguretat social i conciliació, 
així com l’orientació, acompanyament i gestió dels 
casos d’assetjament sexual i per raó de sexe. També 
la informació i l’assessorament dels drets laborals de 
protecció a les dones que pateixen violència violèn-
cia masclista en l’àmbit de la parella han d’estar als 
centres i llocs de treball. Per això es requereix que la 
representació legal de treballadores i treballadors tin-
gui coneixements precisos i específics sobre aquestes 
matèries. La formació sindical en perspectiva de gène-
re ha de continuar, i inclús en determinades matèries 
s’hauria d’incrementar.

3.18  - L’adopció de tota decisió, sigui normativa o 
executiva, necessitarà d’un estudi previ sobre el seu 
impacte diferencial en dones i homes, per si fos con-
trària a la igualtat d’oportunitats. Això suposarà un en-
riquiment de l’aprenentatge dins de l’FSC, amb l’esta-
bliment d’indicadors que en permetin l’avaluació i el 
seguiment.

3.19  - La promoció, en els sectors i en les seccions sin-
dicals, de la figura del/de la responsable de polítiques 
d’igualtat home i dona.

3.20  - El reforç de la formació en igualtat entre dones 
i homes, mitjançant l’obligatorietat d’adquisició de co-
neixements per a les persones que han de conformar 
els equips de direcció i d’estructura del sindicat.

3.21 - L’exigència de l’ús d’un llenguatge no sexis-
ta en totes les comunicacions del sindicat, per això és 
necessària la publicació de manuals i la realització de 
cursos de redacció i de llenguatge no sexista. 

3.22  - La creació d’una bústia de vigilància i denúncia 
del llenguatge o representacions gràfiques sexistes de 
les nostres comunicacions.

3.23   c. Bretxes de gènere i plans d’igualtat 

3.24   Parlem de bretxes, en plural, perquè les des-
igualtats i discriminacions es troben en tots els àmbits 
de la vida personal, professional i econòmica de les 
dones, conseqüència d’un continu empitjorament de 
les condicions de treball per la divisió sexual del tre-
ball (segregació horitzontal), el mínim d’accés a llocs 
de direcció (segregació vertical), un tipus de contracte 
majoritàriament temporal, un elevat nombre de jorna-
des a temps parcial, uns salaris baixos, una bretxa sala-
rial i uns alts índexs d’atur, que condicionen la feminit-
zació de la pobresa i anticipen unes bretxes de gènere 
en protecció social i pensions.

3.25   A tot això hem de sumar el desmantellament 
de l’Estat del Benestar i la desregulació de les condi-
cions de treball de la darrera reforma laboral, fet que 
ha suposat un retrocés en la igualtat de les dones i una 
perpetuació de la discriminació en combinar-se la ne-
cessitat de tenir un salari i la continuïtat en l’exercici 
de les tasques d’atenció i cura que l’Estat ha deixat de 
prestar.

3.26   Les propostes de reforma horària i les noves for-
mes d’organització del treball com la digitalització i el 
teletreball, han de ser prèviament analitzades perquè 
tinguin totes les garanties i drets, i no suposin una op-
ció més de “ficar les dones a casa” a seguir realitzant 
soles el treball de cures fomentant la doble jornada, la 
individualització, l’aïllament, el desajustament en els 
ritmes de treball i la manca de separació entre la vida 
laboral i familiar, amb els consegüents perjudicis per a 
la salut que pot comportar.

3.27   Per combatre-les cal considerar treball també el 
treball domèstic i de cures, i avançar per al seu reco-
neixement i valor socioeconòmic, al temps que s’in-
cideix en la necessitat d’abordar la regulació norma-
tiva del repartiment equilibrat del treball no assalariat, 
generant nous drets i promovent nous comportaments 
socials.

3.28   L’acció sindical i la negociació col•lectiva han 
de continuar sent la nostra eina per lluitar contra la dis-
criminació laboral i per l’assoliment de la igualtat de 
les treballadores i dels treballadors, abordant:
• L’erradicació de la divisió sexual del treball
• La posada en valor dels treballs de les dones i l’incre-
ment consegüent dels salaris 
• L’eliminació de la bretxa salarial
• El foment de la corresponsabilitat en la cura amb per-
misos iguals i intransferibles
• L’afavoriment i la millora de mesures de conciliació 
(permisos, reduccions de jornada, flexibilitat, excedèn-
cies…), i que aquestes no comportin pèrdua salarial ni 
de promoció professional
• La millora dels horaris laborals i la implementació de 
calendaris laborals



 federació de serveis a la ciutadania

 Edició Especial

11

       Eix 3. Igualtat i lluita contra tot tipus de discriminació                                          Pàg. 2 Eix 3

• La reducció del temps de treball i el foment de la 
jornada continuada
• La vigilància de les jornades a temps parcial i la im-
posició d’hores extres
• La reducció de la temporalitat
• La disminució de la segmentació vertical
• La utilització d’un llenguatge inclusiu en les ofertes
d’ocupació i en les definicions de les tasques i compe-
tències.
• L’elaboració de plans d’igualtat

3. 29  Els Plans d’Igualtat són un nou àmbit de la ne-
gociació col•lectiva de gran valor per al foment de la 
igualtat i per a l’eliminació de les desigualtats que no 
estan del tot potenciat. La diagnosi prèvia de la situa-
ció de discriminació i desigualtat d’oportunitats a les 
empreses i administracions és fonamental per dissen-
yar polítiques i actuacions, així com les campanyes es-
pecífiques. Cal, doncs que:

3.30 - Doblar els esforços perquè se segueixin fent 
plans d’igualtat en aquelles empreses obligades per la 
llei (més de 250 treballadors i treballadores i a totes 
les administracions públiques) i pels convenis que han 
rebaixat ,aquest llindar, tot continuant negociant la mi-
noració dels requisits legals d’obligatorietat.

3.31  - Constituir comissions d’igualtat per a la nego-
ciació, el seguiment i l’avaluació, així com fomentar 
la figura del delegat o de la delegada d’igualtat a les 
empreses.

3.32  - Visibilitzar els acords i els plans amb el seu 
registre al REGCON, i elaborar el mapa de Plans 
d’Igualtat federal com a eina de consulta, seguiment 
i avaluació.

3.33 - Elaborar els protocols d’assetjament sexual i per 
raó de sexe dins dels plans d’igualtat, per tal  que siguin 
plenament negociats amb les delegades i els delegats. 
Seguir potenciant la seva negociació a totes les empre-
ses i exigir-ne el registre, atesa la seva obligatorietat.

3.34  - La coordinació entre les responsables de les 
secretaries de la dona i d’acció sindical és fonamen-
tal per contribuir a la millora de la implementació dels 
plans d’igualtat, i a la negociació de mesures d’igualtat 
i de l’aplicació de la perspectiva de gènere als conve-
nis col•lectius.

3.35 - Introduir als espais de negociació col•lectiva 
l’Observatori d’Igualtat quan no hi hagi obligació de 
constituir comissions d’igualtat. 

3.36 - La violència contra les dones és un gravíssim 
problema. Per això és important l’assessorament quo-
tidià, així com la conscienciació i la denúncia; tas-
ques a les quals es proposa afegir algun estudi sobre 
l’impacte de l’assetjament sexual dins dels sectors de 
l’FSC.

3.37  - La implementació la iniciativa de la Secretaria 
de la Dona de l’FSC estatal, i seguida per la Confe-
deració, d’un grup de treball integrat per responsables 
sindicals dels sectors implicats en l’atenció a les per-
sones maltractades i víctimes de violència de gènere: 
cossos policials, Administració de justícia, serveis so-
cials i intervenció social. 

3.38   d. Feminitzar el sindicat 

3.39   La desvalorització del treball femení és estruc-
tural i la discriminació és interseccional. El sindicat fa 
una aposta ferma pel reconeixement de les dones en el 
món del treball i per la presència decisiva i visible en la 
nostra organització. La representació paritària de do-
nes i homes en tots els àmbits de presa de decisions és 
un requisit necessari per assolir una societat realment 
democràtica, per això hem de prendre les mesures que 
calguin i adoptar les estratègies apropiades per garan-
tir-ho.

3.40   La Conferència de Dones i Homes marca una 
línia de treball i ens porta cap a replantejaments pro-
funds en la manera de relacionar-nos, en la priorització 
dels objectius i les estratègies, en el mateix concepte 
de benestar a què aspirem. Volem fer visible i referen-
ciar nítidament l’aposta per la feminització del sindicat 
i de la societat sumant a la presència de dones els eixos 
de la centralitat de la vida i de les persones de les polí-
tiques feministes.

3.41   Eines clau per l’assoliment d’aquests objectius 
són:

3.42  - La visibilitat i la difusió de la tasca de les dones 
que han estat i són referents per la seva lluita i el seu 
treball sindical. Amb especial atenció a les seccions 
sindicals per la seva experiència de lideratge de dones, 
pel seu funcionament i per la seva organització.

3.43 - El desenvolupament de programes per donar 
valor a la fidelització de l’afiliació de les dones i, 
d’aquesta manera, potenciar d’aquest manera la seva 
participació a les candidatures de les eleccions sindi-
cals.

3.44  - La constitució del Comitè de Dones de l’FSC 
com a organisme estable de reflexió i participació, re-
comanació i apoderament col•lectiu.

