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GUIO PRESENTACIÓ. PLA D’ACCIÓ DE L’11è CONGRÉS 

El Pla d’acció recull les propostes de CCOO de Catalunya pels propers 4 anys. El document és la suma 

de 6 resolucions que desenvolupen els eixos fonamentals de les nostres propostes. Cada una de les 

resolucions conté propostes concretes per poder fer-ne el seguiment i l’avaluació durant el proper 

mandat. 

 

PARTICIPACIÓ 

El pla d’acció no parteix de zero sinó que recull els debats, les formes de participació i les propostes 

aprovades en l’Assemblea sindical oberta i en la Conferència de dones i homes que vam realitzar el 

darrer any, després de la celebració del 50è aniversari de l’inici de la Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya.  

Hem volgut que el procés de discussió i debat del contingut del pla d’acció reculli l’experiència i les 

formes de participació de l’ASO i de la Conferència de dones i homes. Per això es poden presentar 

esmenes en les assemblees presencials, i també participant telemàticament, a través de la web 

creada pel congrés, i que podeu trobar a la pàgina web www.ccoo.cat. En la web veureu el text en 

cada un dels eixos i a continuació podreu afegir els comentaris o les esmenes que considereu i 

també, un cop acabada la fase de les assemblees presencials, podreu participar en un qüestionari 

sobre els principals continguts del pla d’acció.  

 

LES IDEES FORÇA  

Volem un sindicat a l’ofensiva, que sigui capaç de conquerir i reconstruir els drets del treball i els 

drets de ciutadania. 

La nostra força ens ve del compromís de les persones en els centres de treball i en la societat i que 

fan que avui siguem la primera organització social del país i el primer sindicat en representació 

sindical. Som un sindicat gran i fort i amb el compromís de tothom volem seguir creixent i ser més 

útils per a la classe treballadora. 

Estem orgullosos dels nostres valors i de les nostres arrels que ens defineixen com un sindicat de 

classe, nacional, sociopolític i confederal.  

Després d’uns anys de resistència davant l’ofensiva de les polítiques de retallades de drets i llibertats, 

on el sindicalisme ha estat en el punt de mira dels poders econòmics, hem realitzat un procés de 

debat obert i participatiu per repensar i renovar el sindicat per poder encarar amb millors 

condicions els reptes del món del treball i de la societat. Per això les propostes sorgides de 

l’assemblea sindical oberta marquen els continguts d’aquest pla d’acció. 

Volem disputar la batalla de les idees i reivindiquem el valor del treball per fer front a la precarietat 

i a la desigualtat que han imposat les elits econòmiques neoliberals. I ho volem fer des de 
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l’organització de les treballadores i els treballadors, que és l’expressió de la força col·lectiva davant 

de la feblesa i vulnerabilitat de la individualitat. 

Lluitem contra la precarietat , la pobresa i les desigualtats perquè no volem acceptar ni l’atur, ni que 

hi hagi gent sense cap ingrés, ni els contractes parcials involuntaris, ni els convenis multiserveis, ni els 

baixos salaris, ni l’externalització i la subcontractació precaritzadora, ni el treball submergit, ... 

Volem fer un sindicat més arrelat al territori, que sigui un referent en l’organització de les persones 

que estan en situació de precarietat laboral. Volem obrir els locals i nodrir el conflicte social des dels 

centres de treball, que és on tenim millor implantació, per conquerir els drets socials que formen 

part dels drets laborals. 

Més conveni i més diàleg social. Reforçarem el treball sindical als centres de treball a través de la 

negociació col·lectiva, reforçant la participació dels treballadors en els processos de negociació. I 

també volem disputar el salari indirecte (sanitat, educació, pensions, ...). que condiciona les nostres 

condicions de vida i treball a través de la concertació social. 

Fem el sindicat del jovent. Facilitar la participació i l’organització del jovent, que viu una realitat 

social i laboral de precarietat, requereix canvis en l’organització del sindicat perquè pugui ser útil i 

donar resposta a les seves necessitats i realitats. 

Estem feminitzant el sindicat i, per tant, ens comprometem a implementar les propostes de la 

conferència de dones i homes. Passar a la paritat real en els llocs que ocupen les dones i també en les 

formes de treball i d’organització per fer possible la seva participació real i efectiva. 

El sindicat és el mirall de la diversitat de la classe treballadora i per això ens comprometem a seguir 

promovent la cultura de la diversitat personal i la igualtat de drets i a lluitar contra qualsevol 

manifestació, declaració o actuació discriminatòria.  

Volem posar en marxa noves formes de relacionar-nos i d’organitzar-nos. Impulsar nous 

mecanismes de comunicació i participació de l’afiliació i implementar plenament el treball cooperatiu 

i transversal entre les organitzacions del sindicat. Avançarem en una comunicació integral que 

involucri el conjunt del sindicat. 

L’ètica i els valors formen part de la nostra pràctica sindical i afecta les persones que representen a 

CCOO tant individualment com en qualsevol espai de representació o d’organització sindical (secció 

sindical, comitè d’empresa, representació institucional, organisme de direcció, ...).  

