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1

108

f) Recórrer davant els òrgans superiors
del sindicat que corresponguin qualsevol
decisió o sanció que les concerneixi
personalment i que no considerin d’acord
amb aquests Estatuts.

Modificació
Addició

ESMENA
f) Recórrer davant dels òrgans superiors i de
control dels sindicat que corresponguin,
qualsevol decisió o sanció que els concerneixi
i que no considerin d’acord amb els Estatuts i
normes de la CONC
Denunciar davant de la persona Delegada de
Protecció de Dades, en cas de usos no
normatius de les dades personals. Presentar
queixa davant de la Sindicatura de l’Afiliació,
en cas d’insatisfacció amb els serveis del
sindicat o el tracte rebut per qualsevol de les
persones que les hagin atès.
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124
Modificació
Addició
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137
Addició

f) Complir i fer complir aquests Estatuts
de CCOO de Catalunya i la resta de
normes vigents, aprovades pels òrgans de
direcció, especialment el Codi de
comportament ètic de la CONC, aprovat
pel Consell Nacional el 20 de febrer del
2020; el Codi de conducta, aprovat pel
Consell Confederal de CCOO el 4 de març
del 2015; i el Codi d’utilització de drets
sindicals, aprovat pel Consell Confederal
de CCOO el 17 i el 18 d’abril del 2012, així
com aquells altres que pugui establir el
Consell de la CONC. En el cas de persones
afiliades que formen part d’òrgans de
direcció, han de complir i fer complir els
reglaments que regulen aquests òrgans,
incloent‐hi les obligacions relatives a la
presentació de la declaració de béns.

f) Complir i fer complir aquests Estatuts de
CCOO de Catalunya i la resta de normes
vigents, aprovades pels òrgans de direcció,
així com aquells altres que pugui establir el
Consell de la CONC. En el cas de persones
afiliades que formen part d’òrgans de
direcció, han de complir i fer complir els
reglaments que regulen aquests òrgans,
incloent‐hi les obligacions relatives a la
presentació de la declaració de béns.

La
sindicatura
de
l’Afiliació
és
l’instrument sindical creat per tutelar els
drets de l’afiliació i, al mateix temps,
dinamitzar la millora de la qualitat dels

La sindicatura de l’Afiliació és l’instrument
sindical creat per tutelar els drets de l’afiliació
i, al mateix temps, dinamitzar la millora de la
qualitat dels serveis i l’atenció que reben les

g) Complir el Codi de conducta, aprovat pel
Consell Confederal de CCOO el 4 de març del
2015; i el Codi d’utilització de drets sindicals,
aprovat pel Consell Confederal de CCOO el 17
i el 18 d’abril del 2012, o les normes que les
abroguin. Les decisions sindicals discrecionals,
no normades, que s’hagin de prendre es
regiran sempre pel que estableix el Codi de
comportament ètic de la CONC.

serveis i l’atenció que reben les persones persones afiliades.
afiliades.
La Sindicatura de l’Afiliació actua com a canal
de queixa de l’afiliació per a les matèries que
té encomanades. Així mateix, actua com a
òrgan de mediació davant dels òrgans de
direcció i dels instruments de gestió de
l’afiliació i dels serveis que presta el sindicat.
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La funció de la Sindicatura de l’Afiliació és
incompatible amb la pertinença als
òrgans de direcció o de gestió de la CS
CONC, així com amb l’assumpció de
responsabilitats executives i de gestió en
els diversos àmbits de l’estructura i els
instruments confederals.

La funció de la Sindicatura de l’Afiliació és
incompatible amb la pertinença als òrgans de
direcció o de gestió de la CS CONC, així com
amb
l’assumpció
de
responsabilitats
executives i de gestió en els diversos àmbits
de l’estructura i els instruments confederals.
La Sindicatura de l’Afiliació disposa del suport
dels instruments tècnics del sindicat per
accedir a les informacions que necessiti per
exercir les seves funcions.
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Modificació
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El funcionament de la Sindicatura de El funcionament de la Sindicatura de
l’Afiliació es regirà per un reglament que l’Afiliació es regirà per un reglament que ha
ha d’aprovar el Consell Nacional de la d’aprovar el Consell Nacional de la CONC.
CONC. El Consell Assessor de la
Sindicatura de l’Afiliació estarà format
per membres de la direcció confederal i
de les organitzacions confederals com a
suport i ajuda en la seva comesa

8. Les conductes irrespectuoses o
desqualificadores respecte dels òrgans de
direcció, els organismes i les persones que
els integren, en l’exercici de l’activitat
sindical, que causin greu perjudici a la
imatge pública del sindicat o atemptin
contra l’honor i la dignitat personal dels
seus representants i persones afiliades.

