
L’apropiació de prop de 800.000 euros per sis consellers de CCOO, participant del saqueig de 15,5 
milions d’euros perpetrat a Caja Madrid i Bankia, ha desfermat un torrent d’indignació als rengles 
del nostre sindicat. Com assenyalem al Manifest GuanyemCCOO per als treballadors, és un in-
sult a la intel·ligència dels treballadors i dels afi liats de CCOO que tant Toxo, com la Comissió Exe-
cutiva Confederal, pretenguin al·legar que desconeixien el que passava a Caja Madrid i a Bankia.
Des de GuanyemCCOO considerem que és una necessitat inajornable la regeneració del nostre 
sindicat i que recuperi les senyes d’identitat que el van forjar. Per a aconseguir aquest objectiu 
proposem un pla d’acció de deu punts:

 Deu propostes per recuperar CCOO per a un 
sindicalisme combatiu, de classe i democràtic

1 Abandonar l’estratègia sindical fracas-
sada de pacte social i concessions a la 

patronal per recuperar un sindicalisme com-
batiu, de classe i democràtic. CCOO ha de 
promoure la unifi cació de les lluites i defensar 
tots els llocs de treball. Prou de negociar la des-
trucció d’ocupació! CCOO ha de mobilitzar de 
manera conseqüent contra la política de retalla-
des i austeritat, confl uint amb els moviments 
socials.

2 Dimissió de la Comissió Executiva 
Confederal. Els màxims dirigents confe-

derals són alhora els màxims responsables polí-
tics de la situació de desprestigi i pèrdua de cre-
dibilitat del nostre sindicat, aguditzada per 
l’escàndol de l’ús de les targetes black.

3 Congrés Extraordinari. S’ha de cele-
brar un debat democràtic a tot el sindicat 

que doni el protagonisme als afi liats i que cul-
mini en un congrés extraordinari amb delegats 
elegits directament per la base.

4 Respecte a la militància de CCOO i a 
les assemblees de treballadors. Les sec-

cions sindicals i els comitès d’empresa han de 
dur la iniciativa en la lluita per la millora dels 

convenis i la defensa dels llocs de treball (va-
gues i mobilitzacions).Totes les propostes han 
de ser sotmeses a les seccions sindicals, que 
han de recuperar el seu impuls com a organitza-
ció bàsica de CCOO, i les assemblees de treba-
lladors. Els òrgans de direcció han d’acatar les 
decisions que s’hi adoptin. No es pot fi rmar per 
part de CCOO cap acord contra l’opinió de les 
assemblees de treballadors.

5 Control democràtic dels responsables 
sindicals: elegibilitat i revocabilitat dels 

responsables. Els alliberats de CCOO, així com 
els càrrecs de responsabilitat, han de ser elegits 
democràticament per les assemblees d’afi liats de 
l’empresa, sector o àmbit corresponent. Tots els 
càrrecs de CCOO han d’estar sotmesos a la revo-
cabilitat per part de qui els va elegir.

6  Els responsables de CCOO han de 
viure com qualsevol treballador. El 

seu salari no pot ser major que el d’un treba-
llador qualifi cat (no pot excedir els 1.800 eu-
ros nets al mes). S’han de suprimir totes les 
despeses  de representació. Els salaris de tots 
els responsables de CCOO han de ser públics i 
coneguts per tota l’organització i el conjunt 
dels treballadors.



7  CCOO no pot dependre de les subven-
cions de l’Estat i ha d’abandonar tots 

els Consells d’administració. El nostre pres-
supost s’ha de basar en les quotes dels afi liats i 
en el suport econòmic de la classe treballadora. 
S’han de recuperar les Caixes de Resistència a 
tots els confl ictes, i els col·lectes a totes les em-
preses. Aconseguir la independència econòmi-
ca enfront de l’Estat i la patronal és la forma de 
garantir un sindicalisme de classe.

8  Les hores sindicals són per a l’acció 
sindical. Els delegats de CCOO han de 

fer servir les hores sindicals per lluitar pels 
drets dels treballadors. S’han de publicar als 
taulells de les empreses i s’hi ha de retre comp-
tes davant dels afi liats i els treballadors .

9  Pel que fa a la democràcia interna a 
CCOO. Prou d’expulsions i sancions a afi -

liats de CCOO per motius polítics i d’opinió. Cap 
mesura antidemocràtica més (expulsions, dissolu-
ció de Federacions, seccions sindicals, etc.).

10 CCOO és un sindicat de classe, no un 
sindicat de gestió o de col·laboració de 

classe, que defensa els drets dels treballadors 
i lluita per la transformació de la societat cap 
al socialisme: Anul·lació de la contrareforma 
laboral i de la contrareforma de les pensions 
● No a les retallades i la privatització dels 
serveis socials ● SMI de 1.100 euros ● 35 
hores setmanals sense reducció salarial ● 
Prohibició de les ETTs ● Fixos en plantilla 
als 15 dies ● Prohibició per llei 
d’acomiadaments a les empreses amb benefi -
cis ● Readmissió obligatòria dels treballa-
dors en cas d’acomiadament improcedent ● 
Dret a la sanitat i a l’educació pública, digna, 
gratuïta i universal per a tots ● Prohibició 
dels desnonaments per llei ● Plens drets de-
mocràtics d’expressió, reunió i organització 
● Derogació de la Llei d’Estrangeria ● Na-
cionalització de la banca per a lluitar contra 
l’atur massiu ● En defensa del dret a decidir 
de les nacionalitats.
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Com a sindicalistes i afi liats que defensem les tradicions combatives de CCOO, no podem ro-
mandre passius davant d’una situació que pot acabar portant a la destrucció del nostre sindicat. 
Convoquem a tota la militància de CCOO a sumar-se per recuperar les CCOO, des de la base i la 
participació, al programa de lluita de Marcelino Camacho i de tants i tants militants que ho van 
donar tot en defensa de la causa de la classe treballadora.

Fora arribistes i corruptes!
Visca Comissions Obreres!

GuanyemCCOO