 

CONTINGUT 

EIX 1. Apostem per una economia real 

Volem recuperar el valor del treball i posar-lo al centre de l’economia real que ha estat desplaçada 

en favor de l’economia financera i la globalització al servei del capital.  

Amb la intervenció sindical recuperar la capacitat de negociació de la classe treballadora i fer visible i 

donar valor al treball com a funció imprescindible per a la supervivència i benestar de les persones. 



 

3 
 

Democratitzar l’economia davant el sobredimensionament i la desregulació de l’economia financera. 

Davant l’acumulació desaforada que crea pobresa defensem una economia que procura el bé comú, 

que busca l’equilibri dels ecosistemes i la protecció de la natura davant l’esgotament dels recursos 

naturals que posa en risc la nostra pròpia supervivència. 

Humanitzar l’evolució tecnològica amb control democràtic i transicions laborals acompanyades i 

protegides davant dels reptes de la robotització de la indústria. 

Propostes: 

 Robotització i digitalització amb intervenció sindical. 

 Sostenibilitat energètica i lluita contra el canvi climàtic i per la mobilitat sostenible. 

 El Pacte per la Indústria, el sector del turisme, el de l’atenció i cura de les persones, el camp, 

el sector de la construcció.  

 Una fiscalitat justa i progressiva i una banca pública. 

 Un sector públic dinamitzador de l’economia. 

 Economia social i solidària. 

 Marc legal del treball autònom. 

 

EIX 2. Treballar per viure en plenitud 

Posar al centre les persones, les seves necessitats bàsiques i el seu projecte de vida. 

Per viure en plenitud cal tenir 3 elements bàsics: disposar d’ingressos i serveis públics suficients, tenir 

temps per treballar i per viure i tenir llibertat per poder tenir una vida plena. 

Propostes: 

 Recursos econòmics i socials per viure dignament. 

 Racionalitzar els temps socials i laborals. 

 Llibertat per viure en plenitud i sense discriminacions. 

 

EIX 3. Lluitem pel treball digne i amb drets 

Lluitar contra la precarietat i disposar d’eines per dignificar el treball.  

Propostes: 

 Recuperar un marc de drets del treball: carta de drets laborals, negociació col·lectiva, salari 

mínim, participació institucional,...  

 Potenciar instruments per dignificar el treball al món: sindicalisme internacional. 

 Intensificar la projecció sociopolítica de l’acció sindical. 

 Complementar les formes de lluita i mobilització utilitzant nous instruments, com les xarxes 

socials. 
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EIX 4. Defensem el bé comú 

Reconstruir el benestar i la responsabilitat social envers el bé comú va més enllà de reconstruir 

l’estat del benestar. Continuar pressionant per revertir les retallades dels serveis públics dels darrers 

anys i actuar des de l’àmbit local per reconstruir la xarxa comunitària que faci front a la cultura de 

l’individualisme. 

Propostes: 

 Lluita contra l’atur i per la millora de les prestacions. 

 Dret a unes pensions dignes. 

 Dret a la salut. 

 Dret a l’educació. 

 Viure en igualtat: dret a l’habitatge, atenció a la dependència, lluita contra la pobresa, model 

d’integració,... 

 Serveis públics democràtics i de qualitat. 

 

EIX 5. Fem un sindicat proper 

Organitzar el sindicat per reforçar l’acció sindical a l’empresa i l’acció social al carrer. Volem reforçar 

el nostre caràcter sociopolític des de la força del sindicat a l’empresa oferint un sindicat més obert i 

arrelat al territori per lluitar contra les desigualtats socials i per la reconstrucció de l’estat del 

benestar. Un sindicat amb estructures més properes, obertes, flexibles i col·laboratives. Una 

organització més horitzontal i participativa basada en equips de direcció col·lectius i lideratges 

compartits. 

Propostes: 

 Afiliarem i organitzarem més persones i més diverses, des del factor treball com a element 

vertebrador de drets i igualtat. 

 Canviarem formes de treball per facilitar la cooperació i el treball en equip. 

 Guanyarem espai sociopolític. 

 Gestionarem els recursos de forma austera, eficaç, transparent i solidària. 

 Apostem per una comunicació integral. 

 Adaptem els nostres òrgans de direcció a l’estratègia sindical. 

 Dinamitzarem els espais sindicals per a convertir-los en espais de trobada.  
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EIX 6. L’ètica i els valors 

El sindicat organitza els treballadors i treballadores en un projecte col·lectiu que vertebra els 

interessos i les voluntats de milers de persones. El compromís és l’essència del sindicat que dóna 

sentit a cada decisió, proposta o actuació. 

Els valors i l’ètica han de presidir la pràctica sindical. La capacitat de desplegar un pensament propi i 

una visió crítica de la realitat són imprescindibles per a la transformació social.  

Propostes: 

 Reforcem la participació, la transparència i el codi ètic del sindicat. 

 Feminitzem el sindicat. 

 Lluitem contra les discriminacions. 

 Fem formació per reforçar els valors i l’ètica sindical. 

 Fomentem la cultura i la memòria històrica.. 

 

 

 

 

 