3.45 -  Un diagnòstic global sobre la participació de les 
dones a les estructures de direcció i a les distribucions 
de responsabilitat que ens ajuda a la reflexió conjunta i 
a endegar el camí per cercar mesures d’acció. Elabora-
rem el Pla d’Igualtat de l’FSC per tal de disposar de la 
diagnosi de situació de la representativitat de les dones 
dins de l’organització.

3.46  - La definició dels horaris d’activitat sindical in-
terna de l’organització participant activament en l’ela-
boracíó del Codi de Bones Pràtiques, i promovent les 
polítiques de conciliació per a dones i homes i apostant 
per un nou repartiment de les responsabilitats en l’àm-
bit de la família.

3.47  - La recerca de formes de treballar més horit-
zontals i col•laboratives, que fomentin les àrees i els 
equips de treball diversos i plurals, amb criteris de pla-
nificació i coordinació, repercutint en l’eficàcia i efi-
ciència dels diferents recursos sindicals.

3.48  - La lluita contra la divisió sexual que influeix 
en la diferent valoració dels treballs i per millorar les 
condicions dels sectors feminitzats. Prioritzarem en els 
convenis col•lectius les mesures per a la reducció de la 
bretxa salarial entre homes i dones incidint en els sala-

ris, permisos, categories i promoció professional, així 
com integrant la dimensió de gènere en les pràctiques 
preventives.

3.49  - La garantia de proporcionalitat de dones en els 
organismes de participació institucional i en les meses 
de negociació col•lectiva, que asseguri la participació 
d’almenys una dona a cada mesa de negociació.

3.50  - El suport a la figura del delegat/da d’igualtat 
a les empreses per garantir la implementació de les 
polítiques de gestió de la diversitat i de prevenció del 
racisme i la xenofòbia

3.51  - La lluita contra la violència de gènere masclista 
com a objectiu de primer ordre en l’agenda del sin-
dicat. En aquest sentit, el sindicat assumeix el com-
promís d’impulsar un ampli acord social i polític que 
pugui culminar en un gran pacte contra la violència de 
gènere.

3.52   e. Lluita contra la discriminació per orienta-
ció sexual i/o identitat de gènere 

3.53   En l’àmbit laboral, la discriminació per orien-
tació sexual o identitat de gènere té una especial im-
portància. Diversos estudis mostren que la feina és un 
dels àmbits en què les persones tenen més por a sortir 
de l’armari, és a dir, a identificar-se com LGTBI, per  
possibles represàlies LGTBfobes (burles de les com-
panyes i els companys o caps, possible acomiadament 
encobert, etc); aquesta situació provoca que en moltes 
ocasions no gaudeixin de les mesures a què tenen dret, 
com són els permisos per matrimoni, per naixement, 
adopció o acolliment, o per malaltia de familiar.

3.54  Tot i que no hi ha dades concretes, la crisi i les 
reformes laborals han afectat de manera especial a les 
persones LGTBI, amb una major por a sortir de l’ar-
mari i una pèrdua de drets.

3.55  L’àmbit LGTBI  de l’FSC de Catalunya ha de 
treballar per combatre totes aquestes discriminacions 
per opció sexual i d’identitat de gènere en els àmbits  
laboral i social. Per això és és necessària l’existència 
d’un àmbit permanent i transversal de les persones del 
col•lectiu LGTBI dins l’FSC, donant així resposta a la 
realitat social i per la consolidació del treball realitzar 
durant aquest darrers tres anys.

3.56   La lluita contra la discriminació per orientació 
sexual i/o de gènere ha de ser també una qüestió trans-
versal dins del sindicat; per això, hem de continuar 
amb la sensibilització i la formació de les persones 
dirigents, delegades i delegats, i de fer-la extensiva a 
l’afiliació i els centres de treball. 

3.57   És necessari que el conjunt de les persones que 
formen CCOO conegui la situació del col•lectiu LGT-
BI i de la nostra política sindical al respecte.  D’aques-
ta manera podem actuar com a transmissors i educa-
dors en una societat que tendeix al conservadorisme i 
al manteniment de la discriminació de les persones en 
funció de les seves diferències afectives, de maneres 
de vida o sentiments.

3.58   Caldrà col•laborar amb la Secretaria de Forma-
ció Sindical  per dotar de  perspectives i  continguts la
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formació sindical sobre el tractament de la diversitat 
sexual al món laboral, introduint-la en la formació bà-
sica sindical de delegades i delegats a través de mòduls 
específics  de  diversitat   afectiu-sexual  i   d’actua-
ció formació sindical de delegades i delegats a través 
de mòduls específics  de  diversitat afectiva-sexual  i   
d’actuació contra la LGTBIfòbia, a més d’organitzar 
tallers específics, bàsics i superiors, contra l’homofò-
bia, i a favor de la diversitat sexual, la prevenció de 
la violència i contra l’assetjament trans-lesbo-homo-
fòbic.

3.59   La negociació col•lectiva ens ha de servir com 
a eina per a la   lluita   contra   la   discriminació   del   
col•lectiu LGTBI, amb la introducció de clàusules an-
tidiscriminatòries que incloguin l’orientació sexual i 
la identitat de gènere, i la negociació de mesures con-
cretes per a persones  lesbianes, gais, transsexuals, bi-
sexuals i intersexuals, en relació a la seguretat jurídica, 
l’accés a la feina, la conciliació de la vida laboral i fa-
miliar, la salut laboral i el llenguatge inclusiu i no- se-
xista.

3.61   Els permisos d’assistència a consulta mèdica per 
rebre els tractaments de reassignació de sexe, així com 
els permisos per a la realització dels tràmits necessa-
ris per a la reassignació de sexe, s’han d’excloure dels 
percentatges d’absentisme individual i deixar de ser 
causa d’acomiadament objectiu.

3.62   Als plans d’igualtat, cal introduir polítiques i 
mesures encaminades a la no-discriminació per orien-
tació sexual o identitat de gènere, al dret a la intimitat 
en l’accés a la feina, en la contractació i en la preven-
ció de riscos laborals de les persones, establint mesu-
res perquè no se sol•liciti documentació o proves in-
necessàries.

3.63   Cal garantir que en els protocols per assetjament 
sexual i per raó de sexe tinguin en compte l’orienta-
ció sexual de les persones, així com negociar protocols 
d’actuació contra la LGTIBfòbia, i incloure-la com a 
risc psicosocial, de forma que pugui existir unes me-
sures de prevenció d’assetjament laboral per aquesta 
causa. 

3.64   Introduir en la negociació col•lectiva mesures 
i clàusules que recullin drets i seguretat jurídica en el 
procés de transició de les persones trans, i de garantia 
de la privacitat de les dades de salut per VIH i/o sero-
positives.

3.65   Reclamar  al Govern de la Generalitat el des-
plegament complet de la Llei per garantir els drets  de 
lesbianes, gais bisexuals, transgèneres i intersexuals; i 
que aquest avanci amb noves regulacions que garantei-
xin la igualtat de tracte i no-discriminació al col•lectiu.

3.66   Treballar en l’objectiu de sumar delegats i de-
legades en els processos electorals, posant en valor la 
diversitat sexual, i incrementant el nombre de repre-
sentació sindical a les empreses.

3.67   Vetllar perquè no hi hagi discriminació de les 
persones del col•lectiu LGTBI en l’àmbit laboral, do-
tant les persones  responsables de la  inspecció de  tre-
ball d’una formació adequada i incloent en la formació 
del personal encarregat dels riscos laborals continguts 
relacionats amb els riscos laborals que poden patir les 

persones LGTBI.

3.68   f. Erradicar l’exclusió en l’àmbit del treball

3.69   No pot analitzar-se el fenomen de l’exclusió en 
l’àmbit del treball sense englobar-lo dins del concepte 
més ampli de desigualtat social. És ben sabut que les 
crisis econòmiques, entre d’altres efectes, incrementen 
les formes de desigualtat i n’accentuen les ja existents 
i, d’entre elles, la que més afecta  la població és la des-
igualtat en la feina, o el que és el mateix: l’exclusió o 
discriminació laboral, entenent com a tal tota classe 
de limitacions, restriccions o dificultats imposades de 
forma directa o indirecta, que impedeixin a la persona 
accedir plenament a l’ús dels seus drets laborals.

3.70  Són molts els obstacles existents per accedir al 
treball, entre d’altres factors i interessos legals, socials, 
culturals, econòmics, productius, tecnològics i organit-
zatius.

