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PRESENTACIÓN
Afrontamos o proceso de debate do 12.º Congreso do Sindicato Nacional de CCOO 
de Galicia desde unha situación inédita, motivada pola pandemia da COVID-19. Esta 
situación, igual que condicionou a actividade normal da cidadanía e a nosa acción 
sindical desde marzo de 2020, é posible que condicione, non só todos os procesos 
congresuais de CCOO, senón a situación social, económica e política mundial dos 
próximos anos, dificultando, como xa está a ocorrer, a recuperación necesaria tras a crise 
económica de hai dez anos, e mesmo agudizando os peores efectos para a economía e, 
desgraciadamente, a saúde das persoas con menos recursos, enfermas e maiores, coa 
dramática perda de decenas de miles de vidas en España e millóns no mundo.

Antes da irrupción da pandemia, a situación en Galicia e en España non era sinxela. 
Malia o cambio político no Goberno do Estado —primeiro o PSOE despois da moción de 
censura contra o Goberno que presidía Mariano Rajoy, e logo en coalición PSOE-Unidas 
Podemos—que permitía albiscar un cambio substancial nas políticas públicas e sociais, 
o certo é que a complexidade parlamentaria para compoñer maiorías dificulta avanzar 
nese sentido. Mesmo así, no referente ás iniciativas tendentes a paliar os aspectos máis 
negativos das reformas laborais, como a derrogación das causas do despedimento 
por absentismo xustificado, a suba substancial do smi, e medidas necesarias para que 
a pandemia non fixese máis grande a destrución de emprego, desde o Ministerio de 
Traballo apostouse polo diálogo social entre as organizacións sindicais e empresariais, 
convertendo os acordos en real decreto lei, axudando ao mantemento de millóns de 
postos de traballo cos erte e á ampliación da cobertura social económica, coa posta en 
marcha do ingreso mínimo vital.

Cabe destacar a forte presenza institucional da ultradereita, identificada en VOX, 
cunha ampla representación no Congreso dos Deputados e na maioría de Parlamentos 
autonómicos e concellos, condicionando e “radicalizando” o discurso do PP por medo 
de perder máis influencia nese espectro ideolóxico. Esta situación é preocupante, aínda 
que, afortunadamente, en Galicia VOX non obtivera ningunha presenza institucional, 
o que non quita que inflúa no discurso e acción do PP de Galicia, como no resto do 
Estado.

En Galicia, as eleccións locais de 2019 e as galegas de 2020 significaron o retorno a 
un panorama institucional tradicional, composto por un PP de Galicia hexemónico no 
Parlamento, gobernos do PSdeG nas principais cidades e deputacións —agás Ourense— 
e o crecemento exponencial do BNG no Parlamento, que se converte na segunda forza 
política e acada representación no Congreso dos Deputados. Todo o espazo político 
representado por AGE, En Marea e, finalmente, por Galicia en Común (marca de 
Unidas Podemos en Galicia) quedou fóra do Parlamento, que xa nas eleccións locais 
perdera apoio electoral, quedando na oposición en todas as cidades onde mantiveron 
representación, como A Coruña, Santiago, Ferrol e Vigo.
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Este panorama preséntanos unha Galicia que, despois de once anos de gobernos do PP 
presididos por Alberto Núñez Feijóo, se atopa en peores condicións de vida e de traballo 
como resultado das políticas de recortes e privatizacións aplicadas, que evidenciaron os 
seus peores efectos á hora de afrontar a pandemia desde a sanidade pública e desde o 
sistema de atención á dependencia (colapso hospitalario, contaxio masivo de residentes 
e traballadores en residencias de maiores, e centenares de mortes.

De igual maneira, e acentuado pola pandemia, padécense os recortes no ensino público, 
despois de anos de mobilizacións na seu defensa desde toda a comunidade educativa, 
véndose obrigados a improvisar para garantir a volta ás clases, evidenciando a inxente 
carencia de profesorado e de persoal de apoio.

No eido económico, nestes últimos once anos, Galicia perde a súa industria comarca a 
comarca. A actitude da Xunta coa situación de falta de carga de traballo en Navantia, cos 
anuncios de contratos con PEMEX, cuxos responsables están procesados, sen noticia 
desas encargas presentadas sempre en datas previas ás eleccións, e ante as continuas 
chantaxes de Alcoa sobre as súas plantas da Coruña (xa vendida pero aínda en risco) e 
de San Cibrao, instrumentalizando os conflitos para facer oposición ao Goberno actual, 
e poñéndose de perfil, como antes nas vividas en Ferroatlántica, Isowat, Gamesa, deixan 
constancia da falta de iniciativa política en defensa da industria en Galicia, deixando que 
a economía galega cada vez se sustente nos sectores dos servizos, onde a precariedade 
prima e apenas poden afrontar unha mínima situación de crise.

A todo isto, hai que engadir a pandemia e os seus efectos, poñendo en evidencia que 
están a servir para facer máis ricos os que máis teñen, e a destruír as economías locais 
e a escala, das que dependen a maioría das galegas e galegos e dos seus postos de 
traballo.

Este é o panorama que debemos ter en conta no noso debate congresual para acertar 
nos diagnósticos e nas propostas de acción, que teñen que reforzarnos internamente, 
de maneira solidaria e mobilizadora, para poder influír nos cambios necesarios nas 
empresas, sectores e políticas públicas, de maneira que se cree e manteña emprego 
estable e con dereitos, e que Galicia avance na recuperación das políticas públicas e 
no desenvolvemento de políticas económicas sustentables e de alto nivel produtivo. 
Son importantes retos para unha organización tan importante como o noso Sindicato 
Nacional de CCOO de Galicia.

Para conseguir estes obxectivos, necesitamos unha organización forte, participativa, 
comunicativa, cooperativa e representativa, ben organizada, eficiente e transparente. 
Iso permitiranos ser máis eficaces na nosa acción reivindicativa.
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RESOLUCIÓN 1: «MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE 
QUE XERE EMPREGO DE CALIDADE»
A pandemia derivada da COVID-19 puxo en evidencia que Galicia non se recuperara do 
impacto das crises económicas previas. Antes da COVID-19, a economía medraba lixei-
ramente por riba da media estatal e creábase emprego, aínda que nunca se recuperaran 
os niveis previos á crise. A calidade do emprego era moito peor: maior taxa de tempo-
ralidade, peso importante dos contratos de duración inferior á semana e incremento da 
contratación a tempo parcial; unha parcialidade non desexada con rostro de muller no 
comercio, na hostalaría e nos servizos sociais, fundamentalmente. O desemprego vol-
veuse crónico en moitos casos, xa que arredor dun terzo de persoas desempregadas 
levan máis de dous anos en paro.

As políticas de austeridade levadas a cabo polo Partido Popular en Galicia destruíron 
emprego público directo, recortaron o gasto social e deterioraron os servizos públi-
cos. A falta de investimento público restou o emprego indirecto que podería crearse no 
conxunto da actividade económica e nos diferentes sectores produtivos.

A precariedade, o retroceso nas condicións de seguridade e saúde e a individualización 
das relacións laborais provocaron un aumento tanto dos accidentes laborais como dos 
riscos psicosociais. 

As restricións e recortes en salarios, pensións e todo tipo de políticas sociais deixa-
ron unha Galicia máis desigual e máis pobre, con miles de fogares con todos os seus 
membros en paro e nos que non se percibe ningún ingreso. O sistema produtivo galego 
encolleuse e escorou cara a sectores produtivos ligados á precariedade, volátiles e de 
baixo valor engadido; perde peso o sector industrial, máis vinculado ao emprego de ca-
lidade e con maior efecto de arrastre sobre o resto de sectores, e o da construción como 
resultado da inexistencia dunha política industrial e da ineficacia da política de emprego. 
O futuro do sistema produtivo estará condicionado, ademais de polas debilidades men-
cionadas, pola actual crise económica derivada da COVID-19.

Mulleres e mocidade son os colectivos máis prexudicados pola precariedade, especial-
mente este último, que non atopa oportunidades de desenvolver un proxecto de vida e 
abandona o mercado de traballo e, ás veces, Galicia. A consecuencia é que a poboa-
ción activa moza minguou á metade desde a crise, dando lugar a un grave problema 
demográfico e ao envellecemento do mercado laboral galego.

Reverter esta situación require dun cambio de modelo de desenvolvemento económico 
cara a actividades de alto valor engadido e alta demanda, que xeren emprego de cali-
dade e riqueza que permita consolidar o estado de benestar. Unha aposta das distintas 
administracións, pero especialmente da Xunta de Galicia, por un tecido produtivo de 
calidade, con sectores produtivos xa consolidados e outros novos favorecendo a tran-
sición á dixitalización e as novas tecnoloxías da comunicación e a unha economía baixa 
en carbono e baseada no uso de recursos enerxéticos limpos e autóctonos. 
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Un desenvolvemento que debe realizarse baixo o principio de cohesión territorial, faci-
litando a articulación e a comunicación das distintas partes do territorio para superar a 
desigualdade existente entre as dúas Galicias e a débeda histórica de Galicia.

A participación institucional e o diálogo social son instrumentos básicos do noso tra-
ballo sindical. O diálogo social e a negociación colectiva permiten avanzar en dereitos 
sociais e laborais.

Coa finalidade de mudar esta situación, o 12.º Congreso do Sindicato Nacional de 
CCOO de Galicia adopta a seguinte resolución:

MÁIS E MELLOR EMPREGO 
As crise, as reformas laborais e as políticas de austeridade trouxeron unha intensa pre-
carización das condicións de traballo —que prexudica máis a poboación máis vulnera-
ble— e novos modelos de relacións laborais. A política de recortes e privatizacións do 
Partido Popular en Galicia supuxo, non só a deterioración dos servizos públicos, senón 
tamén unha importante perda de emprego público fixo e temporal. A recuperación do 
emprego de calidade require:

-	 Impulsar unha modificación da estrutura orgánica do Servizo Público de Empre-
go de Galicia, mellorar o funcionamento e reforzar o carácter de servizo público: 
máis recursos humanos e materiais, protocolos de coordinación coas entidades 
colaboradoras, protocolos de actuación coas persoas desempregadas, mellorar 
a coordinación co sePe, recuperar as actuacións de prospección e inserción pú-
blicas e rexeitar os acordos con axencias de colocación privadas.

-	 Promover a garantía de que todas as persoas en desemprego conten cun itine-
rario personalizado acorde ás súas necesidades, que integre orientación, pro-
gramas de emprego e formación para a mellora ou adquisición de cualificación 
profesional que lles garanta a súa incorporación ao emprego.

-	 Demandar programas especiais de emprego e formación para as persoas des-
empregadas con maiores dificultades de acceso e inserción laboral: maiores de 
45 anos e de longa duración.

-	 Favorecer a participación nos programas formativos e de inserción laboral das 
persoas desempregadas, daquelas con discapacidade funcional ou con respon-
sabilidades familiares non compartidas (menores, dependentes), mediante axu-
das ao transporte, ao acompañamento e á atención das devanditas responsabi-
lidades.

-	 Elaborar un Plan de actuación sobre acoso lgtbi en ámbitos laborais.

-	 Buscar estratexias para a inserción laboral das persoas trans.

-	 Eliminar todas as subvenciones dirixidas á contratación temporal (excepto a 
aquelas que teñan por obxectivo a compatibilidade con accións formativas/de 
reconversión atendendo a un itinerario de inserción laboral) así como o bono for-
mación. 

-	 Limitar as axudas á contratación dirixidas a colectivos específicos que teñen es-
pecialmente dificultades de inserción e/ou mantemento do emprego. As empre-
sas beneficiarias deben manter unha taxa de eventualidade na contratación infe-
rior ao 20 % antes e despois da realización ou transformación do contrato.
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-	 Reforzar as campañas específicas da Inspección de Traballo, con especial aten-
ción á substitución de postos de traballo con prácticas, bolseiros, falsos autóno-
mos, temporalidade abusiva, entre outras.

-	 Esixir o cumprimento do acordo de diálogo social en materia de cláusulas sociais na 
contratación pública e de Lei de contratos públicos na Xunta de Galicia e nas obras 
ou servizos das Administracións locais financiadas con recursos autonómicos.

-	 Potenciar os servizos públicos de xestión directa e recuperar aqueles privatiza-
dos ou externalizados.

-	 Vixiar o cumprimento da normativa vixente en materia de emprego das persoas 
con discapacidade no emprego ordinario, tanto público como privado, e facer 
especial seguimento e control á xeración de emprego de calidade.

-	 Traballar para que se eliminen as barreiras físicas, formativas e de comunicación 
que impiden o acceso igualitario ao emprego das persoas con discapacidade. 
Esixindo o cumprimento da normativa en materia de saúde e seguridade no tra-
ballo, especialmente no emprego protexido.