Les
conductes
irrespectuoses
o
desqualificadores que causin greu perjudici a
la imatge pública del sindicat o atemptin
contra l’honor i la dignitat dels òrgans de
direcció, els organismes, les persones que els
integren, així com les persones que actuen en
representació del sindicat o que presten
serveis d’atenció a l’afiliació.

Quan la Secretaria de la Dona i el
Departament de Salut Laboral considerin
que el procediment no correspon a les
tipologies descrites, tornaran la denúncia
a l’organisme competent, el qual actuarà
en cas que consideri que existeix
vulneració estatutària, com estipula el
punt 12.4.2, i arxivant la denúncia si

Quan la Secretaria de la Dona i el
Departament de Salut Laboral considerin que
el procediment no correspon a les tipologies
descrites, tornaran la denúncia a l’organisme
competent, el qual actuarà en cas que
consideri que existeix vulneració estatutària,
com estipula el punt 12.4.2, i arxivant la
denúncia si considera que no hi ha vulneració

considera que no hi ha vulneració
estatutària.

estatutària.

12.4.5 En el cas d’infraccions en matèria
d’administració i finances o d’altres
actuacions il∙lícites comeses pels òrgans de
direcció o per persones que actuïn en
representació de la CSCONC, la persona
Responsable de Compliment Normatiu podrà
proposar l’obertura d’expedient sancionador
davant l’òrgan de direcció o de control
competent.
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7. Donar‐se per assabentats, com a 7. Donar‐se per assabentats, com a mínim un
mínim un cop l’any, dels informes cop l’any, dels informes elaborats per la
elaborats per la Comissió de Garanties i la Comissió de Garanties.
Comissió de Control Administratiu i
Financer.

8. Elegir el director o directora de la 8. Nomenar la persona Responsable de
revista Lluita Obrera, que s’incorporarà Compliment Normatiu i
Delegada de
com a convidat permanent a les reunions Protecció de Dades.
del Consell Nacional
9. Designar la Comissió de Comunicació
Integral de la CONC

4. Designar les persones que hagin
d’exercir la direcció sindical i els òrgans
de gestió, en els instruments confederals
i les entitats mercantils.

4. Designar les persones que hagin d’exercir
la direcció sindical i els òrgans de gestió, en
els instruments confederals i les entitats
mercantils.
5. Designar la Comissió de Governança
compartida
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9. Designar el consell de redacció de la
revista Lluita Obrera, assumir‐ne la
responsabilitat i verificar la seva línia
editorial.

Article 34
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La Comissió de Control Administratiu i
Financer (CCAF)

Eliminació
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El Congrés Nacional ha d’elegir per
sufragi lliure i secret una Comissió de
Control Administratiu i Financer (CCAF)
composta per cinc membres, elegits
entre els afiliats i afiliades, que no tinguin
responsabilitats de direcció a la
Confederació Sindical de la CONC. Les
persones escollides per formar part de la
CCAF només poden exercir aquesta
responsabilitat durant dos mandats
congressuals.

L’àmbit d’actuació de la CCAF és el mateix
que l’àmbit de la CS de la CONC i és
competent en tot allò relacionat amb
l’administració de béns i recursos
econòmics i financers, i en el compliment
normatiu de l’organització en el seu
conjunt o de qualsevol de les
organitzacions confederades.

La CCAF ha d’actuar amb iniciativa pròpia
per complir les funcions que li
encomanen aquests Estatuts. Així mateix
pot intervenir en assumptes de la seva
competència a instància de les
organitzacions confederades, els òrgans
de direcció de la CONC i la Comissió de
Garanties.

Són funcions de la CCAF:

Eliminació
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— Control del funcionament
administratiu.
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— Control de les finances, béns i
recursos.

Eliminació
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— Ha de supervisar almenys els
pressupostos, el compte d’ingressos i
despeses i els balanços, cada vegada que
ho consideri necessaris, i com a mínim
anualment.

— Control dels serveis que ofereix el
sindicat.

Eliminació
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— El control del compliment normatiu in‐
cloent‐hi les normes, els criteris i els
protocols que afecten el personal
sindicalista i labo‐ral. Ha de verificar la
implantació i l’aplicació dels
procediments aprovats en el conjunt de
l’organització i fer‐ne el seguiment. Ha de
conèixer, custodiar i, quan correspongui,
destruir les declaracions de béns de les
persones que estan obligades a
presentar‐les a la CONC amb els criteris
aprovats pel Consell Nacional i garantint
l’aplicació de la LOPD.