3.71   Tenim l’obligació de lluitar contra tots aquests 
factors, per erradicar qualsevol forma d’exclusió vin-
gui donada per mecanismes o condicionants “for-
mals”, de tipus ambiental o de condicions del sistema 
i que, de vegades, poden semblar no-discriminatoris 
però en realitat sí que ho són, com ara el mecanisme 
convencional-legal d’establiment de salaris baixos per 
a determinats treballs que són ocupats majoritàriament 
per segments de la societat molt concrets (dones, joves, 
immigrants…) o com pot ser el dret de l’empresari a 
contractar, a renovar el contracte, a acomiadar (inde-
pendentment que hagi d’abonar una indemnització) o 
a promocionar lliurement una persona, així com altres 
condicionants menys evidents però igualment abusius 
o exagerats com ara exigir com a requisit per a una 
ocupació molta més formació, títols o experiència pro-
fessional de la que exigeix el lloc de treball a ocupar 
o que l’exigència del lloc no es correspongui amb la 
categoria professional adjudicada ni amb la retribució 
percebuda; també es donen condicionants de tipus dis-
suassiu que afecten per desigual els diferents segments 
susceptibles d’exclusió, com pot ser el cas d’exigir 
disponibilitat horària, flexibilitat, mobilitat geogràfica 
i/o funcional, l’exigència de transport propi, etc) o re-
quisits innecessaris: vestir d’una manera determinada 
o que s’exigeixin condicions físiques i mentals, totes 
elles no essencials ni determinants per al desenvolupa-
ment de la feina.

3.72   Davant la desigualtat, l’exclusió o la discrimi-
nació hem d’atendre als conceptes oposats d’igualtat, 
d’integració o d’inclusió.

3.73   Les estadístiques situen el salari (bretxa salarial) 
com l’element de més exclusió i discriminació. Mal-
grat això, és en l’accés i el manteniment del lloc de 
treball on, primerament, haurem de realitzar l’esforç 
més gran per aconseguir mesures integradores o d’in-
clusió, reals i efectives, sumades a les de garantir la 
permanència en el lloc de treball i que el treball sigui 
de qualitat ja que, tot i tenir una ocupació, es donen 
situacions d’exclusió/discriminació. 

3.74   Així, des de CCOO, només considerarem com 
a “integradora”, aquella ocupació de bona qualitat que 
proporcioni al treballador o treballadora uns ingressos 
suficients que li permetin de viure dignament i susten-
tin el seu desenvolupament social, laboral i humà, par

ticipant plenament i activament de la societat i dins 
d’un sistema i un ambient laboral lliures de qualsevol 
discriminació.

3.75   És necessari impulsar tant mesures normatives 
(lleis, convenis col•lectius, pactes…) com d’educació 
i sensibilització de les persones, sense que això suposi 
disminuir la intensitat de la lluita sindical i social per 
erradicar la naturalesa del problema, ja que eliminar 
l’exclusió a la feina serà més o menys difícil depenent 
del moment que visqui el mercat de treball, influenciat 
per les condicions socioeconòmiques i polítiques del 
moment i de la fortalesa de les organitzacions sindi-
cals, civils, etc.

3.76   Aquestes mesures han de ser tan àmplies i adap-
tables en el temps com el pugui ser la diversitat de for-
mes d’exclusió laboral i la diversitat d’individus dis-
criminats per la seva condició de gènere, de cultura, el 
seu país d’origen, la seva religió, l’ètnia, l’orientació 
sexual, la condició físicointel•lectual, l’edat, el seu 
pensament políticosindical, el seu aspecte físic, estè-
tic o estereotip, els seus recursos econòmics, la seva 
diversitat funcional, una malaltia crònica o infecciosa, 
etc.

3.77   Entre les mesures a treballar proposem:

3.78 - Establir acords/normatives que planifiquin la 
contractació obligatòria en les noves contractacions, 
de persones pertanyents als diferents segments de la 
població, susceptibles d’exclusió social, generant 
plantilles més igualitàries, diverses i equilibrades.

3.79  - Regular legalment fórmules semblants a les 
d’oferta pública d’ocupació per a les empreses priva-
des que comportin l’obligatorietat de fer públics els 
seus procediments i criteris de selecció i promoció in-
terna, donant més transparència en aquests elements 
integradors.

3.80  - Establir l’obligatorietat de realitzar avaluacions 
de tipus social auditables específiques per detectar dis-
criminacions en el sistema o l’ambient de l’empresa. 
Mantenir i ampliar els observatoris dels factors que 
obstaculitzen la integració en el treball.

3.81  - Incidir en l’establiment de mesures pal•liati-
ves de protecció social en relació a les diferents con-
seqüències de l’exclusió laboral: denegació de pres-
tacions, ajudes i/o serveis socials, etc. per manca de 
cotitzacions a la Seguretat Social, requisit d’estar en 
actiu, etc; pèrdua de drets socials, econòmics, de sa-
lut (malalties psicològiques, per mala nutrició…), fa-
miliars (desestructuració familiar, afectació de noves 
generacions, perpetuïtat de la situació…) , desenvolu-
pament social i humà de la persona (accés a formació 
qualificada, a relacions socials més àmplies i construc-
tives…).
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Eix 4. Reforç de les estratègies organitzati-
ves

4.01  a. Noves formes de treball i d’organització: 
extensió, cooperació i flexibilitat

4.02  - El sindicat, i en concret, l’FSC ha fet força can-
vis, introduint diferents elements de gestió molt més 
transparents, propostes de limitacions de mandat, de 
major presència i rellevància de dones..., però el model 
organitzatiu no s’ha modificat significativament.

4.03  - Ens cal adequar el nostre model organitzatiu a 
noves pràctiques que ens permetin una gestió de recur-
sos més eficient i amb més capacitat de poder donar 
resposta a les realitats més precàries. Necessitem una 
important col•laboració entre estructures orgàniques i 
funcionals per poder arribar a més àmbits, és a dir, es-
tendre el sindicat, i per connectar amb noves i diverses 
formes laborals, adequant-les per ser més efectius, cer-
cant fórmules que permetin adreçar-se a sectors labo-
rals molt aïllats o compartint espai laboral en empreses 
multiserveis.

4.04  - Aquesta col•laboració i cooperació s’ha de fer 
en l’àmbit confederal, però també entre sectors dins de 
la Federació i ha d’anar més enllà de la resolució de 
conflictes, establint mecanismes concrets per part dels 
òrgans de direcció federals.

4.05   b. La Proximitat: el/la sindicalista de referèn-
cia, seccions sindicals, grups d’empreses,etc.

4.06  - Potenciarem el paper de les seccions sindi-
cals com a primer espai d’organització i participació 
de l’afiliació en les empreses i centres de treball i en 
reforçarem el paper sociopolític, augmentant la seva 
participació en els òrgans de direcció de les estructures 
sindicals. 

4.07  - La secció sindical o estructura responsable de 
l’empresa o l’administració ha de jugar un paper im-
portant respecte de les persones que treballen en els 
contractes o subcontractes, de suport a les estructures 
responsables d’aquests o d’atenció inicial cas que no 
n’hi hagi.

4.08  - En aquest mateix sentit, la figura del o de la sin-
dicalista o secció sindical de referència és fonamental 
per donar suport a les empreses i realitats més petites, 
no només amb caràcter sectorial sinó també multisec-
torial, pel que caldrà realitzar el mapa d’actuació i de 
necessitats de cobertura.

4.09  - El/la sindicalista de referència és fonamental 
per assegurar el compliment de l’activitat federal en 
els nostres àmbits d’actuació, però també és molt im-
portant per garantir el funcionament del sindicalisme 
confederal en espais multirram i implicarà la coordina-
ció i cooperació necessària entre estructures.

4.10  - En aquest sentit, l’aeroport del Prat és un bon exem-
ple de la necessitat d’implantar una coordinació multirram 
per potenciar la presència de CCOO, la qual cosa no ha 
estat possible fins ara i ha de constituir un objectiu inexcu-
sable per al proper període congressual.

4.11   c. Bretxa generacional i renovació. El sindicat 
del jove. 

4.12 - La renovació del sindicat és una acció priori-
tària, i per això cal posar tots els instruments necessaris 
per fer possible el relleu generacional que necessitem, 
però també hem de fer, alhora, que CCOO sigui un sin-
dicat dels joves, afavorint acords amb organitzacions 
estudiantils, i també renovant el llenguatge, donant uns 
missatges més gràfics i comprensius i propers a la rea-
litat que viuen els joves com a col•lectiu amb grans di-
ficultats per organitzar-se i tenir perspectives de futur.

 4.13 - Cal que els missatges que es treballin federal-
ment arribin a les seccions sindicals, cercant fórmules 
d’atenció a col•lectius laborals molt atomitzats i sovint 
amb una relació laboral “d’autònoms “.

4.14 -Ens hem de dotar d’un relat apropiat per a la gent 
jove, que s’apropi a les noves demandes que es plante-
gen a la societat i per això ens calen campanyes espe-
cífiques d’afiliació de joves, en funció de cada sector i 
territori, però també ens cal visibilitzar  que el sindicat 
avança i una de les maneres és la inclusió de joves a les 
candidatures de les eleccions sindicals, segons el per-
centatge afiliatiu de cada empresa, en llocs de sortida i 
no com a complement.

4.15 - Caldrà proposar a la CONC a estudiar fórmules 
per facilitar assistència jurídica gratuïta a les persones 
joves afiliades, en condicions diferents de la resta de 
l’afiliació, atesa la dificultat avui dia d’arribar a una 
antiguitat mínima.

4.16 - En col•laboració amb la CONC, ens adreçarem 
al jovent en els cursos d’estudis que habiliten per tre-
ballar, oferint-los informació rellevant i espai perquè 
s’organitzin. També promourem l’afiliació del jovent 
en recerca de feina o en fase prelaboral a Acció Jove, 
on atendran les seves reivindicacions i mobilitzacions i 
facilitaran la seva organització en l’acció sindical quo-
tidiana. 

