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INTRODUCCIÓ: 

Volem començar fent una mica d´històric del nostre sector a CCOO, ja que cal recordar que abans de 
la 2ª Conferència sectorial de l´any 2009, podem dir que el sector com a tal ja estava constituït però 
només amb una persona com a Coordinador, que feia el que bonament podia quant podia i si podia. 
Creiem que cal que fem aquest recordatori ja que tots sabem que és molt més complicat engegar un 
projecte nou, amb objectius nous i companys i companyes noves que incorporar-se o seguir-ne un de 
ja establert i rodat. 

 

Som uns quants treballadors i treballadores de diverses empreses d´aquest sector des de fa molts 
anys, els que decidim donar l´impuls necessari a aquest sector. Alguns ja hi portaven algun temps 
treballant en les diferents províncies i en diferents àmbits com la  negociació col·lectiva, salut 
laboral, medi ambient, etc... aconseguint ja alguns èxits per a CCOO. Val a dir que la majoria 
d’aquestes persones tenia una experiència molt petita sinó ninguna, tant en l´organització d´un 
projecte com aquest, com sobretot en la gestió d’equips humans. 

 

Tot i això, la il·lusió i les ganes de fer de CCOO la referència sindical al nostre Sector i poder 
d´aquesta manera donar un canvi del tot necessari al mateix, ens va portar a presentar-nos a la 2ª 
Conferència Sectorial i dotar-nos de l’estructura interna que vàrem considerar del tot necessària; una 
estructura amb representació de les quatre províncies. 

 

Això va significar crear un grup de treball amb 11 persones, entre les quals, en la majoria de casos, 
no ens coneixíem abans d´intentar tirar el projecte endavant i que per tant  vàrem anar coneixent-nos 
sobre la marxa i vàrem anar solucionant els problemes sorgits, també sobre la marxa. No han estat 
pocs i sempre hem intentat solucionar-los de la millor manera possible i sempre de manera interna, 
per tal de no donar armes als que poguessin aprofitar el coneixement d’aquests problemes per fer-nos 
recular en el que estàvem aconseguint a nivell sectorial, que no era altre cosa que: 

 

CONSOLIDAR-NOS amb diferència com a primera força sindical al Sector, gràcies a tots els i les 
treballadores que confien i voten les llistes de CCOO a les eleccions sindicals de cada empresa, 
permetent-nos en primer lloc poder capitanejar EL SECTOR en referència a la Negociació Colectiva. 
En segon lloc, tenir més presència a nivell INSTITUCIONAL. I en tercer lloc, però el més important, 
poder actuar a les nostres empreses amb la seguretat que dona tenir una organització com CCOO al 
darrera, amb la majoria sindical al sector i amb força per defensar fins on calgui, els drets dels 
treballadors i treballadores, cosa que molts enteníem que fins a les hores els que tenien la majoria al 
sector no havien fet o com a mínim no ho havien fet com nosaltres consideràvem que s’havia de fer. 
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BALANÇ DELS CINC ANYS 2009-2013: 

Tots els documents de totes les organitzacions comencen amb la constatació de la real situació 
econòmica i social del país i en general mundial. La crisis. Nosaltres intentarem evitar-ho, doncs 
tothom ja som prou conscients al respecte. 

El primer que hauria de fer qualsevol organització en el moment de fer balanç, és fer una autocrítica 
de manera oberta i transparent. Tothom comet errors. És una condició intrínseca d’aquelles persones 
que fan coses.  

I així comencen els documents d’aquest balanç: 

 

Autocrítica: 

1.- Comunicació: Ens vam posar el repte en l’anterior Conferència de millorar la comunicació 
bidireccional amb les persones afiliades. No podem dir que no haguem millorat, però encara queda 
moltíssim a fer i per tant no podem estar del tot satisfets en aquesta matèria. Hem millorat, i molt, la 
comunicació de l’òrgan de coordinació cap enfora (correus electrònics informatius, notes 
informatives, publicacions Aigua Clara, etc..) però en l’altre direcció no. Tenim una mancança 
d’hores sindicals important, que provoca que no haguem arribat a fer tot el que voldríem. (Visites 
als centres de treball, actualització de dades dels afiliats i delegats, actualització d’empreses 
explotadores dels serveis, seguiment canvis de concessió, etc...) 

2.- Relacions internes: Durant aquests cinc anys han passat moltes coses, el sector ha patit moltes 
situacions de tensió: acomiadament de dos companys que pertanyien a l’òrgan de coordinació i per 
tant substitució del mateixos,  substitució d´altres membres de òrgan de coordinació per motius 
electorals... això ha comportat modificacions constants de l’equip de treball. 