A FORMACIÓN É UN DEREITO
A formación é un dereito dos traballadores e traballadoras e un instrumento para garan-
tir a súa empregabilidade e a súa promoción ao longo de toda a súa vida laboral —tanto 
activa como en desemprego— que debe ir consonte ás necesidades do tecido produ-
tivo.

En etapas de crise como a actual, na que moitas persoas son expulsadas do mercado 
laboral, a formación debe contribuír a recuperalas e a mudar o noso tecido produtivo.

-	 O obxectivo primordial será promover a formación profesional como vía impres-
cindible para mellorar a empregabilidade e a cualificación das persoas e avanzar 
cara a un novo modelo produtivo.

-	 Esixir a participación sindical na planificación, incluíndo a prospección e detec-
ción de necesidades formativas, programación e seguimento da oferta formativa.

-	 Adecuar a oferta formativa ás necesidades do tecido produtivo para poder formar 
os traballadores e traballadoras, ocupados e desempregados, nas actividades 
con mais posibilidades de emprego.

-	 Garantir os dereitos dos e das estudantes en prácticas e evitar a substitución de 
emprego por prácticas non laborais acordando un marco de calidade das prácti-
cas non laborais que pasa pola súa contratación baixo a fórmula de contratos de 
formación.

-	 Os Centros Integrados de Formación Profesional de titularidade pública deben 
liderar o novo modelo de formación profesional, converténdose nunha rede que 
canalice a formación para o emprego financiada con fondos públicos. Debemos 
adaptalos á nosa realidade e, sobre todo, deben ser elementos de cohesión so-
cial e focos de desenvolvemento territorial.

-	 Apostamos pola formación dual, pero esiximos que se desenvolva coas máxi-
mas garantías para o alumnado-traballador, establecendo protocolos estritos 
para os centros educativos e para as empresas que os contraten nos que se 
aborde o seguimento das condicións contractuais e laborais pola representa-
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ción dos traballadores e traballadoras, xa que é un elemento fundamental para 
evitar disfuncións. Hai que apostar por unha formación dual acaída á realidade 
da nosa comunidade, non se pode pretender trasladar un modelo de formación 
que funciona noutros países cunha realidade empresarial totalmente diferente á 
realidade galega e facelo a toda custa sen o control necesario das empresas que 
reciben o alumnado.

-	 A formación profesional dual en Galicia debe reverter o costume de facer conve-
nios coas empresas baixo a modalidade de bolsas para o alumnado e optar pola 
modalidade de contrato de formación.

-	 Demandamos que os centros educativos desempeñen un papel máis activo e o 
establecemento de plans de colaboración coas empresas que cumpran os requi-
sitos de control.

-	 Esiximos a conformación dun mapa galego da FP para poder avaliar as necesi-
dades reais das estruturas produtivas e de mercado de traballo en cada lugar.

-	 Reivindicamos a elaboración dun novo Plan de Formación Profesional coa parti-
cipación das organizacións sociais máis representativas, que estableza os eixes 
estratéxicos de actuación —e as medidas concretas que os desenvolvan— para 
avanzar nun sistema integrado de formación profesional de calidade e con capa-
cidade para se adaptar ás necesidades cambiantes da nosa estrutura produtiva e 
ás demandas de cualificación dos galegos e galegas. A formación dirixida á ob-
tención de certificados de profesionalidade debe responder tanto ás necesidades 
do mercado de traballo como á demanda dos traballadores e traballadoras.

A MELLOR DEFENSA DO EMPREGO DE CALIDADE: A NEGOCIACIÓN CO-
LECTIVA
A pandemia da COVID-19 non só está a provocar unha crise sanitaria, tamén unha crise 
social e económica. A negociación colectiva é a vía para minimizar o impacto que vai ter 
na clase traballadora e a mellor medicina para unha recuperación social e económica 
máis rápida, que garanta os dereitos das persoas traballadoras. Tamén nos conduce a 
retos como a dixitalización, o aumento do traballo a distancia e teletraballo ou a transi-
ción enerxética e ecolóxica, pero sen descoidar problemas que segue a arrastrar a clase 
traballadora como, por exemplo, a discriminación ou a saúde laboral.

A negociación colectiva é a mellor ferramenta para a defensa do emprego de calidade, 
pero aspectos como a prioridade aplicativa do convenio de empresa por encima do sec-
torial ou a grande atomización de sectores e, en consecuencia, o excesivo número de 
unidades de negociación, esixen fortalecer esta ferramenta para garantir a súa eficacia.

A nosa organización contribuirá a ese fortalecemento fixando os seguintes obxectivos: 

-	 Reducir o número de unidades de negociación, reagrupando sectores que teñan 
as mesmas características, sempre que for posible.

-	 Non se asinarán convenios de empresa que empeoren as condicións do sectorial 
correspondente.

-	 Disporase dun mapa actualizado da situación da negociación colectiva, sendo 
necesaria a colaboración de toda a estrutura.

-	 Co obxectivo de facer partícipe a toda organización da negociación colectiva, 
faranse asembleas previa coa afiliación para a elaboración das plataformas.
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-	 A través a negociación colectiva pódense regular os criterios de compromiso de 
contratación para as persoas en prácticas.

-	 A negociación colectiva debe asegurar que os procesos de dixitalización ou a 
incorporación de novas tecnoloxías ao mundo do traballo se faga dun xeito que 
garanta a calidade e uns niveis de emprego óptimos, ademais dunha xestión da 
privacidade tendo en conta a Lei de protección de datos persoais e garantía dos 
dereitos dixitais e o dereito a unha desconexión dixital fóra do horario laboral. 
Evitar que o teletraballo se converta nunha medida substitutiva das políticas de 
conciliación da vida laboral e familiar.

-	 O desenvolvemento de plans de igualdade ten que ser prioritario para a nosa 
organización. 

-	 Negociar medidas específicas para erradicar calquera discriminación ou violencia 
por motivo de orientación sexual ou identidade de xénero.

-	 Incorporar dereitos á negociación colectiva que relacionen o seguimento da evo-
lución das empresa coa realidade sectorial.

-	 Centrar a prioridade na ampliación dos espazos de intervención sindical, relacio-
nados coa organización do tempo de traballo e incorporando a discusión acerca 
da flexibilidade de xornada.

-	 Garantir unha incorporación xusta do teletraballo e o traballo a distancia e ter 
en conta a repercusión e, por tanto, nova regulamentación no que respecta aos 
procesos de eleccións sindicais e comunicación co persoal dos delegados/as de 
persoal ou comités de empresa.

-	 Establecer sistemas internos de análise da evolución e participación da afiliación 
e a evolución da representatividade por unidade de negociación.

-	 Incorporación nas plataformas reivindicativas dun maior control no cambio de 
modelo produtivo que garanta unha transición ecolóxica xusta.

-	 Incluír na negociación colectiva a elaboración de protocolos ante riscos biolóxicos.

-	 Reforzar a través da negociación colectiva mecanismos para detectar e eliminar 
riscos psicosociais.

A CULTURA PREVENTIVA NO CENTRO DAS RELACIÓNS LABORAIS
A saúde laboral é clave na mellora das condicións laborais. A pandemia non fixo máis 
que evidenciar o necesario cambio e actualización da normativa de prevención de ris-
cos laborais, algo que xa viñan mostrando os alarmantes datos de sinistralidade laboral, 
especialmente en accidentes mortais. 

Outro punto preocupante da protección da saúde no traballo é o escaso recoñecemento 
de enfermidades profesionais, ocasionando unha perda de dereitos e imposibilitando en 
moitos casos ter actuacións en materia preventiva.

O aumento da cultura preventiva debe ser un dos obxectivos principais no cambio de 
modelo social. Para iso, dende o S. N. de CCOO de Galicia debemos incidir nas seguin-
tes cuestións:

-	 Esixirlle á Xunta de Galicia fortalecer os investimentos en prevención para mello-
rar a formación da clase traballadora. 
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-	 Que a Xunta de Galicia reforce o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
(issgA), para ter máis capacidade de análise e investigación dos accidentes de 
traballo para avanzar en medidas preventivas e contribuír a vixiar o cumprimento 
da normativa.

-	 Analizar os accidentes laborais graves e mortais co fin de determinar as causas 
que os provocaron e promover medidas preventivas que eviten que volvan oco-
rrer.

-	 Esixir un maior recoñecemento de enfermidades relacionadas co traballo, fortale-
cendo e mellorando o programa de sospeita de enfermidade profesional.

-	 Reivindicar a figura do delegado ou delegada territorial de prevención para ga-
rantir a participación de todos os traballadores e traballadoras nas actividades 
preventivas, con independencia do tamaño da empresa.

-	 Seguir denunciando a situación das persoas afectadas polo amianto e a sílice, 
para que se lles recoñeza como enfermidade profesional e evitarlles procesos 
xudiciais; propoñer a posta en marcha dun fondo de compensación, mellorar e 
controlar o plan de vixilancia sanitaria e facer aflorar a problemática no resto de 
sectores industriais.

-	 Reclamar a creación dun plan de desamiantado en Galicia, empezando pola ela-
boración dun mapa do amianto instalado na nosa comunidade e proceder a súa 
retirada de maneira segura e ordenada, promovendo medidas de axuda para 
minimizar o impacto económico nas familias.

-	 Esixir a elaboración dun mapa de influencia do gas radon e a elaboración de pro-
tocolos no seu tratamento.

-	 Formar as representacións legais das persoas traballadoras en materia preventi-
va, especialmente os delegados e delegadas de prevención, para poder incidir de 
maneira máis eficaz en esixir medidas preventivas que minimicen a sinistralidade 
laboral.

-	 Dispoñer de mecanismos internos que axuden a mellorar a acción sindical nos 
centros de traballo no eido da prevención. Mellorar a coordinación entre o Gabi-
nete de Saúde Laboral, as asesorías xurídicas e as nosas organizacións federais 
e territoriais para abordar os temas de saúde laboral con máis garantías.

-	 Esixirlle ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (issgA) a elabora-
ción dun plan de control, seguimento e repercusión das persoas afectadas pola 
COVID-19 que se mantiveron traballando nas actividades consideradas esenciais 
e que tiveron maior exposición e afectación debido á falta inicial de medidas de 
prevención. 

-	 Reforzar o control dos riscos psicosociais, nas formas tradicionais de relación 
laborais e nas relacionadas coas novas tecnoloxías e o teletraballo, mediante 
controis periódicos.

A IGUALDADE DE XÉNERO COMO FERRAMENTA ESTRATÉXICA DA AC-
CIÓN SINDICAL 
Un dos efectos colaterais da pandemia podería ser o previsible enfraquecemento da 
axenda da igualdade de xénero en termos globais, o que terá impacto no logro do 
Obxectivo 5 da Axenda 2030, e fará aínda máis difícil estreitar as fendas e reverter o 
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retroceso que vén producindo en numerosos países, incluídos algúns da nosa contorna 
europea. No contexto da crise longa e duradeira que provocará a COVID-19, podería 
ser moito máis difícil manter o compromiso dos actores internacionais e dos Gobernos 
nacionais coa causa da igualdade de xénero que, a pesar da súa centralidade, pode 
pasar a considerarse secundaria ou lateral.

No entanto, tendo en conta as leccións aprendidas sobre o erro de dar unha resposta 
neutra ao xénero noutras epidemias, esta pandemia global é unha oportunidade para 
incorporar, por vez primeira, o enfoque de xénero nos momentos iniciais da resposta 
sanitaria, así como nas medidas sociais e económicas destinadas a afrontar as súas 
consecuencias. Isto último redundaría nunha superación da crise con maior equidade e 
en mellores respostas políticas e sindicais.

A COVID-19 non é só unha crise sanitaria, senón que ten importantes repercusións eco-
nómicas e sociais que requiren unha actuación específica que dea resposta a cada unha 
das necesidades, e para iso é imprescindible incorporar a perspectiva de xénero; garan-
tir a presenza de mulleres na toma de decisións, negociar e facilitar a flexibilización do 
tempo de traballo e o traballo a distancia, desenvolver medidas de corresponsabilidade.

As desigualdades de xénero agrávanse no ámbito do traballo, e o elemento predomi-
nante e estrutural no noso contexto laboral é a precariedade medida en calquera dos 
seus termos:

1. Parcialidade

2. Desvalorización salarial

3. Fenda salarial entre homes e mulleres

4. Dereitos de negociación colectiva, liberdade sindical, dereito a folga

É necesario afrontar os retos desta situación complexa dende a perspectiva de xénero 
incidindo en tres cuestións fundamentais:

-	 Desenvolvemento dos Plans de Igualdade nas empresas: 
Ferramenta fundamental na negociación colectiva, para conseguir a igualdade 
real e efectiva entre mulleres e homes na actualidade contamos cun regulamento 
negociado no ámbito do diálogo social que, a través da negociación colectiva, 
nos proporciona protagonismo para negociar medidas efectivas para eliminar 
as fendas laborais de xénero, en especial a fenda salarial e a precariedade no 
emprego; medidas efectivas para a corresponsabilidade e conciliación, lograr a 
igualdade en recoñecemento e representación, establecer protocolos de acoso 
no traballo...