4.17 - Hem de continuar amb la tasca iniciada de for-
mació de quadres joves.

4.18 - Ens cal incentivar la presència de joves en tots 
els àmbits de participació i representació del sindicat, 
en les seves estructures orgàniques i funcionals, essent 
conscients que la dificultat que tenen per accedir a un 
lloc de feina limita les possibilitats d’incorporar-los a 
l’acció sindical.

4.19 - L’FSC es dotarà de responsabilitat de joventut i 
afavorirà la constitució d’un grup específic, que desen-
volupi propostes i afavoreixi el treball afiliatiu i orga-
nitzatiu entre els joves

4.20  d. Eleccions sindicals

4.21  - El resultat de les eleccions sindicals és un ele-
ment important de la nostra legitimació, per tant, po-
dem dir que són cabdals per al sindicat, i hem de fer 
d’aquestes, de la seva preparació, de la feina per gene-
rar candidatures, una eina per generar organització, per 
fer més sindicat.

4.22 - Ens cal millorar per seguir avançant, per aconse-
guir tenir també presència en sectors molt precaritzats. 

I ens cal millorar des de la cooperació, amb actituds 
encara més positives que ens permetin seguir sent la 
primera força sindical.

4.23  - Hem d’incorporar més dones a les llistes elec-
torals, procurant garantir -com a mínim- la proporcio-
nalitat de gènere respecte de la realitat afiliativa o so-
cial de l’àmbit d’elecció. Així mateix és fonamental la 
incorporació de joves i immigrants a les candidatures, 
no per omplir sinó per jugar-hi , no per omplir sinó per 
jugar un paper protagonista. El progressiu envelliment 
de la nostra afiliació ens obliga prioritàriament a in-
corporar personal jove en tots els àmbits de la nostra 
activitat i especialment en les eleccions sindicals.

4.24  - Hem de treballar per transmetre la necessitat 
de l’afiliació a aquells companys i companyes que tot 
i no estar afiliats es comprometen en una candidatura 
de CCOO, especialment els que surten elegits com a 
delegats i delegades.

4.25  - Sense ser contradictoris amb això, hem d’articu-
lar mecanismes per visualitzar els delegats i delegades 
no afiliats, que poden quedar desplaçats de l’activitat 
sindical i són fonamentals per al nostre funcionament.

4.26  - Cal elaborar plans específics per donar cober-
tura als col•lectius on les nostres propostes sindicals 
no tenen gaire entrada, davant d’opcions corporatives.

4.27  - Malgrat que els resultats no són sempre els 
esperats, hem de continuar intentant promocionar les 
empreses blanques, sempre que es donin les mínimes 
garanties per fer-ho.

4.28  - Hem d’explorar fórmules col•laboratives amb 
les unions territorials tant per al seguiment dels pro-
cessos com per a l’extensió sindical; extensió que ha 
d’incloure la visita als delegats i delegades de centres 
de treball petits.

4.29   e. Afiliació

4.30  - L’afiliació és l’altre element, juntament amb 
els resultats de les eleccions sindicals, legitimador 
del sindicat; per tant, és fonamental per a CCOO, no 
tant sols pel vessant de legitimació sinó també per 
la  sostenibilitat  econòmica  del  sindicat. El creixe-
ment afiliatiu és un objectiu estratègic de l’FSC i del 
conjunt de les CCOO, i en aquest sentit hem d’apro-
fundir en plans de treball plurianuals, amb seguiment 
trimestral de la seva implementació.

4.31  - Planificar l’acollida a nous delegats i dele-
gades com  a instrument de fidelització, incentivar 
afiliacions entre delegats i delegades no afiliats que 
possibiliti una major implicació.

4.32 - Atenció específica a noves afiliacions, amb in-
formació adient de l’organització (Guia d’acollida) i 
on, de manera explícita, quedi clar què és i què ofe-
reix el sindicat i de manera destacada quedi reforça-
da la motivació ideològica, incidint en la utilitat del 
sindicat com organització sociopolítica que treballa 
de manera solidària per la defensa dels drets laborals 
i de ciutadania.

4.33  - Oferir serveis de qualitat com instrument afa-
voridor de l’afiliació. No es tracta de tenir molts ser-
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veis, sinó d’oferir serveis de qualitat com a distintiu 
de CCOO, especialment enfortir i millorar el Gabinet 
Tècnic i Jurídic de CCOO, amb la possibilitat de fer 
ofertes específiques i/o campanyes respecte de les ta-
rifes per a la captació de noves afiliacions.

4.34  - Planificar de manera específica plans de treball 
per afiliació a joves, dones, tècnics i autònoms.

4.35  - Impulsar accions específiques per a determi-
nats col•lectius amb baixa afiliació.

4.36  - Campanya gràfica, senzilla, contínua i perma-
nent, que hauria de ser confederal i personalitzada 
per àmbits federatius, laborals i professionals, que 
invitin a l’afiliació, amb missatges que generin vin-
cles positius.

4.37  - Un sistema de quotes flexible, útil per afavo-
rir l’afiliació, adequat a la realitat sociolaboral, i de 
gestió senzilla, fins i tot que permeti poder realitzar 
ofertes o campanyes específiques per a col•lectius 
estratègics o en relació a conflictes laborals. Aquest 
és un repte confederal que caldrà abordar de manera 
seriosa i en profunditat.

4.38  - Potenciar el dret a la informació i  a la parti-
cipació de la nostra afiliació és fonamental per asse-
gurar la seva vinculació i fidelització a CCOO, per la 
qual cosa cal implantar consultes en relació a temes 
rellevants i millorar la informació sobre la nostra ac-
tivitat, especialment mitjançant la pàgina web.

4.39    f. Formació sindical 
o Formació en valors per a quadres sindicals 

4.40  - Hem de garantir que delegats i delegades i 
tothom que ocupi alguna responsabilitat a la nostra 
organització rebi la formació sindical suficient i de 
qualitat que els permeti de dur la seva activitat en 
bones condicions.

4.41  - Cal elaborar itineraris formatius que perme-
tin dotar els nostres delegats i delegades i quadres de 
les habilitats, coneixements, criteris, i valors, que els  
permetin de ser autònoms i de generar organització. 

4.42  - Els nostres quadres sindicals han de tenir una 
base sòlida en relació a la nostra història, principis, 
senyes d’identitat i valors, així com en relació a la 
gestió de la diversitat, igualtat de gènere i la sensi-
bilització contra el discurs xenòfob, homòfob i mas-
clista.

4.43  - Hem de posar el màxim de forces i propostes 
en formació, especialment vers els joves que formen 
part de la nostra organització, per involucrar-los més 
en el sindicat i per donar  continuïtat al projecte de 
formació de quadres joves de la FSC.

4.44  - No podem desaprofitar les companyes i els 
companys que es jubilen de la seva activitat laboral i 
que han estat un actiu important per al sindicat. Cal 
implicar-los en la formació de delegats i delegades, 
aprofitant el seu bagatge personal i sindical.

4.45  - Cal participar de manera més activa encara en 
“los Encuentros Perspectiva“ i “els debats perspec-
tiva” com a espai on reflexionar sobre els reptes de 

fons de la nostra activitat sindical i un espai de debat 
que contribueixi a la qualificació i l’aprenentatge de 
les persones que conformen les diferents estructures 
de la federació.

4.46  - Incentivar la difusió de PERSPECTIVA (pers-
pectiva.ccoo.cat) com a instrument de debat i reflexió 
sobre temes de fons que afecten el nostre quefer quo-
tidià.

4.47   h. Cultura de la comunicació:
o La comunicació per reforçar l’organització, eina 
d’acció sindical, de participació i de pressió, trans-
missora de valors i generadora d’opinió.
o Plataformes i canals de comunicació interna i ex-
terna. 
o Les publicacions sindicals.

4.48  - Per poder comunicar cal tenir informació de les 
nostres actuacions, del que fem, proposem, negociem, 
manifestem, rebutgem, acordem, assessorem... És fo-
namental que les secretaries, les seccions sindicals, els 
sindicats intercomarcals, els sectors i, en definitiva, el 
conjunt de l’organització, socialitzin les seves actua-
cions amb aquells que tenen encomanat visibilitzar, 
comunicar al conjunt de l’organització l’acció sindical 
diària, quotidiana de l’FSC, per poder fer allò que és 
fonamental: fer de la informació i la comunicació un 
instrument de cohesió i d’enfortiment de l’organitza-
ció.

4.49  - Hem de ser capaços d’establir a nivell federal, 
en total coordinació amb la CONC, sistemes àgils per 
transmetre tota la informació de les nostres actuacions 
al conjunt de l’afiliació, a les seccions sindicals i als 
òrgans de direcció. 

4.50  - Durant el mandat hem de programar les ses-
sions formatives al conjunt de les seccions sindicals i 
als delegats i delegades –extensible al conjunt de l’or-
ganització- que els permetin de tenir instruments, co-
neixements i criteris per afavorir la comunicació.

4.51  - La comunicació és fonamental (a banda de ge-
nerar sentiment de pertinença) per a l’acció sindical , 
per donar a conèixer les propostes i actuacions, intro-
duint mètodes de participació directa sobre propostes 
d’actuació del sindicat (negociacions, acords,etc). A 
tal efecte s’establiran, de manera coordinada amb la 
CONC, els canals oportuns per fer possible la partici-
pació de l’afiliació.