La CCAF ha d’elaborar informes sobre les
se‐ves actuacions i ha d’emetre
valoracions dels assumptes sota el seu
control.

— Els informes han de ser com a mínim
anuals i s’han de lliurar a la Comissió
Executiva de la CONC i al Consell Nacional
perquè en tingui coneixement.

— Si la CCAF adverteix anomalies o
actuacions irregulars, ha d’emetre un
informe amb la màxima immediatesa
possible, en el qual pot proposar la

suspensió de les funcions financeres de
les persones, òrgans i organitzacions
responsables, així com qualsevol altra
mesura per restablir el compliment
normatiu.
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— La CCAF ha de coordinar la seva
actuació amb la Comissió de Garanties si
els procediments oberts fan necessària
l’actuació d’ambdues, però preservant
cada comissió el seu àmbit competencial.

— En finalitzar el seu mandat, la CCAF
presentarà un informe al congrés per a la
seva aprovació.

La CCAF disposarà del suport tècnic i
administratiu del SISCOM, amb el qual ha
de mantenir comunicació periòdica. Els
instruments de gestió confederals, les
organitzacions confederades i els òrgans
de direcció de la CONC tenen l’obligació
de proporcionar les dades i documents
que els demani la CCAF.

La CCAF es regeix per un reglament de
funcio‐nament intern aprovat pel Consell
Nacional

Els comptes i o dipòsits bancaris que
siguin de titularitat del CS de la CONC
seran en entitats financeres que,
1. No tinguin empreses o entitats
instrumentals establertes en
territoris considerats com a
"Paradisos Fiscals" destinades
a practicar l'elusió fiscal.
2. No financin industries o
empreses que fabriquin o
comercialitzin amb armament.
3. No financin, i o siguin
propietàries i o accionistes

d'empreses relacionades amb
les energies d'origen fòssil.
4. No financin, i o siguin
propietàries o accionistes
d'empreses propietàries
d'habitatges que practiquin
assetjament als inquilins i o els
realitzin increments del lloguer
per sobre de l'IPC.
5. No financin, i o siguin
propietàries o accionistes
d'empreses que vulneren els
drets humans en comunitats
indígenes, i o drets laborals
dels seus treballadors i
treballadores, o dels
treballadors i de treballadores
d'empreses subcontractades
amb les que tinguin vincles.
Es donarà preferència a tenir comptes i o
dipòsits bancaris a entitats financeres
que siguin cooperatives de crèdit i o de
les anomenades "Banca Ètica".
Per tal de facilitar el compliment
d'aquest article, es sol∙licitarà
assessorament a Oxfam Intermón,
Justícia i Pau, o a altre entitat
coneixedora de la matèria.
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En el cas de que calgui obtenir
finançament, i per tal de garantir la
independència del sindicat, el CS de la
CONC sol∙licitarà en primer lloc als
afiliats i afiliades aquest finançament
mitjançant un préstec o el mecanisme de
finançament que es consideri oportú
amb les condicions que es consideri més
oportunes.
En el cas de que no es cobris la quantitat
necessària, es podrà sol∙licitar el
finançament restant a entitats
financeres donant prioritat a les

cooperatives de crèdit i o a l'anomenada
"Banca Ètica" i seguint els criteris
establerts a l'article 633.
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El conjunt d’organitzacions i serveis que
pertanyen a la CS de la CONC assumeixen
com a instruments de gestió exclusiva els
següents instruments confederals de la CS
de la CONC o, si escau, els que els
substitueixin en virtut de les decisions dels
òrgans de direcció confederal (CS de la
CONC):

a) UAR‐CONC: òrgan tècnic encarregat de
la recaptació de la quota.

Eliminació
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b) Departament d’Informàtica de la CS de
la CONC (DICONC).

Eliminació
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c) Departament de Comptabilitat
Confederal (DCC)
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d) Unitat de Serveis Centrals (USC): òrgan
tècnic de gestió de recursos humans, de
serveis comuns i manteniment.

Eliminació
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e) Direcció de Sistemes d’Informació i
Compliment Normatiu (SISCOM) i
Auditoria Interna (AI).
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f) El Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ).

663

Eliminació

+ drets
+ justícia social
+ vida

serveis a la ciutadania