-	 Mudar o pensamento do traballo de coidados cara a unha conciliación correspon-
sable: 
Fomentar o uso igualitario das medidas de conciliación por parte das traballado-
ras e os traballadores contribúe a facilitar que non sexan as mulleres quen, como 
constatan multitude de estatísticas, se vexan obrigadas a reducir a súa xornada 
laboral e coller excedencias por coidado de menores ou persoas dependentes, 
coa redución de ingresos que iso supón, ademais de implicar unha maior inesta-
bilidade laboral e maiores dificultades no acceso a postos de maior responsabi-
lidade. Cómpre difundir e informar o persoal sobre a aplicación dos dereitos de 
conciliación para todas as traballadoras e traballadores.
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A flexibilización do tempo de traballo e o desenvolvemento do teletraballo teñen 
incidencia directa en facilitar e fomentar a corresponsabilidade e o uso comparti-
do das tarefas de coidados entre mulleres e homes. Deste xeito, permitir flexibi-
lizar a xornada laboral de quen presta a súa actividade por medio do teletraballo 
para que, dentro dos fogares, as traballadoras e os traballadores con menores 
ou persoas dependentes a cargo poidan coordinarse entre si e organizar os seus 
propios horarios laborais, fomentar o uso compartido das tarefas de coidados.

Esta cuestión é un compromiso activo nas CCOO, así como outorgarlles o valor 
real que teñen os traballos de coidados, tan necesarios e imprescindibles como 
se está a ver na situación actual. Por este motivo, é necesario dignificar o traballo 
doméstico e equiparalo laboralmente e conseguir un sistema de protección social 
igualitario que garanta a equidade en condicións de vida das mulleres.

-	 Control e cumprimento do regulamento para a igualdade retributiva entre mulle-
res e homes: 
Consolidar a efectividade das auditorías salariais e o rexistro salarial ás que están 
obrigadas todas as empresas que teñen que ter plan de igualdade é unha ferra-
menta para facer fronte ás diferenzas salariais existentes.

UN NOVO MODELO PRODUTIVO CIMENTADO NA INDUSTRIA
Precisamos unha política pública que responda á demanda da sociedade galega dunha 
industria inclusiva, moderna, comprometida ambientalmente e que tenda a culminar no 
noso país a cadea de valor nos nosos sectores máis representativos: 

-	 Impulsar a reindustrialización como alicerce do novo modelo produtivo. A activi-
dade industrial debe ser o arrastre do resto de actividades nun modelo con maior 
contido tecnolóxico e investimento en I+D+i que conte co apoio de políticas sec-
toriais activas. 

-	 A política industrial é o elemento estratéxico para conseguir o cambio de modelo 
produtivo, apostando por iniciativas que teñan en conta a dimensión horizontal 
dos sectores (infraestruturas territoriais, desenvolvemento loxístico, política de 
subvencións) e vertical (requirimentos tecnolóxicos, requisitos en materia de for-
mación e cualificación dos traballadores e traballadoras).

-	 Investir na definición dunha estratexia galega que identifique, agrupe e mobilice 
as capacidades actuais e as vertebre para acadar novas capacidades nos sec-
tores emerxentes, conseguindo unha alianza real entre o coñecemento público 
que acumulan as nosas universidades, as Administracións e os axentes sociais e 
económicos.

-	 Priorizar a innovación en tecnoloxías transversais, duplicando o actual investi-
mento público nos ámbitos da innovación.

-	 Programas de innovación para mellorar a capacidade científica e tecnolóxica 
das empresas; estimular a transferencia de tecnoloxía entre o ámbito público e o 
privado, mediante novos modelos de colaboración entre a empresa e o mundo 
universitario, axeitando a investigación da Universidade para que se axuste ás 
necesidades da empresa.

-	 Vincular as axudas públicas directas ou indirectas ao fluxo de crédito cara ás em-
presas e familias, cunha especial atención ás pemes, particularmente en proxec-
tos vinculados á creación de emprego.
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-	 Facilitar o agrupamento de pemes arredor de proxectos público-privados de va-
lor engadido, con base territorial en Galicia, que aproveiten as fortalezas previas 
dos sectores máis tradicionais, potenciando o investimento público e os coñece-
mento en ámbitos híbridos como a mobilidade sostible cos sectores de automo-
ción e naval; a enerxía renovable coas tecnoloxías de xeración distribuída ou agro 
e mar con ecoindustrias.

-	 Deseñar unha estratexia integral para o rural galego que prime a creación de em-
prego de calidade vinculado a sectores representativos como o agroindustrial e o 
forestal, en complementariedade co sector turístico ou gastronómico.

UN DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO 
As políticas de desenvolvemento territorial deben orientarse á corrección dos importan-
tes desequilibrios territoriais existentes, favorecendo a fixación da poboación e garan-
tindo a mobilidade sostible:

-	 É imprescindible recuperar o nivel de investimento en infraestruturas de transpor-
te e comunicacións anterior ás crises para propiciar un desenvolvemento eco-
nómico sostible, a creación de empregos de calidade, superar os desequilibrios 
territoriais e potenciar a posición xeoestratéxica de Galicia.

-	 Deseñar plans de mobilidade sostibles nos núcleos urbanos e industriais, que 
teñan como obxectivos reducir os niveis de emisión de CO

2 e baixar a densidade 
de tráfico para ter cidades máis seguras, menos contaminadas e reducir o risco 
de accidentes de tráfico.

-	 Mellorar as infraestruturas ferroviarias convencionais, o remate e posta en funcio-
namento da alta velocidade nos prazos comprometidos así como o incremento 
da dotación de persoal e dotación de última tecnoloxía en material rodante.

-	 Esixir un calendario dotado orzamentariamente para que o corredor atlántico de 
mercadorías sexa unha realidade que amplíe a competitividade do tecido produ-
tivo e garanta a intermodalidade cos portos da fachada atlántica.

-	 Estender á rede de autoestradas de peaxe galegas bonos profesionais-laborais 
que eximan ou reduzan, se for o caso, os custos da mobilidade recorrente polas 
vías de alta capacidade.

DIXITALIZACIÓN E TRANSICIÓN ENERXÉTICA SOCIALMENTE XUSTAS 
Galicia ha situarse na vangarda dos procesos de transición. Para isto, precisamos ca-
pacidades de avaliación e planificación para identificar os impactos negativos menos 
perceptibles e, fundamentalmente, as oportunidades para garantir que este proceso de 
cambio xere beneficios sociais:

-	 Planificar proxectos integrais de base industrial en sectores emerxentes e esta-
blecer unha nova relación da sociedade coa enerxía, na que as persoas consumi-
doras deben estar no centro do sistema e do cambio de modelo, facilitando así a 
plena integración do conxunto do territorio.

-	 Concibir a enerxía como un xerador de valor e aproveitar a transición enerxética 
para poñer en valor os grandes sectores económicos, incluídos o agrogandeiro, 
o pesqueiro, o industrial e os de transportes e servizos, así como identificar posi-
bles nichos de mercado asociados ao novo paradigma enerxético e social.

-	 Impulsar unha regulación que estimule a actividade produtiva asentada na eco-
nomía circular, e promover plans de apoio para integrar estes novos conceptos 
no conxunto dos sectores produtivos galegos.
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-	 A transformación dixital require da superación previa da fenda dixital que existe 
entre territorios, especialmente nos medios menos urbanos. Incorporar de maneira 
intelixente as tecnoloxías nos produtos, servizos e procesos. Neste cambio, deben 
implicarse as políticas públicas, investindo ademais en capital humano e na súa 
formación, así como na innovación organizativa nos sectores e nas empresas. 

-	 Crear unha Axencia Galega de Transición que, desde a autonomía, estude a fon-
do a nosa realidade e participe na planificación da transición. 

O DIÁLOGO SOCIAL E A PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL SON NECESARIOS
O diálogo social é a forma de influír nas políticas dos gobernos a favor dos nosos inte-
reses de clase; por iso, para CCOO é un instrumento estratéxico para mellorar as condi-
cións de vida e traballo da cidadanía. Pola súa banda, a participación institucional é cla-
ve na transmisión das nosas reivindicacións aos diferentes ámbitos da Administración.

-	 Traballaremos para manter espazos de interlocución social e política dos axentes 
sociais coa Xunta de Galicia, con capacidade para a negociación sobre as dife-
rentes políticas públicas.

-	 Potenciaremos a relación cos grupos políticos para reforzar a nosa capacidade 
de incidir no desenvolvemento lexislativo.

-	 Negociaremos un novo mapa de participación institucional coa Xunta que posibi-
lite a participación real dos axentes sociais.

-	 Propoñemos a creación dun Organismo Público de Avaliación das Políticas Públi-
cas, dotado dos recursos humanos e técnicos suficientes, como mecanismo de 
control e inspección da xestión dos fondos públicos.

-	 Melloraremos a coordinación interna entre as persoas que representan o sindica-
to nos órganos de participación institucional. Elaboración colectiva das propos-
tas e establecemento de criterios comúns.

-	 Garantiremos o cumprimento das esixencias recollidas no Código de Conduta de 
CCOO para actuacións institucionais e representativas.
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RESOLUCIÓN 2: «COMBATER A DESIGUALDADE. 
RECUPERAR DEREITOS»
CCOO defende a necesidade de acometer unha profunda reforma fiscal, independen-
temente de onde radiquen as competencias, con criterios de progresividade na reca-
dación e de redistribución no gasto, que se marque como obxectivo alcanzar un maior 
nivel de ingresos para responder adecuadamente ás necesidades dos servizos públicos 
e á suficiencia das prestacións sociais. Unha reforma necesaria para definir un novo 
sistema de financiamento autonómico que atenda ás necesidades das comunidades 
autónomas tendo en conta as súas especificidades.

As políticas de axuste desenvolvidas polo Partido Popular no Estado e intensificadas 
por Feijóo en Galicia nos últimos once anos supuxeron intensos recortes en dereitos 
fundamentais como a saúde, a educación ou a protección social, provocando un au-
mento da desigualdade e a pobreza. Estas política neoliberais deterioraron os servizos 
públicos e incrementaron as privatizacións e externalizacións para reducir o gasto das 
administracións, á custa do aumento do custo para as persoas usuarias, a través de 
copagamentos ou do incremento de prezos dos servizos básicos. Esta fraxilidade dos 
servizos públicos de atención ás persoas quedou aínda máis en evidencia coa crise sa-
nitaria derivada da COVID-19, que deixou ao descuberto as costuras do noso sistema 
sanitario e de protección social.

A sanidade galega sufriu unha importante deterioración que afecta directamente ás per-
soas. O ensino arrastra problemas estruturais derivados de anos de recortes. Os servi-
zos sociais teñen unha situación dramática: o Sistema para a Autonomía e Atención á 
Dependencia (sAAD) carece de recursos para ofertar unha atención de calidade a todas 
as persoas dependentes, e os servizos sociais están sobrecargados de tarefas pola falta 
de clarificación das súas competencias e financiamento.

As pensións da Seguridade Social teñen un papel determinante en moitos fogares ga-
legos onde constitúen unha verdadeira rede de subsistencia para moitas familias. De aí 
que recuperar o consenso do Pacto de Toledo e plasmalo nun acordo de diálogo social 
que garanta a suficiencia e sostibilidade do sistema de pensións sexa vital para Galicia. 

O principal instrumento de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia é a ris-
gA, que segue sen dar cobertura a todas as persoas en situación de extrema exclusión. 
A aprobación do ingreso mínimo vital, que vén dar unha parte da cobertura que antes 
correspondería á risgA, obriga a modificar a Lei de inclusión social de Galicia para adap-
tarse ao novo marco lexislativo e completar aquelas posibles eivas que puideren produ-
cirse tanto de cobertura como de acceso á prestación. En calquera caso, os recursos 
orzamentarios que antes se destinaban á risgA deben permanecer no ámbito da política 
social para mellorar a cobertura tanto cuantitativa como cualitativa das persoas en risco 
de exclusión social.

O actual sistema de protección social é insuficiente para paliar os efectos dunha nova 
crise económica; por iso, mentres a situación económica e do emprego non mellore, é 
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necesario que o sistema de protección asegure uns mínimos para a subsistencia das 
persoas.