4.52  - Hem de reforçar el treball en l’aspecte gràfic de 
manera que faciliti la difusió i la comprensió del con-
tingut, i adaptats a la transmissió per diferents canals.

4.53  - La web FSC ha de ser l’espai del conjunt de la 
federació, i ha d’habilitar tants espais sectorials i terri-
torials com siguin necessaris, incorporant espais de su-
ggeriments i de participació. Caldrà valorar la realitat 
del conjunt d’espais webs (sectorials i territorials) que 
hores d’ara tenim en marxa, fer una anàlisi seriosa de 
la seva utilitat real.

4.54  - Cal reforçar, fonamentalment per seccions sin-
dicals, el tenir APP integrada a l’APP de CCOO de 
Catalunya, amb fórmules d’elaboració tècnica senzilla 
i allunyada de la burocratització, sempre coordinades 
per la responsabilitat federal i de comunicació.

4.55  - Hem de millorar la gestió de la comunicació 
per mitjà de les xarxes socials i posar en marxa un pla 
de treball consensuat entre les diferents estructures que 
permeti desenvolupar les estratègies més adients per 
als objectius del sindicat.

4.56  - El sistema de comunicació de masses està 
col•lapsat per grans empreses que segueixen i poten-
cien la ideologia i la cultura dominant, amb un clar 
rebuig al moviment sindical. És per això que hem de 
ser molt més efectius perquè els nostres missatges i 
accions hi tinguin cabuda i despertin l’interès de la ciu-
tadania, per la qual cosa cal posar-hi imaginació i no 
oblidar la necessària dimensió mediàtica de la nostra 
actuació.

4.57  - En aquest sentit, hem de proposar a la CONC 
de valorar la possibilitat de dotar-nos d’un mitjà de co-
municació propi i/o compartit per poder incidir d’una 
manera molt més efectiva en la difusió dels nostres 
missatges.

4.58  - Revisarem la informació que enviem a l’afilia-
ció per asse gurar que no es produeixin buits comuni-
catius, sobreinformació ni duplicació de missatges.

4.59  - Cal, però, seguir reforçant el concepte de sindi-
cat de proximitat i valorar la extraordinària importàn-
cia de la comunicació personal, i en aquest sentit, les 
revistes de seccions sindicals, amb repartiment periò-
dic, permeten la distribució de continguts directament 
als treballadors i les treballadores, sense estar sotme-
sos als filtres dels mitjans de comunicació tradicionals.

4.60  - Allà on sigui possible ha de ser l’empresa qui 
ens proporcioni els mitjans per a la seva publicació, 
però per garantir-ho  en aquells llocs on no puguem 
aconseguir-ho, la federació pressupostarà un fons 
econòmic per fer front a aquestes necessitats.

4.61  - Seguirem realitzant les jornades de revistes sin-
dicals amb diferents centres d’interès, en la línia de les 
dues realitzades fins ara.

4.62   i. El govern del sindicat

4.63  • Fruit d’un profund procés de reflexió en el marc 
dels nostres congressos anteriors a nivell de Catalunya 
vam aprovar, per un amplíssim consens, el model i les 
polítiques organitzatives que havien de regir la cons-
trucció del nou projecte federal.

4.64  • A l’actualitat, les línies bàsiques contingudes 
en la definició organitzativa es mantenen plenament 
vàlides i vigents en tot allò que aquests documents no 
modifiquin, per la qual cosa les prenem com a referèn-
cia de cara al proper mandat, sense necessitat de tor-
nar-les a reproduir íntegrament en aquests documents 
congressuals.

4.65 • En temps difícils és imprescindible sumar es-
forços i energies internes per poder donar resposta a 
les necessitats de la nostra organització, del nostre ac-
tiu sindical i del conjunt de treballadors i treballado-
res, potenciant la transversalitat i la col•laboració entre 
estructures.

4.66  • Cal establir mecanismes de coordinació entre 
sectors i territoris per afavorir-ne el coneixement de les 
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diferents realitats i també per evitar buits o duplicitats 
en la cobertura que donem a seccions sindicals, òrgans 
de representació i afiliació en general.

4.67  • S’ha de potenciar la polivalència sectorial i te-
rritorial dels quadres sindicals. L’assignació a un òrgan 
de direcció no és limitadora i caldrà destinar els recur-
sos humans, en cada moment, allà on sigui necessari.

4.68  • És necessari millorar la transversalitat en la ges-
tió mitjançant la realització periòdica de reunions dels 
plenaris de les diferents secretaries federals.

4.69  • Cal afavorir la presa de decisions consensuades 
establint mecanismes deliberatius en la presa de de-
cisions i evitant al màxim les decisions unipersonals.

4.70  • Malgrat tenir un model d’estructuració federati-
va consolidat, és necessari avançar en la seva definició 
i concreció per donar resposta a la realitat canviant i 
ser més eficaços en la gestió, tenint en compte que la 
nostra realitat territorial i sectorial és molt asimètrica 
i per tant caldrà adequar l’estructura corresponent a 
aquesta realitat.

4.71 • Durant el període anterior, i fins i tot en aquest 
procés congressual estem redefinint la nostra estruc-
tura territorial. Cal, ara, analitzar i redefinir la nostra 
situació sectorial pel que fa a estructura, funcions, re-
cursos, adaptant-los a la realitat econòmica i organitza-
tiva de la CONC, reafirmant el seu paper central com 
a instrument d’autoorganització de l’acció sindical i el 
seu paper en les eleccions sindicals

4.72  • En el mandat anterior van racionalitzar i redi-
mensionar els nostres òrgans de direcció, fent-los més 
pràctics i eficaços, guanyant agilitat en la presa de de-
cisions.

4.73  • La seva conformació i dimensions no tenen 
perquè ser mimètiques, ja que cadascuna de les estruc-
tures (direcció federal, territoris i sectors) tenen unes 
funcions diferents i complementàries.

4.74  • Consegüentment, i d’acord amb el previst a les 
normes congressuals de la FSC estatal i a la proposta 
de documents congressuals de la CONC, com a criteri 
general procedirem a efectuar les actuacions següents:
       - La Comissió executiva federal tindrà un màxim 
de 15 membres i la composició de les executives terri-
torials, de seccions sindicals i òrgans i equips de coor-
dinació de sectors i agrupacions no podrà superar-ne el 
75% d’aquest nombre.
     - En tots els casos, les escales abans esmentades po-
dran incrementar-se, al llarg del mandat,  d’un màxim 
del 10% per  causes excepcionals degudament moti-
vades.
     - Tots els membres de les Comissions executives 
òrgans de coordinació sectorial han de tenir responsa-
bilitats i funcions específiques.

 4.75  . Pel que fa a les funcions de les diferents estruc-
tures organitzatives i funcionals de la FSC, així com 
dels seus òrgans de direcció i coordinació, es manté 
vigent tot el que recullen els documents del primer i 
segon congrés federal.

4.76   Òrgans de Govern Federal

4.77   El Consell Federal
• És el màxim òrgan de direcció i participació de la 
Federació entre congressos. 

4.78  • El Consell Federal estarà compost per:
      - El secretari o secretària general
      - El Comitè Federal
      - Un total de 85 persones amb la següent distribu-
ció:
         * 10 persones elegides pel ple del  congrés
         * 15 persones, una per cadascuna de les seccions 
sindicals de més afiliació en l’àmbit de Catalunya
         * 30 persones elegides per les organitzacions te-
rritorials en proporció a les seves cotitzacions
          * 30 persones  elegides  per  les  organitzacions
sectorials en proporció a  les seves cotitzacions
      - Las persones coordinadores de las agrupacions 
sectorials específiques i constituïdes orgànicament.

4.79  • El Comitè Federal convocarà el Consell Federal 
almenys 3 cops l’any de forma ordinària i de manera 
extraordinària quan ho sol.liciti un terç dels seus mem-
bres.

4.80   • La seva composició ha de tendir a la paritat de 
gènere i, per tant, la part que correspon a l’elecció di-
recta del Congrés ha de garantir la presència del mateix 
nombre d’homes i de dones, i les persones triades per 
les organitzacions han de tendir a la paritat, respectant 
en qualsevol cas, com a mínim, la presència equivalent 
al percentatge d’afiliació que representen les dones en 
la seva organització.

4.81   El Comitè Federal
• És l’òrgan de direcció política per a la coordinació 
federal i participa en l’elaboració de propostes de po-
lítica sindical i organitzativa de caràcter estratègic. 
Representa per excel•lència, la voluntat de direcció 
col•lectiva que caracteritza la Federació.

4.82  • Composició:
     - El secretari o secretària general de l’FSC-CCOO 
de Catalunya
     - La Comissió Executiva Federal
    - Els secretaris i secretàries generals dels sindicats 
intercomarcals de l’FSC-CCOO de Catalunya
    - Els coordinadors i coordinadores dels Sectors fe-
derals constituïts
     - Una persona de l’àrea pública de Lleida, pertan-
yent a la nostra federació.
     - La persona coordinadora de l’àmbit LGTBI
     - La persona coordinadora del Barcelonès
     - El nombre de persones necessàries per garantir la 
paritat de l’òrgan. Aquestes persones han de procedir 
de l’estructura territorial constituïda i dels sectors en 
aquells territoris no constituïts, i en proporció a la seva 
afiliació.