Coa finalidade de mudar esta situación, o 12.º Congreso do Sindicato Nacional de 
CCOO de Galicia adopta a seguinte resolución:

UNHA FISCALIDADE PROGRESIVA PARA A COHESIÓN SOCIAL
A incapacidade para modificar o sistema de financiamento das comunidades autóno-
mas nos últimos anos, as sucesivas crises, a mingua dos ingresos fiscais e, sobre todo, 
a política de rebaixas fiscais e de austeridade provocaron unha caída da capacidade de 
recadación que non garante os servizos públicos nin os recursos para as políticas de 
cohesión social:

-	 Reivindicamos un novo modelo de financiamento autonómico baseado nos prin-
cipios de solidariedade, autonomía, descentralización e corresponsabilidade que 
clarifique as competencias —e o seu financiamento— das comunidades autóno-
mas, do Estado e das corporacións Locais e teña en conta a dinámica demográ-
fica e a dispersión poboacional dos territorios.

-	 Galicia debe contar cun sistema fiscal propio máis progresivo orientado ao re-
equilibro social para garantir a existencia de servizos públicos e aumentar a co-
hesión social. Un sistema tributario baseado nos principios de suficiencia e equi-
dade.

-	 Deben eliminarse as bonificacións autonómicas tanto do imposto de sucesións, 
que detraen cada ano uns cen millóns ao orzamento autonómico, como doutros 
impostos que engaden regresividade á nosa fiscalidade. 

-	 Crear novas figuras tributarias como as relacionadas con danos ambientais ou 
sobre grandes superficies comerciais.

-	 Incrementar os recursos públicos destinados á loita contra a fraude fiscal.

EDUCACIÓN PÚBLICA PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
A educación non é un gasto, senón un investimento que reverte na sociedade e o ele-
mento clave que asegura a igualdade de oportunidades. Os sucesivos gobernos da 
dereita en Galicia levan practicando unha política mercantilista e atentando contra a 
calidade do sistema a forza de recortes orzamentarios.

A educación pública é parte esencial dos nosos dereitos sociais e garantía de futuro 
para a nosa mocidade e vén sendo brutalmente atacada polos intereses do mercado, 
pois negan o seu carácter nivelador de desigualdades e buscan a creación de dúas ve-
locidades na sociedade e, polo tanto, no ensino.

O sistema educativo galego arrastra moitas eivas causadas por moitos anos de políticas 
regresivas e recortes orzamentarios brutais. O ensino público non ten para os gobernos 
da Xunta a consideración de servizo esencial, e iso vese reflectido ano tras ano en ele-
mentos como: diminución do profesorado, falta de atención ao abandono escolar, ao 
alumnado repetidor, ás necesidades educativas especiais, á FP, á escolarización pública 
en educación infantil de 0-3 anos...

A todo isto responden as liñas básicas de actuación no ámbito educativo que debe se-
guir CCOO en Galicia.
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Os principais obxectivos que teriamos que acadar son o desenvolvemento da dimen-
sión social da educación, incrementando a participación da comunidade educativa e 
do resto da sociedade, evitando a adecuación do sistema educativo aos mercados. 
É imprescindible fomentar a capacidade das persoas de desenvolverse e crecer tanto 
no eido profesional como persoal, e evitar unha quebra social e o establecemento de 
medidas que permitan recuperar e incrementar os niveis de equidade do sistema edu-
cativo eliminando as fendas que se están a producir de xeito cada vez máis profundo 
na sociedade.

Por todo isto, cómpre esixirlle ao Goberno que garanta o dereito a unha educación pú-
blica de calidade:

-	 Na educación infantil, CCOO aposta por unha rede pública de oferta universal e 
gratuíta, como mínimo para aqueles sectores cuxo nivel de renda así o requira. 
Para iso, demandaremos que as Administracións públicas recoñezan e corrixan 
as deficiencias de escolarización deste alumnado. Traballaremos para que se re-
coñeza o carácter educativo desta etapa.

-	 Na educación primaria e secundaria, esixiremos a corrección dos problemas de 
planificación, xa endémicos, para garantir a creación de centros e a apertura de 
unidades escolares na periferia das cidades e onde for necesario.

-	 Para a formación profesional, modificar e impulsar os consellos sociais dos cen-
tros integrados de formación profesional como motores democráticos da activi-
dade; potenciar e coordinar o Consello Galego de Formación Profesional para 
desenvolver totalmente as súas competencias; esixir a dotación económica su-
ficiente para os centros e a formación continuada do profesorado, que garantiría 
unha rede de centros pública, dinámica e completa.

-	 Como xa manifestamos, rexeitamos o modelo de FP dual que está a implantar 
a Administración, xa que non responde á realidade económica do noso país, co 
que se pretende desregular a formación profesional no sistema educativo e pre-
carizar as relacións laborais das persoas en período de aprendizaxe. É imprescin-
dible darlle á formación profesional a importancia que merece.

-	 Na Universidade. Esixir un financiamento suficiente para que as universidades 
públicas galegas desempeñen con eficacia a súa función social e cumpran coas 
previsións do Espazo Europeo de Educación Superior. Esixir un financiamento 
suficiente e unha organización axeitada para propiciar que as tarefas de investi-
gación, basicamente realizadas neste ámbito, cumpran coa misión de axudar a 
superar a situación de crise. Consolidar marcos de negociación. Reivindicar un 
incremento do sistema de bolsas, cunha repartición socialmente xusta. Esixir a 
presenza permanente de CCOO nos consellos sociais. Coordinar a participación 
nos consellos sociais e esixir unha xestión eficiente e responsable dos servizos 
públicos.

-	 Esixir a elaboración duns plans de calidade para previr o fracaso escolar e o 
abandono prematuro do sistema; centrarémonos na atención á diversidade e no 
alumnado inmigrante e en risco de exclusión social, opoñéndonos á segregación 
temperá do alumnado.

-	 Esixir que os cadros de persoal se adecúen ás necesidades do alumnado e a eli-
minación das taxas de reposición, co establecemento dun plan de emprego que 
recupere os cadros de persoal que había antes dos recortes.
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-	 Integrar todos os novos perfís profesionais necesarios.

-	 Incrementar as axudas para compensar os gastos derivados dos estudos supe-
riores e garantir que todos os mozos e mozas, independentemente da súa situa-
ción socioeconómica, poidan acceder ás ensinanzas superiores.

-	 Nos servizos socioeducativos, teimaremos na consolidación e ampliación dos 
comedores escolares de xestión pública, actividades extraescolares, lecer e 
tempo libre. Demandarémoslles ás autoridades educativas que tomen as rendas 
deste sector, para que os fondos públicos que se invistan se empreguen en lles 
asegurar a extensión e gratuidade do servizo a aqueles que o necesiten. Prestar 
especial atención a menores dependentes e que precisen atención polas súas 
dificultades de integración social.

-	 Esixir investimentos públicos suficientes —e facer o seu seguimento— para aten-
der o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo en centros asis-
tenciais, ocupacionais e centros especiais de emprego ou centros que atendan 
menores baixo tutela xudicial.

-	 Esixir que nos centros de ensino se garanta a formación do alumnado en materias 
como corresponsabilidade, prevención da violencia de xénero, non discrimina-
ción por orientación sexual e identidade e/ou expresión de xénero nun marco de 
coeducación e ensino inclusivo.

-	 Impulsar propostas e mecanismos no marco da convivencia escolar que nos per-
mitan loitar contra o acoso e concienciar a todos os sectores sobre a importancia 
de erradicar estas condutas.

-	 Esixir a regulación da actividade telemática, da xornada de teletraballo tanto para 
o profesorado como para o alumnado.

-	 Esixir ao Goberno que dea pasos para a eliminación da profunda fenda socio-dixi-
tal que supón a implantación do ensino telemático, pois a súa implantación en 
tempos de pandemia provocou o incremento das desigualdades educativas e o 
acrecentamento da fenda social.

-	 Elaborar un plan integral para a Educación contra a lgtbifobia.

-	 Avaliar os protocolos existentes no eido educativo e implementar medidas para o 
seu funcionamento, con especial atención á situación dos menores trans. 

-	 Establecemento de medidas para a loita contra a lgtbifobia e posta en marcha da 
oficina contra a lgtbifobia no ámbito universitario.

GARANTIR UNHA SANIDADE PÚBLICA, UNIVERSAL E GRATUÍTA
A OMS define a saúde como un estado completo de benestar físico, mental e social. 
Para acadar isto é imprescindible unha sanidade pública, universal e gratuíta, que per-
mita o acceso de todas as persoas en igualdade de condicións á mellor sanidade. 

A defensa deste sistema de saúde como piar fundamental do Estado de dereito é unha 
prioridade de CCOO. Isto non debe ser óbice para a coexistencia do sistema sanitario 
privado, pero non financiado este con recursos públicos. 

Dende hai 12 anos, os gobernos do Partido Popular en Galicia teñen como premisa a 
posta en marcha de medidas neoliberais de recortes na sanidade pública para favorecer 
os intereses privados. Comezaron co Hospital de Vigo, que debía ser público e absorber 
o concerto co Hospital Povisa, facendo unha colaboración público-privada, financiada 

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165
166

167

168



12.º Congreso do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

23 | 

polos galegos e galegas para beneficio da empresa concesionaria; modelo que segue a 
usar en todas as novas obras de hospitais en Galicia.

O hospital Povisa cambia de mans e entra no noso país un gran grupo empresarial pri-
vado, a corporación Centene, o que evidencia o negocio da sanidade en Galicia. Temos 
que ser capaces de reverter esta situación cando remate o concerto.

A redución constante do orzamento da Xunta para a sanidade pública e a insuficiente 
partida destinada á atención primaria demostran a aposta do Goberno galego por po-
tenciar un modelo hospitalocentrista e polo uso intensivo da alta tecnoloxía que só be-
neficia as grandes multinacionais do sector e afasta a poboación da prevención e pro-
moción da saúde. A posta en marcha das Estruturas de Xestión Integrada (EOXI) así o 
demostra, porque eliminan a independencia das dúas unidades asistenciais existentes, 
primaria e hospitalaria, integrándoas nunha soa xerencia, rebaixando máis o orzamento 
destinado á primaria.

A entrada en vigor do Decreto 105/2017, que regula o sistema de garantía de tempos 
máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas, dá un novo paso na política da 
Xunta de privatizar a sanidade, pois outorga visos de legalidade á derivación dos doen-
tes da pública cara á privada e limita os datos reais das listas de espera ao existir listas 
non estruturais para aqueles doentes que non acepten o tratamento na privada da súa 
patoloxía. 

O seu último atrevemento foi a modificación no ano 2018 da Lei de saúde de Galicia, 
que suprimiu catro áreas sanitarias, coa conseguinte desaparición de moitos dos servi-
zos cos que contaban os hospitais comarcais, que obrigou a moita poboación a facer 
moitos quilómetros de desprazamentos para acudir a servizos especiais e centralizou 
unidades nos grandes hospitais. A pesar da oposición conxunta das organizacións sin-
dicais, organizacións sociais e da poboación destas áreas, non demos impedido esta 
modificación. O paso seguinte foi a supresión do paridoiro de Verín, que levou ás rúas o 
malestar das zonas afectadas e que fixo dar marcha atrás á decisión da Consellería de 
Sanidade.

A todo isto únense os constantes recortes do persoal da sanidade pública coa conse-
guinte perda de emprego, paliada, en parte, coa oferta extraordinaria de emprego nestes 
tres anos froito dun acordo co Goberno central promovido por CCOO. A pesar disto, non 
fomos capaces de mitigar a precariedade existente, con contratos de días soltos e alta 
rotación do persoal que fan imposible a conciliación da vida persoal e familiar e xeran 
unha fuxida de profesionais cara outras comunidades autónomas ou países cunha maior 
estabilidade laboral. O obxectivo asinado de redución da temporalidade por debaixo do 
8 % está aínda lonxe de cumprirse. 

Recortes tamén de medios materiais que se traducen en perda de camas hospitalarias 
que fan imposible a humanización da asistencia sanitaria. 

A chegada da pandemia da COVID-19 non fixo máis que agravar e poñer á vista todas 
as carencias da nosa sanidade e a incapacidade dos xestores para anticiparse ás medi-
das que cumpría implantar.

A pesar de que a incidencia do coronavirus na nosa autonomía non foi das máis altas do 
Estado español, sufrimos igualmente a sobrecarga do sistema sanitario público, agra-
vada pola inexistencia de ePi para o seu persoal, o que provocou que máis do 28 % da 
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poboación contaxiada fora persoal da sanidade, chegando nalgúns momentos ao 32 %. 
A atención primaria viuse bloqueada e a solución do Goberno foi implantar a atención 
telefónica.