4.83  • Mantindrà una periodicitat mínima bimensual 
en les seves reunions. També podrà ser convocat de 
manera extraordinària quan així ho sol•liciti un terç 
dels seus membres.

4.84   La Comissió Executiva Federal
• És l’òrgan de direcció sindical col•lectiva quotidià de 
l’FSC-CCOO de Catalunya. Aplicarà els acords presos 
en   el   congrés  i   presentarà   propostes   al   comitè 

federal i al consell federal, aplicant-les un cop siguin 
aprovades.

4.85 • Estarà formada per:
     - El secretari o secretària general de la Federació.
     - Els membres  escollits en el  Congrés, el  nombre
dels quals es determinarà a proposta de la comissió 
electoral, amb els límits establerts en aquests docu-
ments. 

4.86  • Per tal de garantir la paritat de gènere en les 
persones que esculli el Congrés per a la determinació 
de la comissió executiva o el consell, la llista, o llistes 
en el seu cas, que hagin de ser votades pel Congrés 
inclouran la presència paritària de dones i homes, i es 
configuraran amb el sistema de “cremallera” cas que 
n’hi hagi més d’una.

4.87  • A la primera reunió de la Comissió Executiva 
s’escollirà entre els seus membres, a proposta de la se-
cretaria general, els responsables de les secretaries i la 
seva pròpia organització interna, que serà ratificada pel 
comitè federal.

4.88  • La comissió executiva funcionarà de forma 
col•legiada amb reunions periòdiques, convocades pel 
secretari o secretària general o bé per un terç dels seus 
membres.

4.89  • Les reunions seran, com a mínim, un cop al 
mes.

4.90  • La Secretaria General de la Federació de Ser-
veis a la ciutadania de CCOO de Catalunya (FSC-
CCOO de Catalunya)
   
4.91 - És qui representa legalment i públicament a 
l’FSC-CCOO de Catalunya.
     
4.92 - Actua executant els acords del Consell, Comi-
tè i Comissió Executiva federals seguint el principi de 
direcció i representació col•lectiva i té com a missió  
cohesionar i impulsar les funcions d’aquests òrgans.
   
 4.93- Tindrà les facultats que la llei li atorga com a 
representat legal i públic de la Federació, i per delega-
ció, les facultats legals que expressament es recullen 
als Estatuts de la Federació de Serveis a la Ciutada-
nia de CCOO estatal la CONC, i a través dels poders 
atorgats pels respectius secretaris generals regularà la 
forma d’exercir aquestes facultats.

4.94    Estructura territorial
4.95  • El sindicat intercomarcal és la representació 
de la Federació en el territori i participa activament 
i directa en la direcció i coordinació de la federació. 
D’una federació que forma part del projecte de l’FSC-
CCOO estatal, però que també ho fa d’aquesta realitat 
que suposa la Confederació Sindical de Comissions 
Obreres de Catalunya (CONC).

4.96  • Els sindicats intercomarcals de l’FSC- CCOO 
de Catalunya integren totes les seccions sindicals 
d’empresa del seu àmbit territorial.

4. 97  • Les persones afiliades al territori del Barce-
lonès, estaran organitzades en els àmbits propis dels 
sectors federals, els  quals seran els  encarregats  de la 
seva organització i atenció sindical. 
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4.98   • La CE de la Federació assumirà les competèn-
cies de la dinamització sociopolítica i de concertació 
social. Aquest àmbit tindrà la seva representació en el 
Consell Federal i es dotarà d’una figura de coordinació 
que formarà part com a tal del Comitè Federal. 

4.99  • L’assemblea congresual del Barcelonès esco-
llirà la persona que farà les funcions de coordinació 
del Barcelonès.

4.100  • Els sindicats intercomarcals tindran com a 
màxim els següents òrgans de direcció:
    - Un secretari o secretària general.
   - Una comissió executiva, com equip de direcció i 
treball, que realitzarà la gestió quotidiana
   - Un consell territorial com a òrgan de discussió po-
lítica del seu àmbit, format per:
      •El secretari o secretària general
      •La Comissió Executiva
       •Un nombre de persones representatives de les sec-
cions sindicals i de la realitat sectorial del seu àmbit.
      •La seva composició màxima serà de 25 persones 
més la secretaria general i l’Executiva.
      •Les reunions d’aquest òrgan tenen la mateixa pe-
riodificació que el Consell Federal. 

4.101   Els sectors

4.102  • Per tal d’apropar i desenvolupar la represen-
tació sindical, la negociació col•lectiva i defensar de 
manera eficaç els interessos i drets de les treballado-
res i treballadors enquadrats en àmbits laborals, fun-
cionals i/o de negociació homogenis, l’FSC- CCOO 
de Catalunya es dotarà d’estructures funcionals, con-
formades pels sectors o agrupacions sectorials.

4.103  • Els sectors i les agrupacions sectorials podran 
organitzar, com a agrupacions professionals, aquells 
col•lectius que per les seves característiques laborals 
especials ho facin necessari, en contraposició al sin-
dicalisme corporatiu.

4.104   • Els sectors federals integraran funcionalment 
per al desenvolupament de la seva activitat sindical 
de forma més directa i especialitzada les seccions 
sindicals de l’àmbit.

4.105  • La seva conformació té forma diversa i flexi-
ble, atén les diferents realitats i necessitats. En termes 
d’utilitat per a l’acció sindical i les polítiques d’ex-
tensió la seva configuració pot ser asimètrica.

4.106  • El funcionament de les estructures sectorials 
es realitza per delegació de competències de la Co-
missió Executiva Federal i es regirà pels principis 
d’eficàcia en les seves actuacions i pel millor apro-
fitament possible dels recursos, sense que es repetei-
xin innecessàriament responsabilitats o estructures ja 
presents en l’estructura orgànica corresponent i apli-
cant, en els seus àmbits, les línies de política sindical 
i les orientacions determinades per les estructures de 
direcció de la FSC-CCOO de Catalunya, així com 
allò que s’aprovi en els seus congressos o conferèn-
cies sectorials sempre que no suposi una contradicció 
amb les línies d’acció sindical i organitzatives fede-
rals, fomentant la participació de les afiliades i afi-
liats en la conformació de propostes i en els debats i 
tasques d’acció  reivindicativa i  negociadora que els 
són pròpies.

4.107  • Els sectors federals tindran com a màxim els 
següents òrgans de direcció:
o Un coordinador o coordinadora.
o Un òrgan de coordinació, com equip de direcció i 
treball, realitzarà la gestió quotidiana.
o Un plenari sectorial com a òrgan de discussió polí-
tica del seu àmbit, format per:
    • El coordinador o coordinadora
    • L’òrgan de coordinació
    • Les persones que coordinen les agrupacions sec-
torials i professionals  del seu àmbit.
    • Un nombre de persones representatives de les 
seccions sindicals en els territoris que reflecteixin la 
realitat sectorial en aquest.
    • Una persona  representant de cadascuna de les 
tres intercomarcals provincials, cas que es tracti d’un 
sector que funcioni amb caràcter centralitzat.
    • La seva composició màxima serà de 25 persones 
més el coordinador o coordinadora i l’òrgan de coor-
dinació
    • Les reunions d’aquest òrgan tenen la mateixa 
periodificació que el Consell Federal.

4.108   Les agrupacions sectorials

4.109  • Són una estructura pròpia d’identificació, 
treball i acció sindical que desenvolupa les seves rei-
vindicacions específiques. S’encarrega de l’estudi, 
negociació i acció sindical en un àmbit concret que 
per les seves característiques necessita una atenció 
especial.

4.110  • Organitzen els col•lectius enquadrats dins 
dels sectors de la Federació que per les caracterís-
tiques pròpies de la seva negociació col•lectiva i de 
l’acció sindical quotidiana fan necessària aquesta or-
ganització funcional específica.

4.111  • La seva conformació és diversa i flexible i 
atén les diferents realitats i necessitats. En termes 
d’utilitat per a l’acció sindical i les polítiques d’ex-
tensió la seva configuració pot ser asimètrica.

4.112   • Tindran un coordinador o coordinadora i un 
equip de coordinació.

4.113   • Entre congressos, correspon al Consell Fe-
deral a proposta del Comitè, decidir, mitjançant pro-
posta raonada, la constitució, dissolució, modificació 
i adequació de sectors estatals, agrupacions sectorials 
i professionals. També podrà determinar els seus àm-
bits d’actuació, agrupar, fusionar o canviar la seva 
denominació.

4.114   Espais no estructurals

4.115   Comitè de Dones

4.116  • Es constituirà el Comitè de Dones com un 
espai estable de participació de les dones, l’estructura 
i de les seccions sindicals de l’FSC per reflexionar, 
intercanviar experiències, avaluar i fer propostes so-
bre les polítiques i accions del sindicat en relació a 
la perspectiva de gènere. La seva composició i regla-
ment s’aprovarà en el Consell de la Federació. 