A Consellería de Sanidade non estivo á altura cos profesionais, que si vían recoñecido 
o seu labor nos aplausos da poboación, e acernou a pouca negociación colectiva que 
tiña; as organizacións sindicais fomos ignoradas e as medidas chegaban a contagotas 
ou non chegaban, coñeciamos as súas decisións pola prensa e somos unha das poucas 
comunidades autónomas que non aprobaron aínda un paquete de medidas como reco-
ñecemento ao gran labor destas e destes profesionais.

A situación na segunda vaga non é mellor. A poboación, anoxada porque non pode 
acceder ao seu médico de familia ou especialista, acode directamente aos servizos 
de urxencia hospitalarios e extrahospitalarios, que empezan a saturarse. Gábanse de 
rastrexadores para evitar o contaxio comunitario, pero realmente utilizan como rastrexa-
dores o persoal de atención primaria que xa estaba sobrecargado de traballo, o que vai 
derivar no empeoramento dos pacientes pluripatolóxicos. Non facilitan os datos da lista 
de espera porque deben ser escandalosos e non teñen un plan para atallar a situación. 

O sector sanitario privado desenvolveu un proceso de concentración empresarial coa 
implantación do grupo Quirón en toda a comunidade (ademais do mencionado Ribeira 
Saúde). A existencia de catro convenios colectivos de ámbito provincial, ademais dos 
de empresa, fan difícil a negociación colectiva no sector e favorece a precariedade con 
diferenzas notables entre provincias e empresas. 

A Xunta debe asegurarlles aos galegos e galegas unha sanidade pública, universal e 
gratuíta:

-	 Garantindo un financiamento suficiente do sistema sanitario público para superar 
o déficit e as desigualdades. Propoñemos cambiar o actual modelo de financia-
mento por outro baseado en impostos directos de carácter redistributivo que 
eliminen as diferenzas territoriais. 

-	 Eliminación das EOXI, como primeiro paso para a recuperación da importancia 
e desenvolvemento da atención primaria, traballando nun novo Plan de Atención 
Primaria que dea continuidade ao desenvolvido polo Goberno do bipartito e poña 
o foco na prevención da saúde. 

-	 Derrogar o Real decreto 16/2012 para retomar o modelo universal, frear as pri-
vatizacións e recuperar os centros privatizados; restituír os cadros de persoal 
segundo as necesidades asistenciais, desenvolver os órganos de participación 
profesional e social e articular unha grande alianza social e profesional fronte a 
poderosos grupos de presión industriais que pretenden desmantelar o sistema 
sanitario público.

-	 Potenciar a negociación colectiva cun plan de saúde de Galicia que poña en mar-
cha os hospitais en quendas de tarde para atallar o problema das altas listas de 
espera.

-	 Integración do departamento de Saúde Pública no Sergas, poñendo en valor a 
prevención da saúde.

-	 Eliminación da taxa de reposición estatal que permita a convocatoria de todas as 
prazas vacantes no sistema sanitario, e traballar na estabilidade laboral para que 
o persoal eventual poida conciliar a súa vida familiar e profesional.
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-	 No sistema sanitario privado, traballar nun convenio autonómico que elimine as 
desigualdades esixindo o cumprimento das ratios dos cadros de persoal nos 
centros concertados.

-	 Aplicar estritamente a lei de incompatibilidades para evitar o desvío de doentes 
da sanidade pública á privada.

-	 Elaborar un protocolo de medidas para persoas lgtbi en sanidade, establecendo 
pautas concretas para persoas trans.

UNHA ATENCIÓN Á DEPENDENCIA AO CEN POR CENTO
Transcorrida máis dunha década desde a implantación da lei de dependencia, os avan-
ces son notables pero aínda persisten moitas eivas que a crise sanitaria derivada da 
COVID-19 deixou en evidencia. Constátase un número significativo de persoas con 
prestacións; a maioría delas consisten en servizos profesionais, pero desde hai uns 
anos asígnanse os servizos máis baratos e increméntanse as prestacións económicas 
vinculadas ao servizo que permiten incluír máis persoas usuarias no sistema no menor 
prazo posible e medrar a oferta de centros privados e a concentración de persoas usua-
rias. Se a isto lle engadimos o insuficiente financiamento público e o incumprimento da 
lei de contratos do sector público, o resultado son uns servizos de menor calidade, con 
emprego moi feminizado e en condicións de absoluta precariedade, pero que mantivo a 
calidade na atención grazas ao seu sobreesforzo. 

Cómpre unha actuación de urxencia para garantir atención de calidade a todas as per-
soas dependentes, sexan beneficiarias, estean en listaxe de espera ou pendentes de 
valoración: 

-	 Manter a aposta por un modelo de atención á dependencia centrado na calidade 
dos servizos e do emprego, con atención efectiva a todas as persoas dependen-
tes, empezando pola eliminación das listaxes de espera.

-	 Garantir unha atención personalizada ás persoas dependentes que queren per-
manecer nos seus fogares.

-	 Recuperar a intensidade das prestacións e reverter os copagamentos.

-	 Reequilibrar a oferta de servizos de xestión pública directa con financiamento 
abondo. 

-	 Reorganizar os centros de atención de persoas dependentes, adecuando os seus 
recursos e espazos medicalizados en función do grao de dependencia e baixo a 
dirección e inspección sanitaria.

-	 Esixir a revisión dos instrumentos xurídicos que se utilizan para establecer a co-
laboración público-privada: os centros e servizos deben cumprir os mesmos re-
quisitos ca os xestionados directamente pola Administración autonómica.

-	 Demandar o establecemento de protocolos de control para garantir que os pre-
gos de licitacións públicas no se deprecien e se garanta sempre o cumprimento 
dos convenios colectivos sectoriais.

-	 Garantir a atención sanitaria de todas as persoas dependentes, esixindo que se 
estableza un modelo de coordinación sociosanitaria baixo a coordinación e su-
pervisión da autoridade sanitaria.
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-	 Posta en marcha de estratexias de atención integrada que inclúan recursos so-
ciais e sanitarios de atención primaria e especializada onde a atención xeriátrica 
e xerontolóxica debe ter un papel destacado.

-	 Reforzar a inspección de Servizos Sociais.

-	 Reforzar as políticas en materia de discapacidade e atención a persoas maiores, 
asegurando o seu tratamento específico. Débese potenciar a colaboración coas 
corporacións locais e a coordinación sociosanitaria. Limitar a participación da 
cidadanía no custo dos servizos.

ACADAR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA
As políticas de recortes e axustes aplicadas coa escusa da crise rebaixaron a intensi-
dade protectora da cobertura das prestacións sociais. A consecuencia é o aumento da 
pobreza e a desigualdade en Galicia: máis de 600 000 persoas, un 23 % da poboación, 
está en risco de pobreza ou exclusión social. A degradación das condicións laborais e 
a destrución de emprego derivada da crise da COVID-19 fai máis necesario ca nunca 
incrementar as políticas e recursos destinados á protección social e garantir a cobertura 
das persoas en peor situación:

-	 As pensións da Seguridade Social teñen un papel determinante en moitos fo-
gares galegos, a pesar de que as súas contías son as segundas máis baixas de 
España. Por iso, seguiremos reivindicando o mantemento do poder adquisitivo 
das pensións, a derrogación da reforma do 2013 e un acordo social e político 
para que se poñan en marcha as medidas necesarias para garantir a suficiencia 
e sostibilidade do sistema de pensións.

-	 Mellorar a contía das prestacións non contributivas xestionadas pola Xunta que 
perciben unhas 40 000 persoas e cuxa contía media non supera os 400 euros.

-	 Modificar a Lei de inclusión de Galicia (risgA) para adaptala á nova prestación 
do ingreso mínimo vital (imv) e permitir que sexa subsidiaria para beneficiar as 
persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade económica pero que non 
cumpren todos os requisitos para ser titulares do imv.

-	 Garantir o cobramento da risgA a todas as persoas que soliciten o imv ata que a 
súa percepción sexa efectiva.

-	 Demandamos que os recursos que non se apliquen á risgA se destinen a outras 
políticas sociais. 

-	 Revisar o modelo de servizos sociais garantindo a universalidade do sistema, o 
carácter público e ampliando a súa acción protectora.

-	 Consolidar unha rede básica de servizos sociais que conte con financiamento 
público e garanta os recursos humanos e materiais suficientes para o seu funcio-
namento. 

-	 Establecer medidas para loitar contra a pobreza enerxética e garantir a subminis-
tración en caso de carencia de recursos económicos. 

-	 Idear propostas e medidas para que a documentación oficial respecte a orienta-
ción, identidade e expresión de xénero.

-	 Elaborar estudos sobre a situación social e discriminación das persoas con vih.

-	 Elaborar protocolos contra a discriminación laboral e inserción de persoas con vih.
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-	 Analizar as incidencias da lgtbifobia no mundo rural, especialmente centradas na 
situación dos menores e persoas anciás.

-	 Analizar a situación dos maiores lgtbi, daqueles que están a vivir sós e daqueles 
que teñen que volver a armarizar a súa vida para poder acceder a prazas nas re-
sidencias.

A VIVENDA DIGNA É UN DEREITO
O dereito á unha vivenda digna segue sen ser efectivo para a maioría da poboación. As 
políticas das diferentes administracións con competencia nesa materia nunca tiveron 
como obxectivo facilitar o acceso á vivenda da poboación con menores recursos. Outro 
grave problema engadido é a perda da vivenda de moitas familias como consecuencia 
da perda do emprego e a caída dos ingresos salariais en España. Demandamos:

-	 O incremento do parque público de vivendas en alugueiro ou cesión de uso e a 
realización dun inventario do parque de vivendas sociais dispoñibles para per-
soas en risco de exclusión.

-	 Garantir unha solución habitacional ás persoas que perdan a súa vivenda por 
circunstancias económicas sobrevidas. 

-	 Ter en conta a problemática específica da mocidade no acceso á vivenda, propo-
ñendo políticas para garantirlles a súa emancipación.

-	 Unha estratexia de erradicación do chabolismo e a infravivenda en todo o terri-
torio galego, na que se combinen medidas de realoxamento, acompañamento e 
apoio social ás familias durante todo o proceso.
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RESOLUCIÓN 3: «UNHA ORGANIZACIÓN PARA AS 
PERSOAS»
O Sindicato Nacional está conformado polas unións comarcais e intercomarcais e as 
federacións nacionais, que participan na súa xestión de xeito coordinado e comple-
mentario. O principal obxectivo organizativo é atender as necesidades e demandas das 
persoas afiliadas e das delegadas e delegados elixidos nas candidaturas das CCOO; é 
dicir, as persoas que se comprometen e conforman a organización.

O Sindicato Nacional forma parte da Confederación Sindical das CCOO para todos os 
efectos. A estrutura confederal estatal é compatible co obxectivo de avanzar na cohe-
sión organizativa interna e nunha maior unidade orgánica como confederación nacional.

Galicia é un país cunha intensa dispersión xeográfica, sen grandes polos de concentra-
ción poboacional e empresarial. Esta realidade levounos, hai anos, a establecermos es-
tatutariamente unha estrutura comarcalizada, co fin de situar a nosa organización preto 
das persoas traballadoras e os seus lugares de traballo.

Esta específica complicación organizativa obríganos a establecer acordos de colabo-
ración entre estruturas para distribuírmos o noso activo sindical de xeito que quede 
garantida unha atención a afiliación eficaz e de calidade.

A análise do actual Mapa de Recursos do conxunto de organizacións que conforman 
o Sindicato Nacional evidencia unha desigual repartición de recursos federais por co-
marcas. Unha vez celebrados os procesos congresuais dos niveis II e III, actualizarase 
o Mapa de Recursos (SIC) para incorporar como anexo os relatorios no 12.º Congreso 
do Sindicato Nacional.

Esta mapa de recursos conformado polas direccións aprobadas no 11.º Congreso re-
flicte deficiencias:

-	 Comisións executivas excesivamente numerosas para o volume de afiliación das 
comarcas, federacións e sindicatos comarcais.

-	 Comisións executivas con escasos recursos reais: a porcentaxe das persoas con 
dedicación a tempo completo é escasa, nalgúns casos insuficiente.

As CCOO constrúense en cada proceso congresual sobre as propostas de mellora da 
organización. O tempo do Congreso é un período de reflexión co horizonte posto nos 
vindeiros catro anos de cada mandato, pero tamén vai alén. 

Neste momento, a realidade organizativa do Sindicato evidencia que a participación de 
homes e mulleres está cada vez máis equilibrada; é moi visible a través da afiliación e do 
incremento da representación feminina nas empresas e centros de traballo.

A aposta iniciada polas CCOO dende o 1º Congreso, e na Conferencia de Homes e 
Mulleres do ano 1993, ten o seu reflexo na realidade actual, coa ruptura de case todos 
os teitos de cristal, e onde a presenza das mulleres nas distintas direccións pasou de 
anecdótica a realidade consolidada. 
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Este é un cambio irreversible, no que agora debemos avanzar respecto á implicación e 
participación da mocidade. 

Propostas para a o 12.º Congreso:

-	 Revisión pormenorizada da aplicación do «Código de Utilización dos Dereitos 
Sindicais (CUDS)» aprobado pola Confederación. O fin é responder ás novas rea-
lidades dos centros de traballo e empresas dende o ámbito federal e garantir que 
todas as organizacións que compoñen o Sindicato Nacional acheguen os recur-
sos necesarios para que funcionen as sedes do Sindicato. 

-	 Establecer como principio a cooperación entre federacións e unións mediante 
acordos de cesión de recursos, desenvolvemento de tarefas e compatibilidade 
das competencias federais e territoriais. Para reforzar as estruturas do sindicato 
é fundamental seguir avanzando na promoción de pactos de acumulación de 
horas nas empresas e centros de traballo, para garantir a dedicación dos e das 
sindicalistas de referencia con crédito horario suficiente.

-	 Aprobar a creación da Comisión de Mediación do Sindicato Nacional de CCOO 
de Galicia (CMSN), que terá como obxecto a resolución dos conflitos entre as 
distintas organizacións que conforman o Sindicato Nacional: incumprimento dos 
acordos, encadramento orgánico da afiliación, das empresas e sectores e na 
negociación colectiva. Conflitos que son alleos ás demandas da afiliación e só 
atanguen ao interno da organización. En ningún caso a Comisión atenderá con-
flitos que, pola súa natureza, lles corresponda resolver a outros órganos federais, 
confederais ou a Comisión de Garantías do S. N.

-	 Nos seis meses posteriores á celebración do 12 Congreso do S. N., revisarase o 
Acordo de Sindicalistas.

-	 Adaptar o tamaño das comisións executivas en función da afiliación de cada orga-
nización, co fin de non replicar secretarías con escaso contido e dedicar os recur-
sos humanos e sindicalistas a atender as necesidades das persoas afiliadas e dos 
delegados e delegadas como tarefa prioritaria como sindicalistas de referencia.

-	 Apertura de novos locais en función das necesidades das persoas afiliadas e de-
legados e delegadas, reforzando os actuais con recursos suficientes para garantir 
a atención sindical.

-	 A dificultade crecente de xestionar o Sindicato —financeira, cumprimento nor-
mativo, protección de datos, etc.— fai necesaria a profesionalización da xestión 
interna, como garantía de eficacia e transparencia, sempre baixo a dirección dos 
órganos de dirección.

-	 Incorporar as persoas máis novas da nosa organización en todos os procesos do 
12.º Congreso e nas candidaturas para as comisións executivas dos diferentes 
niveis, co fin de poder trasladar á mocidade que as CCOO son o seu espazo de 
participación, mobilización e de cambio. 

-	 O regulamento de cada un dos órganos de dirección do Sindicato Nacional, que 
se aprobará na súa reunión de constitución, regulará o número de xuntanzas e 
o envío de documentación. As organizacións de nivel III remitirán as actas apro-
badas das súas comisións executivas e consellos ao Sindicato Nacional, que 
distribuirá a información que contribúa a mellorar a nosa coordinación. O Sindi-
cato Nacional remitirá as actas aprobadas da Comisión Executiva Nacional e do 
Comité de Dirección Nacional ao Consello Nacional.
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A MOCIDADE ORGANIZADA NAS CCOO 
Os problemas demográficos do país teñen o seu reflexo na nosa organización, e preci-
samos incorporar as persoas máis novas á actividade sindical como garantía de futuro, 
do seu futuro e o da organización.

A conferencia de xuventude pendente de celebrarse será un bo espazo de debate, pro-
postas e conclusións que trasladen á xuventude que a militancia nas CCOO é a mellor 
resposta ás súas demandas, inquedanzas e necesidades laborais e de reivindicación.

Pero para un sindicato de clase e sociopolítico como as CCOO é imprescindible ser 
útil para as traballadoras e traballadores no centro de traballo, mais tamén a esa clase 
traballadora que aínda non se incorporou ao mundo laboral ou que está nos inicios da 
súa incorporación. 

Polo tanto, compre que a organización traballe de maneira transversal coa xuventude, 
organizándoa en prácticas dende as seccións sindicais, colaborando co movemento 
estudantil e achegando o sindicato aos centros de formación profesional:

-	 Establecer os espazos de xuventude comarcais como espazo de referencia para 
a mocidade traballadora e non traballadora.

-	 Fomentar a participación da mocidade tanto nos órganos de dirección como a 
participación efectiva no interno do sindicato.

-	 Dotar de recursos os espazos de xuventude para que poidan desenvolver o seu 
labor con máis eficiencia.

-	 Cando se pense en horarios e días para facer xuntanzas, ter presente a situación 
da mocidade para intentar adecualas e que poidan participar.

-	 O traballo coas organizacións estudantís na universidade, facendo campañas 
conxuntas, asembleas, etc. deu bo resultado. Temos que manter e reforzar estas 
colaboracións como forma máis efectiva de chegar á mocidade, a través dela 
mesma.

-	 Hai que ampliar esta colaboración nos centros de FP, xa que son claves, porque 
é xente que está moi preto do mundo do traballo e non teñen referente sindical. 
Artellarase coa Federación do Ensino unha fórmula para das charlas na FP, a po-
der ser nas clases de FOL.

-	 A mocidade é un colectivo transversal a toda a organización; debemos telo pre-
sente en todos os niveis: dende a sección sindical cara a arriba, dende a nego-
ciación colectiva ata a parte sociopolítica.

-	 Estender e reforzar a colaboración entre os espazos de xuventude e as federa-
cións.

-	 Temos que facer máis campañas concretas en colaboración coas federacións 
nos colectivos máis precarios e nos sectores que concentran maior número de 
traballadores e traballadoras mozos e mozas.

ELECCIÓNS SINDICAIS: A ORGANIZACIÓN NOS CENTROS DE TRABALLO
Unha organización sindical non se constrúe coa aprobación dos estatutos ou coa elec-
ción dunha dirección, senón en función da cantidade de persoas que asumen os seus 
preceptos; é dicir, depende da capacidade para convencer máis persoas de que as no-
sas propostas son as mellores e nos sigan. 
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A nosa presenza e intervención directa no mundo do traballo mídese polo número de 
delegados e delegadas elixidos baixo as siglas de CCOO. Son o verdadeiro motor 
do sindicalismo que representamos. O noso obxectivo prioritario é sermos o primeiro 
sindicato en Galicia, sumando o compromiso de máis homes e mulleres á nosa orga-
nización.

Para conseguilo, cómpre que os procesos de eleccións sindicais, cada un dos preavi-
sos, sexan unha prioridade para o conxunto da estrutura orgánica.

A avaliación dos resultados electorais do último semestre do 2018 e o ano 2019, malia o 
esforzo realizado polo activo sindical e as persoas que forman parte do Plan de Exten-
sión Electoral Confederal, non é a esperada. 

No momento da elaboración destes relatorios, e na data 30 de novembro de 2020, hai 
un total de 14 873 delegados e delegadas elixidos en Galicia, dos cales 3858 son de 
CCOO, 3839 de UGT, 4359 da CIG e 2817 doutros.

No período comprendido entre o remate do anterior proceso de concentración o 
31/12/2019 e a data deste informe 30/09/2020, hai 214 actas electorais menos e elixidos 
588 delegados e delegadas menos, dos cales 119 son de CCOO, 155 de UGT, e 169 da 
CIG. Neste período, reducimos a diferenza con UGT en 36 delegados e delegadas e en 
50 coa CIG. A CIG segue a ser a primeira forza sindical, CCOO pasamos a ser a segunda 
e a UGT a terceira.

A colaboración organizada a través dos Comités de Extensión Electoral nas comarcas 
e no Sindicato Nacional, o traballo de planificación, coordinación e seguimento, aínda 
sendo substancialmente mellor, non foi suficiente para situar a nosa organización no 
lugar que lle corresponde, tendo en conta os recursos dispoñibles.

A situación vivida no ano 2020, por mor da alerta sanitaria derivada do COVID-19 e a 
suspensión de todos os procesos electorais dende o mes de marzo rompen a dinámica 
electoral deste ano. Establécese no último trimestre un novo período de concentración 
electoral que nos obriga a redobrar os esforzos, co fin de garantir todas as renovacións 
suspendidas e pendentes de celebrar, e a preavisar empresas brancas para poder mo-
dificar os datos de representación que só coas renovacións non mudan.

Propostas para a o 12.º Congreso:

-	 Continuar co traballo de cooperación entre estruturas territoriais e federais ini-
ciado nos anos 2018, 2019 e 2020, para nos consolidar como un sindicato máis 
eficaz e optimizar os recursos cara a unha maior e mellor extensión electoral.

-	 Constituír o Comité de Extensión Electoral con carácter permanente e estrutural, 
como unha peza clave da cooperación, onde se analizan resultados, se estable-
cen obxectivos de traballo e se vinculan e comparten os plans de traballo de cada 
federación.

-	 Ampliar as tarefas do Comité de Extensión Electoral que establecerá, xunto coa 
Secretaría de Formación Sindical, as necesidades de cursos, xornadas, manuais, 
etc., para ampliar a formación dos e das sindicalistas de referencia en relación 
cos procesos de eleccións sindicais.

-	 Mellorar as capacidades de todo o noso activo sindical en novas tecnoloxías da 
información e da comunicación.
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-	 Elaborar e aprobar o Plan de Traballo do Sindicato Nacional. Nel estableceranse 
os obxectivos anuais e estratéxicos que nos permitan reducir diferenzas coa CIG 
e UGT, consensuando as prioridades territoriais e federais e establecendo os 
compromisos de cooperación entre as distintas organizacións.

AFILIACIÓN: A NOSA XENTE
O crecemento da afiliación nos últimos anos, especialmente de mulleres, sitúannos 
como unha organización capaz de chegar á clase traballadora, de trasladar a nosa vin-
culación coa igualdade de xénero e como referentes na elección por parte das persoas 
dos servizos de asesoramento sindical e xurídico que ofrece o Sindicato; isto, xunto coa 
nosa acción sindical a través da negociación colectiva, é a nosa razón de ser e de estar 
preto das persoas.

A afiliación ao Sindicato Nacional apenas alcanza o seis por cento da poboación asa-
lariada en Galicia e cun índice de volatilidade moi elevado; debemos engadir que che-
gamos a unha porcentaxe moi pequena de empresas, aínda que si é certo que son nas 
que se concentra máis do 50 % do emprego.

A nosa taxa de afiliación segue sendo baixa, e a nosa presenza nalgúns colectivos —por 
exemplo, nos autónomos— é residual; e aínda que melloramos as porcentaxes de afi-
liación entre a xuventude e as mulleres, en persoas desempregadas e inmigrantes non 
crecemos como tiñamos previsto.

Desde o mes de maio do 2017, a nosa afiliación medrou en 3616 persoas cunha progre-
sión que se mantivo constante ata marzo de 2020, minorou coa parada da actividade 
derivada da COVID-19, para recuperar en xuño a tendencia á alza. 

Rematamos o ano 2017 con 42 820 afiliados e afiliadas, o 2018 con 43 829 e o 2019 con 
45 710, o que supón uns crecementos superiores aos previstos. Pero seguimos a ter un 
problema: o alto ritmo de rotación na afiliación, pois desde maio de 2017 rexistramos 
16 041 altas e 12 749 baixas.

Partindo de que unha das nosas prioridades é afiliar, este obxectivo concrétase en 
chegar a máis traballadores e traballadoras. Para iso debemos adecuar as nosas formas 
de traballo aos cambios que se veñen producindo no sistema produtivo e no mercado 
laboral.

Debemos potenciar e fomentar a participación da afiliación, creando canles para que 
participen os colectivos que non teñan como referencia unha sección sindical. 

Poderiamos resumilo en catro liñas xerais:

-	 Planificación, seguimento e avaliación da tarefa afiliativa: estratexias concretas 
para colectivos especiais

-	 Transversalidade

-	 Atención á afiliación

-	 Participación da afiliación

Prestar atención sindical e garantir os servizos solventes que as persoas afiliadas espe-
ran do sindicato é o mellor xeito de garantir a súa permanencia, de fidelizar a afiliación 
e evitar a excesiva rotación que existe actualmente.
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Aguantamos a crise do 2008, con moitas dificultades e, aínda que estes últimos anos 
recuperamos parte da afiliación perdida desde o 2009, o crecemento paralizouse pola 
pandemia. Seguimos crecendo aínda que a un ritmo máis lento.