4. 117   L’àmbit LGTBI

4.118   • Es constituirà l’ambit LGTBI  de l’FSC de 
Catalunya, per donar continuïtat al treballat realit-
zat per combatre totes aquelles discriminacions en 
els àmbits  laboral i social per raó d’opció sexual i 
d’identitat de gènere, així com per reflexionar, inter-
canviar experiències, avaluar i fer propostes sobre les 
polítiques i accions del sindicat en relació a aquest 
àmbit. La seva composició i reglament s’aprovarà en 
el Consell de la Federació. 

4.119   Limitació de mandats

4.120  • La responsabilitat en una secretària o res-
ponsabilitat executiva en qualsevol dels àmbits de 
l’estructura orgànica i funcional de l’FSC-CCOO 
de Catalunya no podrà exercir-se durant més de dos 
mandats consecutius. 

4.121  • Excepcionalment, quan concorrin situacions 
que així ho justifiquin, es podrà prorrogar a un ter-
cer mandat per decisió del màxim òrgan de direcció, 
expressada en una votació favorable dels seus dos 
terços. En el cas del Secretari/a General de la Federa-
ció aquesta decisió serà posteriorment ratificada pel 
Consell Nacional de la CONC.

4.122 • En el cas del secretari o secretària general de la 
Federació aquesta decisió serà posteriorment ratifica-
da pel Consell Nacional de la CONC.

4.123   • Aquest criteri serà d’aplicació per a l’Execu-
tiva Federal, els secretaris i secretàries generals dels 
sindicats intercomarcals i els coordinadors i coordina-
dores dels sectors i agrupacions sectorials i professio-
nals federals i entrarà en vigor a partir de l’aprovació 
d’aquest document en el 3r congrés de l’FSC-CCOO 
de Catalunya. Per establir aquesta limitació computa-
ran els mandats efectius que ja s’hagin desenvolupat a 
l’estructura sindical. 
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Eix 5. La gestió dels recursos humans i 
materials

5.01  a. Seguiment pressupostari i normes de gestió 
pressupostària

5.02   La política financera del conjunt de l’FSC de 
Catalunya està definida dins del marc de les normes 
financeres de la CONC.

5.03   Partim d’un model financer que té com a ob-
jectiu la integració funcional de les estructures pròpies 
basada en el principi de racionalització de la gestió, la 
integració comptable i la solidaritat interna.

5.04   S’ha de concretar i fixar els criteris aplicables a 
l’FSC de Catalunya garantint els principis bàsics de:
• Racionalització en l’ús de recursos
• Transparència en la seva utilització
• Garantia de liquiditat de totes les estructures de 
 l’ FSC de Catalunya
• Establir una major despesa en l’acció sindical que  no 
pas sobre de la inversió estructural
• Desenvolupar polítiques  econòmiques basades en 
l’equilibri pressupostari

5.05   L’elaboració dels pressupostos ha d’estar d’acord 
amb les necessitats objectives i mantenir un pressupost 
equilibrat per a la totalitat de l’organització.

5.06   Per a l’elaboració del pressupost integrat de  
l’FSC, un cop tancat el pressupost confederal, es duran 
a terme les reunions amb sectors, territoris i secretaries 
a fi de configurar el pressupost de cada organització 
segons el criteri de la carta financera federal.

5.07   Elaborarem els pressupostos i balanços dels 
comptes integrats anuals de tota l’estructura fede-
ral amb rendiment de comptes al Comitè i al Consell 
Federal. El Comitè Federal i el Consell de l’FSC de 
Catalunya aprovarà anualment el pressupost integrat 
federatiu i farà el seguiment pressupostari, proposant 
i adoptant les mesures necessàries per aconseguir els 
objectius.

5.08  Aprofundirem en el coneixement dels nostres 
recursos econòmics, definint els nostres objectius, 
quantificant-los i traslladant-los al pressupost integrat 
anual per ser debatuts i aprovats per part dels òrgans 
legitimats.

5.09   Seguirem amb la nostra política de transparèn-
cia executant auditories externes i internes dels nostres 
comptes.

5.10  Prendrem mesures amb l’objectiu de construir 
una organització més eficient, menys costosa, més ba-
sada en la militància i més adreçada a l’atenció als cen-
tres de treball i a la nostra afiliació.

5.11   Les principals despeses de la nostra activitat 
sindical han d’estar suportades en els ingressos de les 
quotes; per tant, l’increment d’ingressos per quota ha 
de redundar en un increment de l’activitat sindical en 
tots els àmbits.

5.12  Seguirem mancomunant serveis amb la resta 
d’estructures de la CONC.

5.13  Aprofundirem en la implantació de les tecnolo-
gies  de  la  informació  i la  comunicació, així com de 
les videoconferències, per estalviar temps i desplaça-
ments.

5.14   Cal destacar la importància dels criteris col•la-
boratius aplicats en la distribució del Fons de Desen-
volupament de l’Estructura Sindical (FDES) com a 
element a reforçar en el futur. En escenaris de recursos 
escassos són necessàries les actuacions coordinades i 
col•laboratives de les diferents organitzacions per fer 
front als reptes de l’acció sindical.

5.15  Cal millorar les eines confederals per poder fer 
un seguiment correcte de l’execució pressupostària co-
rrecte.

5.16  Haurem d’obrir un debat per a la racionalització 
de les despeses comunes derivades dels locals sindi-
cals i també dels pressupostos de serveis confederals.

5.17  Tenim la integració comptable de les seccions 
sindicals.

5.18  Cal prioritzar els recursos cap a l’acció sindical, 
les eleccions sindicals, l’atenció a l’afiliació i als dele-
gats i delegades.

5.19  Analitzarem les necessitats globals, territorials, 
sectorials i de SSE conforme als objectius i als plans 
de treball previstos.

5.20  Definirem les despeses comunes necessàries per 
al funcionament de la nostra organització.

5.21  La gestió dels recursos es farà sota els principis 
de l’equilibri pressupostari, l’austeritat en l’aplicació, 
el respecte a la legalitat i el rendiment de comptes.

5.22  b. Recursos sindicals: la utilització i l’ús de les 
hores sindicals

5.23  La disminució de recursos sindicals que actual-
ment pateix la nostra organització comporta actuar 
amb la màxima austeritat en la gestió, això ens porta a 
establir prioritats, potenciant la militància i el compro-
mís envers la nostra organització.

5.24  Els drets sindicals són un dels nostres recursos 
més importants. En aquest sentit, mesures de coneixe-
ment, transparència, control i distribució han de ser 
suficientment eficaces, per la qual cosa és necessari 
comptar amb un coneixement satisfactori de l’origen, 
del tipus i del volum dels drets sindicals. 

5.25  Es realitzarà un seguiment periòdic, mitjançant 
plenaris d’organització on s’analitzaran i avaluaran els 
informes sobre la totalitat dels drets sindicals de tots 
els àmbits, que presentaran els responsables d’Orga-
nització. A més a més, cada any el responsable d’orga-
nització de l’FSC-CCOO de Catalunya presentarà un 
informe sobre la disponibilitat i distribució dels drets 
sindicals, que inclourà tant el que fa referència  a alli-
beraments com  a les diferents bosses d’hores de que 
es disposin en l’àmbit d’aplicació de l’FSC-CCOO de 
Catalunya i que, previ debat en un plenari d’Organit-
zació, es presentarà davant del Comitè Federal i en el 
Consell Federal.

5.26  És necessari implementar i consolidar una pràc-
tica organitzativa basada en la col•laboració amb les 
diferents estructures que conformen la Federació i 
amb la resta de federacions i territoris, que permeti 
que la suma de esforços i energies interns pugui donar 
resposta a les necessitats de la nostra organització, del 
nostre actiu sindical i del conjunt de treballadors i tre-
balladores.

5.27  Hem de reforçar les estructures organitzatives in-
tercomarcals com a elements aglutinadors i canalitza-
dors de les reivindicacions generals i de les necessitats 
dels treballadors i les treballadores, així com l’atenció 
a la nostra afiliació, tractant d’aconseguir els elements 
dinamitzadors dels nostres objectius de treball i execu-
tors de les polítiques transversals de l’FSC-CCOO de 
Catalunya.

5.28   Hem de potenciar les estructures funcionals sec-
torials com a element fonamental centrat en la nostra 
acció sindical i de les nostres propostes professionals 
específiques dirigides als diferents col•lectius que 
composen la nostra Federació.

5.29  És necessari potenciar la coordinació entre sec-
tors i territoris per evitar buits o duplicitats en la cober-
tura que donem a seccions sindicals, òrgans de repre-
sentació i afiliació en general.

5.30  Hem de potenciar la negociació dels drets sindi-
cals en els convenis sectorials que permetin acumular 
crèdits o alliberar persones per actuar en les empre-
ses i administracions petites, i assegurar l’extensió i 
l’acompliment dels convenis.

5.31  Hem de fer una distribució racional dels recur-
sos, prèvia elaboració de plans de treball, assignant 
funcions concretes a tots i cada un dels seus titulars, a 
fi d’assolir la màxima eficàcia.

5.32  L’ús i el gaudi dels drets sindicals han de com-
portar sempre l’assumpció d’uns deures paral•lels en-
tre el quals s’inclou l’avaluació periòdica del seu des-
envolupament.

5.33   Aquest ús dels drets sindicals ha d’estar presidit 
per l’ètica i la transparència en la seva utilització. 

5.34  Tots els titulars de drets i estructures del sindi-
cat han de partir de la necessitat de la seva utilització 
sota el principi de la solidaritat, la responsabilitat i la 
codecisió.