Propostas para a o 12.º Congreso:

-	 Adaptarse á nova realidade do século xxi, adaptar as estratexias a un mundo la-
boral cambiante e responder ás expectativas da afiliación.

-	 Para avanzar eficazmente nesta dirección, dotarémonos de fórmulas flexibles de 
intervención sindical e de participación e organización da afiliación; avanzar na 
capacidade organizativa e na nosa proxección.

-	 Cómpre un salto cuantitativo e cualitativo na incorporación das novas tecnoloxías 
dixitais para mellorar os nosos procesos internos e impulsar modos de comuni-
cación e relación coa nosa afiliación e co conxunto da clase traballadora máis 
acordes á realidade actual, así como dun reforzo das capacidades técnicas do 
sindicato.

-	 E todo iso sen esquecer o contacto persoal e directo cos traballadores e traballa-
doras nos seus centros de traballo ou alí onde se atopen.

-	 Avaliar as posibilidades técnicas de participación directa da afiliación a través da 
páxina web coa creación dun instrumento de consulta. Coñecer a opinión das 
persoas afiliadas ás CCOO naquelas materias que se determinen nun regulamen-
to específico, sen prexuízo dos labores de dirección e dos procesos de decisión 
que lles competen aos órganos.

-	 Trasladar á afiliación, de xeito periódico, un resumo dos acordos dos órganos de 
dirección do Sindicato Nacional.

A FORMACIÓN SINDICAL: MÁIS CA UN DEREITO
A formación sindical é imprescindible para capacitar no exercicio diario dos cadros do 
sindicato e a representación legal de CCOO nas empresas e centros de traballo, pero 
tamén para afianzalos na súa implicación e militancia coa organización, que son os 
obxectivos prioritarios.

Esta formación concíbese como unha acción transversal e fundamental de apoio á es-
tratexia sindical. Polo tanto, é un instrumento ao servizo da organización e require com-
promiso en todos os niveis e de todas as áreas de traballo do sindicato, programando 
as necesidades formativas co obxectivo de que a organización traballe de xeito eficaz e 
de forma planificada, que anticipe a novación e a mobilidade das persoas con respon-
sabilidades sindicais e que posibilite a maior cualificación no seu desempeño. 

Neste mandato iniciamos a Escola de Formación Sindical do Sindicato Nacional de 
CCOO de Galicia. O obxectivo é dispor dun foro de debate sobre temas sindicais, polí-
ticos, económicos e sociais, dirixido prioritariamente aos cadros dirixentes do sindicato; 
seguindo o ronsel da Secretaría de Formación e Cultura da Confederación.

Impartimos accións formativas relacionadas coas políticas de xénero, as técnicas de 
negociación e comunicación, saúde laboral, eleccións sindicais, negociación colectiva, 
etc. O número resultou claramente insuficiente en relación coas necesidades.

Porén, non conseguimos constituír un grupo estable de formadores e formadoras sindi-
cais con persoas das diferentes estruturas.
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Deberemos ter en conta que afrontamos un inusual curso formativo, no que a teleforma-
ción pasa a ser un elemento conxunturalmente clave.

Propostas para a o 12.º Congreso:

-	 Debuxar un mapa de necesidades de formación sindical, con demandas reais e con 
compromiso de continuidade, en todas as organizacións. O investimento en forma-
ción de cadros ten varias fases; é importante a selección das persoas participantes 
en función da complexidade e as tarefas que desenvolva ou vaia desenvolver.

-	 Acordos de varias organizacións co fin de completar convocatorias. O formato en 
liña facilita a participación de alumnado de toda Galicia.

-	 Establecer, xunto co Comité de Extensión Electoral un plan específico de for-
mación para as eleccións sindicais, determinando as necesidades concretas de 
cada sector ou comarca.

-	 Celebrar unha xornada de formación para delegados e delegadas sobre a afilia-
ción, a importancia da afiliación e o compromiso, para que poidan trasladar aos 
cadros de persoal dos seus centros de traballo a necesidade de afiliarse.

-	 Aproveitar os recursos persoais propios, a capacidade das persoas da organiza-
ción que poidan cooperar na formación en materias como negociación colectiva, 
políticas de comunicación, nóminas, contratación, seguridade social…, combi-
nando a formación en estratexias de acción sindical cotiá, coa formación dos 
principios do Sindicato.

-	 A nosa finalidade prioritaria é conseguir que os novos delegados e delegadas e 
os cadros sindicais coñezan as CCOO, a súa estrutura, obxectivos, política sindi-
cal, historia, etc. Por iso a planificación das accións formativas debe ter en conta 
o crédito de horas sindicais dos e das participantes.

-	 Promoveremos formación sindical en lgtbI+, para cadros e delegadas e delega-
dos, ou calquera persoa que a súa acción sindical a desenvolva na negociación 
colectiva.

XESTIÓN ECONÓMICA TRANSPARENTE
Desde a fonda crise do 2008, o Sindicato Nacional atravesa unha situación de dificultades 
económicas que nos obrigou, nos sucesivos períodos congresuais, a aplicar medidas 
de recorte de gastos e de austeridade para lle poder presentar á nosa afiliación unhas 
contas solventes que garantan a continuidade e calidade da nosa acción sindical.

A sostibilidade económica é fundamental para a nosa organización, polo que cómpre 
unha adecuada administración dos nosos recursos financeiros e humanos.

Os recursos do Sindicato deben de ser suficientes para manter a nosa actividade: a in-
terna que desenvolvemos nos locais, coas persoas necesarias para a mellor atención é 
xestión dos servizos que prestamos, e tamén a externa para desenvolver a nosa acción 
sindical de negociación e mobilización en defensa dos dereitos das persoas. Estes son 
os obxectivos que nos obrigan a manter un permanente control das nosas contas.

A decisión da organización de garantir a nosa actividade sindical e estrutural a través 
dos ingresos propios (que son, fundamentalmente, as cotas de afiliación) foi acertada, 
e debe continuar como un principio básico que nos consolide como organización, con 
independencia dos vaivéns do financiamento mediante subvencións e programas. 
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As subvencións deberán ir ligadas a proxectos finalistas e a nosa capacidade para xes-
tionalas sempre é —non podería ser doutro xeito— con criterios de transparencia. 

Dito isto, como principio reitor, o Sindicato ten o dereito e a obriga de acudir a distin-
tas subvencións que melloren a nosa intervención en materias como a saúde laboral, a 
igualdade de xénero e outras, que nos permitan intervir e prestar servizos ao conxunto 
da clase traballadora, non só á nosa afiliación.

Outro elemento substancial na xestión das nosas finanzas é o principio de corresponsa-
bilidade e solidariedade entre estruturas, cumprindo cos acordos adoptados en materia 
de xestión: gastos comúns, financiamento das asesorías, etc., e na colaboración entre 
organizacións con distintas capacidades orzamentarias, insistindo no control do gasto e 
o axuste anual os orzamentos aprobados.

Para cumprir os nosos obxectivos de xestión eficiente e transparencia contamos coas 
ferramentas administrativas e tecnolóxicas confederais: 

-	 Plan Contable Confederal común

-	 Manual de Procedementos en actualización continua

-	 Modelos orzamentarios e de contas anuais

-	 Sistema Informático Confederal (SIC)

-	 Programa Contable Confederal (SERVICON)

-	 Auditorías internas da Comisión de Control Administrativo e Financeiro

Permítenos elaborar os orzamentos anuais que deberá debater e aprobar o Consello 
para poder levar un control orzamentario periódico.

No orzamento anual recóllense os orzamentos de todas as organizacións territoriais, 
das federacións que consolidan co cif do Sindicato Nacional e da Comisión Executiva.

Na Comisión de Ingresos e Gastos Comúns, que se reúne unha vez ao ano, faise unha 
aplicación obxectiva de todo gasto, servizo ou investimento facturados ao cif do Sindi-
cato Nacional, co obxectivo de optimizar a xestión dos gastos e investimentos comúns, 
definindo os criterios de repartición, a súa xustificación fronte ás organizacións usuarias 
e o proceso de aboamento trimestral.

Cada ano sometemos as nosas contas a unha auditoría externa independente, que re-
colle os datos do balance de situación, a conta de perdas e ganancias, estado cambios 
patrimonio neto, estado fluxos de efectivo e a memoria. 

Contamos cun Portal de Transparencia onde publicamos as contas auditadas e outro 
apartado cos contratos e convenios asinados e as subvencións concedidas.

Propostas para a o 12.º Congreso:

-	 Actualización do «Manual de microxestión interna do Sindicato Nacional».

-	 Adecuar a composición e aplicación do Fondo de Desenvolvemento Organizativo 
de Galicia para cumprir co principio de corresponsabilidade e solidariedade entre 
estruturas, en función da nosa fórmula de organización e equilibrio territorial.

-	 Ampliar información no Portal de Transparencia:
o Información Lei de transparencia
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o Código de Conduta

o Documentos congresuais

o Estatutos e Regulamentos

o Información económica: contas anuais, subvencións, como nos financiamos, 
salarios e axudas de custo

o Protocolo de declaración de bens patrimoniais e rendas dos e das dirixentes 
do Sindicato Nacional

o Comisión Executiva, organigrama e axenda

o Afiliación

o Eleccións sindicais

o Fundacións e asociacións

o Participación Institucional

A COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO SUBSTANCIAL DE ALCANCE SOCIAL
Os traballadores e as traballadoras son o centro da nosa actividade sindical e, polo tan-
to, o noso labor no ámbito da comunicación tamén ha ter a clase traballadora no seu 
centro. A política de comunicación está ao servizo dos obxectivos do sindicato, que han 
ser os obxectivos da clase traballadora.

A política de comunicación de CCOO non se pode cinguir á conxuntura: debe transcen-
dela, adaptándose sempre ás transformacións tecnolóxicas e sociais.

A comunicación culmina os procesos de información interna e externa e, polo tanto, 
sempre é bidireccional e asenta sobre un traballo colectivo que ha implicar o conxunto 
da organización.

A comunicación é a imaxe que trasladamos como organización, polo tanto temos que 
coidar e harmonizar a nosa imaxe nos medios que utilizamos, redes sociais, prensa, etc.

Necesitamos reforzar as canles de comunicación interna para facer que flúa a informa-
ción entre as distintas estruturas e así poder dar a coñecer o que facemos.

Reforzar a nosa comunicación coa clase traballadora e vincularnos coa afiliación dende 
unha perspectiva de clase é vital. Temos que reforzar a nosa presenza en medios de co-
municación, pero tamén temos que reforzar os nosos propios medios de comunicación, 
utilizando novas formas de comunicar, como pode ser o audiovisual.

Fomentar a linguaxe inclusiva e non sexista e contribuír á plena normalización lingüística 
nas publicacións da organización.

Propostas para a o 12.º Congreso:

-	 CCOO ha destacar pola súa transparencia e accesibilidade. O sindicato pode e 
debe opinar sobre calquera cuestión que afecte ás condicións de vida e de tra-
ballo do pobo galego. Conta, ademais, con gabinetes técnicos que lle permiten 
emitir opinións rigorosas e valiosas.

-	 A imaxe corporativa, formada polas siglas, as cores e o logotipo, é un elemento 
básico na política de comunicación de CCOO. Identifícanos e represéntanos, no 
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sentido máis amplo do termo, por iso debe ser ben visible en canta acción par-
ticipemos, especialmente se for conxunta con outras organizacións. O Sindicato 
Nacional velará polo axeitado uso e aplicación da imaxe corporativa da organiza-
ción, de conformidade co manual elaborado pola Confederación Sindical.

-	 De conformidade cos nosos estatutos, as comunicacións oficiais de CCOO reali-
zaranse en galego, tanto as convocatorias como as notas de prensa, comunica-
dos e materiais de información e propaganda.

-	 Melloraremos as canles de información interna para optimizar a comunicación 
tanto interna como externa.

-	 A publicación oficial do Sindicato Nacional de CCOO é a Galicia Sindical. Refor-
mularemos o seu papel nun contexto dixital e adecuándoa ás novas tipoloxías de 
consumo de contidos en internet e nas redes sociais.

-	 Boa parte da política de comunicación execútase a través da páxina web e das 
redes sociais. A web recolle a posición oficial da organización, mentres que as 
redes sociais permiten cubrir a información inmediata e ofrecer unha perspectiva 
máis próxima, pero sempre dentro da estratexia global de comunicación.

-	 Creación dun protocolo sobre redes sociais para harmonizar a presenza do sindicato. 
Toda web ou perfil en redes sociais que utilice o nome de CCOO deberá estar correc-
tamente autorizada pola estrutura en que se encadre. O Consello Nacional aprobará 
un protocolo a este respecto, e será de aplicación o disposto nas nosas normas e re-
gulamentos no referente ao cumprimento ou incumprimento dos acordos. Prestaráse-
lle especial atención á debida separación entre os perfís persoais e os organizativos.

-	 Fomentar que as persoas que formen parte dos órganos de dirección do sindi-
cato cren un perfil sindical en redes sociais, para facer chegar a nosa mensaxe á 
clase traballadora.

-	 Os contidos audiovisuais son fundamentais para visibilizar o labor do sindicato, 
tanto en medios tradicionais como nas redes sociais. O peso do audiovisual é 
especialmente relevante entre a nosa mocidade, polo que o sindicato procurará 
crear contidos enfocados a este colectivo.

-	 Elaboración dun protocolo para organizar o fluxo de información interna: tan im-
portante é que a información se espalle no interno da organización como evitar a 
sucesión de informacións repetidas.

-	 Manteremos puntualmente informada a nosa afiliación sobre o noso traballo e as 
cuestións que sexan do seu interese. 

-	 O S. N. de CCOO de Galicia terá unha Secretaría de Comunicación. Así mesmo, 
todas as estruturas sindicais que del dependan contarán con, polo menos, unha 
persoa responsable desta materia, que se coordinarán co departamento corres-
pondente do Sindicato Nacional.

-	 A Secretaría de Comunicación do Sindicato Nacional de CCOO convocará os 
Plenarios de Comunicación e coordinará as estratexias ao respecto, especial-
mente no que atangue á unificación de criterios.

-	 O Sindicato Nacional fornecerá a formación axeitada ás persoas que asuman as 
responsabilidades de comunicación.

-	 Colaboraremos cos compañeiros e compañeiras que habitualmente participen 
nos medios de comunicación ou espazos de debate e opinión para facerlles che-
gar información, documentos, datos e propostas sindicais.
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OS INSTRUMENTOS DO SINDICATO

Uns servizos xurídicos para protexer os dereitos e avanzar neles
Nos últimos anos, as sucesivas crises económicas e financeiras vividas remataron, sem-
pre, en crises de emprego. Momentos de incerteza e aumento do desemprego que fo-
ron aproveitados polos diferentes gobernos e patronais para aprobar as dúas reformas 
laborais que deterioraron de xeito substancial as condicións de traballo e de vida das 
persoas: aumentaron as desigualdades, a precariedade laboral, e instalaron o concepto 
de «pobreza laboral», especialmente nas persoas máis novas e as que teñen máis difi-
cultades para acceder ao mundo do traballo. 

Estes cambios normativos, que deterioran a calidade do emprego pero tamén a nego-
ciación colectiva como garantía, determinan e sitúan o traballo das Asesorías Xurídicas 
como elemento substancial de intervención e de recuperación de dereitos individuais e 
colectivos das persoas afiliadas ao Sindicato Nacional.

Cambios normativos que modifican o mundo do traballo e nos obrigan a mudar os no-
sos procedementos, tarifas e financiamento, co fin de poder garantir servizos xurídicos 
propios, suficientes e con recursos económicos axeitados para o seu funcionamento.

O traballo das AAXX desenvólvese en dúas liñas imprescindibles e complementarias: 
a atención individual á afiliación nas súas demandas, e o acompañamento da acción 
sindical da organización a través dos conflitos colectivos, campañas e reclamacións 
colectivas, reforzando a nosa acción sindical nas empresas e centros de traballo.

No Consello Confederal de decembro de 2019 aprobouse a nova norma de funciona-
mento e financiamento dos servizos xurídicos, despois de meses de traballo nos que se 
revisou a fondo, e con datos obxectivos e cuantificables, a calidade e cantidade do tra-
ballo feito polo Sindicato en atención xurídica. Este documento viuse complementado 
pola nova norma confederal sobre tarifa e financiamento dos servizos xurídicos, froito das 
xuntanzas mantidas no seo da Comisión Confederal de Asesoramento durante o primei-
ro semestre do ano en curso e que foi finalmente aprobada no Consello Confederal de 
xuño de 2020. 

En ambos os documentos refórzase o obxectivo de «potenciar a actividade dos nosos 
SSXX como instrumento para a acción sindical e reforzo do recoñecemento social do 
papel do Sindicato».

En Galicia, xunto co desenvolvemento das medidas aprobadas no documento confede-
ral, as propostas para mellorar a xestión e a calidade do servizo que prestamos son as 
seguintes:

-	 Mellorar a atención individual ás persoas afiliadas:
Avanzar no uso da ferramenta creada na web confederal e dos foros virtuais para 
compartir coñecementos e dar unha resposta máis axeitada ás necesidades indi-
viduais dos usuarios e usuarias.

Incremento da cooperación e coordinación entre as nosas asesorías para tratar 
temas comúns co mesmo criterio.

Coordinación das nosas asesorías coas doutros territorios limítrofes para acadar 
actuacións conxuntas.
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-	 Mellorar a coordinación entre as asesorías xurídicas e os sindicatos comarcais e o 
conxunto da organización:
Creación de grupos de traballo mixtos, tanto no ámbito de Galicia como das co-
marcas, integrados por técnicos/as e representantes territoriais e sectoriais, co 
obxectivo de coordinar os asesoramentos xurídico e sindical.

O grupo de traballo autonómico estará formado por tres técnicos/as elixidos por 
a Secretaría de Servizos e representantes das federacións e as comarcas, coor-
dinado pola mesma secretaría. O seu labor centrarase en unificar e homologar 
criterios e liñas de actuación en conflitos e campañas no ámbito autonómico.

Os grupos de traballo comarcais estarán formados polos técnicas/os da comarca 
e as/os representantes dos sindicatos comarcais. Dentro do seu ámbito de ac-
tuación, coordinarán a actividade de asesoramento para evitaren asintonías ou 
respostas contraditorias aos usuarios, así como a mellora dos filtros.

-	 Mellora da capacitación técnica no asesoramento:
As sucesivas reformas lexislativas, decretos, ordes ministeriais e sentenzas que 
nalgún caso as modifican, conforman un marco de actuación dunha complexi-
dade importante para o desenvolvemento da nosa tarefa diaria de intervención 
sindical nas empresas e centros de traballo. Iso obriga a unha actualización cons-
tante por parte do activo sindical e técnico que, dadas as circunstancias actuais, 
é imposible de realizar en encontros presenciais. Por iso:

Potenciarase o uso da ferramentas SERVISIN para o activo sindical, coa inclusión 
de contidos formativos e modelos actualizados, previamente supervisados polo 
Departamento de Coordinación Confederal, así como a conexión SERVISIN-SER-
VIJUR.

Potenciarase o uso da ferramenta Mementix e outras ligazóns que xa están incluí-
das no SERVIJUR no que respecta ao persoal técnico das asesorías.

Potenciaranse os encontros virtuais entre profesionais, así como a formación en 
liña que sexa ofrecida tanto dende o Departamento de Coordinación Confederal 
como polos nosos técnicos e técnicas.

-	 Mellora na xestión dos recursos económicos:
O establecemento dunha única táboa de tarifas para todo o Estado permitirá uni-
ficar e homologar os criterios de facturación, a súa xestión, control e seguimento. 
Isto levará ao afloramento de apartados de facturación que se fan con atraso ou 
de forma pouco rigorosa.

Continuaremos coa tarefa —xa iniciada— de seguimento da facturación, «traba-
llo realizado, traballo minutado», tanto nas consultas coma nos expedientes.

Intensificaranse as iniciativas, en marcha dende o ano 2019, de recuperación de 
non-pagados e morosos.

Racionalización do uso do papel e utilización progresiva dos arquivos informáti-
cos, que se incorporarán aos expedientes no SERVIJUR para que os consulte o 
persoal de asesorías, co evidente aforro en consumo. 
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-	 Melloras no equipamento:
Renovar, de xeito progresivo e dentro da nosa capacidade económica, o parque 
informático das asesorías.

Outros servizos á afiliación. Guía de Servizos
O Sindicato, como organización con perspectiva social, ofrécelles ás persoas afiliadas 
condicións preferentes nunha serie de servizos nos sectores do ocio, seguros, comer-
cio, saúde e consultaría. Estas vantaxes derivan dos acordos asinados polo sindicato 
tanto con empresas privadas como con profesionais liberais, na procura de facerlle máis 
doado o acceso a eles á nosa afiliación, ben en termos económicos, ben en termos 
asistenciais.

Na nosa páxina web rexístranse os convenios asinados tanto na comunidade autóno-
ma como no eido comarcal para o coñecemento da afiliación. Esa mesma información 
reflectirase paulatinamente na web confederal, para que calquera usuario/a de ámbito 
estatal poida coñecer toda a gama de propostas que ofrecen os distintos territorios, 
cunha aplicación interactiva que permitirá recoñecer a súa localización e a proximidade 
ao lugar onde se oferta un determinado servizo.

Gabinete de Normalización Lingüística: a nosa fala, a nosa identidade
A lingua é para o sindicato un irrenunciable sinal de identidade, transmisor do imaxinario 
colectivo do pobo e da nosa identificación como clase traballadora galega. Achega valor 
á lexítima competencia con outras organizacións sindicais e certifica o compromiso de 
Comisións Obreiras coa nosa terra.

As funcións do gabinete céntranse no asesoramento lingüístico, a corrección e a tradu-
ción de todo tipo de textos, así como o control de calidade ao que somete os materiais 
que pasan polas súas mans. Amais da corrección lingüística, ponse especial atención 
en:

-	 a exactitude e veracidade dos contidos;

-	 a evitación do sexismo lingüístico e gráfico;

-	 a mellora da estrutura, redacción e imaxe de calquera tipo de documento.

O GNL traballa baixo demanda para todas as unións territoriais e federacións do Sindi-
cato  Nacional de Galicia.

 Os seus obxectivos seguen sendo os seguintes:

-	 A promoción da competencia lingüística de sindicalistas, cadros e persoal laboral 
de federacións e territorios mediante a achega de material lingüístico específico.

-	 Acceso do GNL á xestión das páxinas web de federacións e territorios para revi-
sar lingüisticamente os contidos.

-	 Establecemento de protocolos de entrega e de devolución de material.

Fundación 10 de Marzo
Ao longo deste mandato, e de acordo co criterio confederal e baixo o principio da efi-
ciencia na xestión e a complementariedade dos seus fins sociais, o Sindicato Nacional 
aprobou a fusión das dúas fundacións: Fundación 10 de Marzo e Fundación Paz e So-
lidariedade. 
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Esta nova Fundación xurdida da fusión mantén o nome de Fundación 10 de Marzo está 
rexistrada no Protectorado de Fundacións da Xunta de Galicia.

A Fundación 10 de Marzo é un instrumento do Sindicato Nacional que ten unha longa 
traxectoria e conta cun recoñecido prestixio no marco da sociedade e das institucións 
galegas. Este prestixio vén dado tanto polo rigor como pola calidade dos traballos e 
actividades desenvolvidas na Área de Historia do movemento obreiro, e na Área Socioe-
conómica. 

Un dos cometidos principais é o de salvagardar e dar a coñecer o seu arquivo e os 
traballos de catalogación de milleiros de documentos, fotografías, cartelería e bibliote-
ca, colaborando con outras institucións educativas e de investigación, co obxectivo de 
poñer en común a nosa historia que, en definitiva, é a historia do movemento obreiro 
galego.

Unha vez celebrada a fusión das dúas fundacións, a 10 de Marzo suma os traballos 
que viña desenvolvendo cos principios que impulsaron a Fundación Paz e Solidarieda-
de: a cooperación coas organizacións sindicais que desenvolven a súa acción sindical 
en países con enormes dificultades democráticas para a defensa dos dereitos laborais 
máis elementais. A experiencia acumulada na Fundación 10 de Marzo sobre a transición 
democrática neste país e o papel fundamental desenvolvido polas CCOO é substancial 
para establecer estes canles de cooperación.

Tarefas:

-	 Por en valor a nosa identidade internacionalista e intercultural, así como a nosa 
longa traxectoria na defensa da clase obreira galega.

-	 Busca do financiamento que garanta a continuidade dos traballos da Fundación 
e de conservación do arquivo histórico, dado o seu carácter aberto a todas as 
persoas investigadoras que se achegan.

-	 Potenciar a difusión dos traballos de investigación da F10M, e a calidade do seu 
arquivo entre toda a afiliación do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia.

-	 Continuar cos traballos de cooperación coas administracións, universidades, 
centros de ensino e institucións de carácter cultural e social.

-	 Crear un espazo na web do Sindicato Nacional dedicado á nosa memoria his-
tórica e o recoñecemento das persoas e dos feitos protagonistas da historia do 
movemento obreiro en Galicia. 
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