5.35   c. Transparència i rendició de comptes

5.36  Un dels objectius serà reforçar els valors de la 
transparència, el compromís actiu, l’esforç, la genero-
sitat, la solidaritat, la diversitat i l’integració.

5.37   Es reforçarà el dret a la informació de l’afiliació 
amb la publicació a la pàgina web general de la CONC 
de tota l’activitat del conjunt de l’organització.

5.38   Es confeccionarà un compte anual amb el balanç 
i el compte de resultats que expressarà el patrimoni, 
els ingressos i despeses que generi l’activitat del con-
junt de l’FSC amb l’objectiu d’integrar-se als comptes 
anuals confederals.



 federació de serveis a la ciutadania

 Edició Especial

18

     Eix 5. La gestió dels recursos humans i materials                                                          Pàg. 2  Eix 5           

5.39   En qüestió de transparència, s’informarà pels 
mitjans que garanteixin la màxima difusió i accessi-
bilitat, dels pressupostos, de la seva execució i dels  
comptes integrats del sindicat. 

5.40   Internament, s’aplicaran els criteris recollits en 
l’Acord ADeS, especialment pel que fa a  l’apartat de 
publicitat i transparència.

5.41   La responsabilitat legal abastarà les decisions 
adoptades pels òrgans de direcció competents sempre 
que les decisions s’ajustin als acords confederals en 
matèria financera i patrimonial i allò que preveuen  els 
Estatuts.

5.42   Aprofundirem en la transparència de tota l’orga-
nització; per això, continuant en la línea de la CONC, 
tota la informació comptable estarà a disposició de tots 
els nostres afiliats i afiliades, d’acord el que estableixen  
les normes disposades per la direcció financera de la 
CONC, i també s’adjuntarà el balanç de tancament de 
l’exercici i la relació detallada de totes les despeses de 
personal.

5.43   Amb l’objectiu de garantir la transparència, es 
realitzarà un pressupost integrat, un sistema compta-
ble únic, balanços comptables, informes econòmics 
periòdics i unes normes internes de funcionament per 
a la gestió de recursos tant financers com humans, així 
com les normes de microgestió corresponents.

5.44   La gestió de recursos es farà sota els principis 
de l’equilibri pressupostari, l’austeritat, el respecte a la 
legalitat, el rendiment de comptes i l’auditoria externa, 
destacant la transparència en el govern i la gestió dels 
nostres recursos i amb la màxima implicació del con-
junt de l’organització.

5.45   Els òrgans de direcció han de jugar un paper fo-
namental mitjançant les competències atorgades, arti-
culant les normes i reglaments que considerin oportuns 
per al bon govern i  el desenvolupament dels recursos 
econòmics i humans de la nostra organització.

5.46   d. Serveis a l’afiliació
 
5.47   A CCOO oferim serveis a l’afiliació per promo-
cionar i fidelitzar l’afiliació al sindicat.

5.48   Entre aquests serveis que s’ofereixen a l’afiliació 
i a la gent treballadora a diferents nivells cal destacar 
l’assessorament jurídic sindical i  laboral, sobre plans 
de pensions o vivenda, els de defensa jurídica que 
s’ofereix des del Gabinet o els descomptes i ofertes en 
una important diversitat de camps de consum quotidià 
i d’oci o vacances.

5.49   Cal esperar sempre un bon nivell de qualitat en 
l’oferta i l’execució d’aquests serveis, que sigui  real-
ment equiparable o millor que el valor que tindria fora 
de les garanties que donem com a organització per a 
tota l’afiliació.

5.50   Hem  de vetllar perquè  aquests serveis estiguin 
permanentment actualitzats, fàcilment localitzables en 
les webs confederals i que es puguin gaudir de forma 
descentralitzada arreu del territori.

5.51   L’autoorganització necessària en els centres de 
treball  i l’estructuració del sindicat per a defensar els 
nostres drets també requereixen de serveis de quali-
tat com la formació sindical per als nostres delegats i 
delegades, la formació per a l’ocupació, la formació 
per al reciclatge i promoció professionals, la gestió per 
poder exercir i garantir els drets d’afiliació, etc.

5.52    Cal una oferta específica de serveis que perme-
tin la millora en la carrera professional de l’afiliació de 
diversos col•lectius que formen part de la Federació 
(policies, forestals, presons, port, etc.).

5.53   Des de la confederalitat de CCOO,  des dels cen-
tres de treball més petits, passant per grans seccions 
sindicals a les empreses i per les federacions i els te-
rritoris, posem tot el nostre Pla d’Acció al servei de la 
nostra afiliació i de la gent que ens representa i  qui re-
presentem, és a dir, al servei de la classe treballadora.

5.54   Cal atendre l’afiliació i les seves demandes i 
fomentar la participació amb protocols de benvinguda, 
comunicació personalitzada (3 o 4 cops a l’any mínim) 
amb informació transcendent (bosses d’ocupació, pro-
mocions, serveis, assessoraments i fer-ne un balanç de 
valoració anual.

5.55   Cal mantenir, promocionar i millorar l’atenció 
telefònica i les permanències a la Federació i contri-
buir a les de les Unions Territorials per garantir aquests 
serveis així com l’atenció a l’afiliació de forma manco-
munada, i també donar prestigi i augmentar l’afiliació.
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   Notícies de formació i cultura

     
Promogut per la Fundació Cipriano GarcíaCCOO de Catalunya
Núria Sánchez Mira, guanyadora del Premi Angel Rozas, amb el 
treball ‘La división social y sexual del trabajo en transformación. 
Un análisis de clase en un contexto de crisis’

Dels  treballs presentats a la quarta convocatòria del Premi Angel  Rozas, a la 
recerca en ciències socials per a investigadors i investigadores novells, va guan-
yar aquest treball  ‘La división social y sexual del trabajo en transformación. Un 
análisis de clase en un contexto de crisis’ de  Núria Sánchez Mira.
  
Es tracta d’una recerca sociològica que té per objectiu  analitzar, en l’actual con-
text de crisi,  les importants transformacions en la divisió social i sexual del treball 
que estan tenint lloc en aquest país, particularment pel que fa als patrons d’ocupa-
ció de les parelles, que s’haurien concretat en un important auge del doble ingrés. 
Aquest treball s’interessa per analitzar aquests canvis, partint de la llar com a es-
pai central d’anàlisi, i fixant-se tant en els desenvolupaments esdevinguts durant 
el període d’expansió econòmica, com en l’impacte de la crisi iniciada el 2008. 
No només constitueix una preocupació central de la investigació l’estudi de les 
relacions de gènere, sinó que també ho és el desentranyar la manera en què l’eix 
de classe social travessa aquesta problemàtica.
 
El jurat, presidit per Josep Fontana, historiador i professor emèrit de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, i format per Xavier Folch, editor; Rosa Sans, directora de 
la Fundació Cipriano García; Josep M. Vallès, catedràtic de ciència política i de 
l’administració (Universitat Autònoma de Barcelona), i Maite Vilalta,  doctora en 
ciències econòmiques i professora d’hisenda pública (Universitat de Barcelona), 
ha apreciat la gran qualitat de tots els treballs presentats.

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya promou aquest premi, amb 
caràcter biennal, amb l’objectiu de reconèixer la millor recerca desenvolupada en 
els diferents àmbits de les ciències socials sobre el món del treball. Aquesta quar-
ta edició, té un únic premi consistent en la publicació i la distribució del treball 
guanyador.

Postgrau en ‘Idees i experiències polítiques transformadores’

La Fundació Cipriano Garcia i la Fundació Nous Horitzons han signat un conveni 
de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d’impulsar 
un postgrau propi de la Facultat de Ciències polítiques i Sociologia de la UAB, 
adreçat als alumnes universitaris, amb titulació acadèmica, i a persones sense la 
titulació requerida, vinculades a l’associacionisme polític i social, i a les institu-
cions i administracions públiques.

L’objectiu del postgrau en ‘Idees i experiències polítiques transformadores’ és 
que es coneguin les principals idees polítiques transformadores de l’època con-
temporània: socialisme, anarquisme, sindicalisme, ecologisme i feminisme. 
Aproximar-se a altres idees i teories polítiques més recents. Així com les ex-
periències històriques i actuals més rellevants en els quals s’han desplegat els 
projectes polítics transformadors.

Aquest nou postgrau consta de 30 crèdits, 24 teòrics i 6 de treball final, amb un 
total de 180 hores de docència. Les sessions presencials es desenvoluparan del 17 
de febrer fins el 27 de novembre de 2017. El 28 de febrer de 2018 és la data límit 
de lliurament del treball final. Les classes seran en sessions de dilluns i divendres 
de 16.30 a 21 hores, i s’impartirà a la seu de la Fundació Cipriano Garcia de 
CCOO de Catalunya a Via Laietana, 16 4a planta de Barcelona.

La formació adquirida aportarà un bagatge cultural important que ha de facilitar 
la integració i la promoció laboral dels estudiants d’aquesta Diplomatura de post-
grau en feines als àmbits institucional, social, polític i del tercer sector.

Aquesta formació compta amb beques de la UAB i de les dues Fundacions que 
col·laboren.
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