Recordem també els dos Expedients de Regulació d’Aigües de Barcelona, amb una afectació de 253 
persones que va provocar un any sencer de negociacions, manifestacions i concentracions a SGAB, 
d’on comparteix responsabilitat el nostre COORDINADOR SECTORIAL com a Secretari Gral. de 
la Secció Sindical. Provocant un buit temporal al sector, que va ser aprofitat per alguns, en comptes 
d’ajudar, per criticar i malmetre el dinamisme que es portava.  

Arrel d’aquesta situació, part de l’òrgan de coordinació va decidir amb ajut extern a la mateixa, 
intentar forçar l’avançament d’aquesta conferencia. Aquesta situació va ser redreçada per l’ òrgan de 
coordinació amb seny i rigor però sobretot es va solucionar donant prioritat al tema que realment era 
prioritari per els treballadors i treballadores del sector: LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA. És per 
aquest motiu que, tant l’ òrgan de coordinació sectorial com el propi sindicat, vam decidir endarrerir 
la CONFERÈNCIA SECTORIAL per tal d’aconseguir tancar la negociació col·lectiva. 
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Tot i això, hem seguit tenint una persona a l’ òrgan de coordinació que sembla no haver abandonat la 
linea no participativa i crítica destructiva cap aquest sindicat, a la qual es va sol·licitar a la Federació 
que obrís un expedient per amenaces i insults a persones d’aquesta organització.  

Considerem que totes aquestes situacions potser no s´han resolt de la millor manera i amb la màxima 
celeritat. La inexperiència i la desconeixença dels mecanismes habilitats per aquests casos, units a la 
priorització dels temes relatius a les persones del sector, han fet que alguns d’aquests temes s’hagin 
allargat més del compte i per tant hagin provocat més conflictes dels necessaris. 

Hem d’aconseguir en un sindicat com les CCOO que aquestes coses no passin, i si passen, es 
resolguin amb els procediments interns establerts i coneguts per tots els afiliats i afiliades amb la 
major premura possible.  

 

3.- Àmbit territorial: Tenim una manca de participació important de l’afiliació a totes les 
provincies. És un fet constatat a les diverses assemblees que s'han produït. Aquesta mancança s'ha 
d'intentar paliar amb molta més presència i involucració dels i les delegades, impulsant això des del 
nou òrgan de coordinació. 

No és un fet aïllat del nostre sector, la no participació de la societat en general és un fet preocupant i 
hem de ser cadascú de nosaltres qui reflexioni al respecte i intentem fer consciència col·lectiva, 
necessària pels temps en els que vivim. 

Hem de reflexionar molt sobre LA PARTICIPACIÓ i no caure en errors que ens han portat on som. 
Tant l’excés com el defecte en la defensa dels drets col.lectius son un error, si no es fan amb la plena 
participació de les persones treballadores.  

 

4.- Repartiment intern de tasques: És en aquest punt on possiblement hi ha hagut alguns buits. La 
manca de crèdit horari sindical i per tant de la seva dedicació a l’organització i funcionament del 
sector, juntament amb a la falta de dedicació d’algun membre que ha provocat relleus destacats, han 
fet aflorar aquest problema que volem solucionar en la propera legislatura. 

L’experiència és un grau. Per tant hem après dels errors. Sabem molt be quines errades s´han comès i 
per tant sabem quina es la solució per intentar aconseguir en el futur no caure en els mateixos errors 
del passat. 

 

 

També per ser justos cal elogiar la feina ben feta, i no caurem al parany del pessimisme, perquè, tot i 
ser autocrítics, amb la intenció sempre de construir i no de destruir, hem de ser conscients de com 
estàvem en el passat i com estem en el present. Per això en aquest balanç hem inclòs: 
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FITES ACONSEGUIDES: 

1.- Convenis Provincials: Increment econòmic convenis provincials 2009: tot i que va fer falta 
interpossar demandes i movilització sectorial, CCOO vam aconseguir que els objectius de la patronal 
de deflactar taules i fer-nos tornar als treballadors/es del sector la diferència entre la previsió d'IPC 
establerta als convenis, i el que va  ser l'IPC final, vam aconseguir parar-ho a totes les províncies, 
excepte a Girona, que el dia abans de la celebració del judici interpossat per nosaltres, UGT i CSC-
Intersindical van signar un acord amb la patronal per sota del que s'hagués aconseguit i que després 
va quedar demostrat per la via judicial. 

 

2.- ACA: Gràcies als contactes i la xarxa que hem aconseguit des d’aquesta òrgan de coordinació, 
vam aconseguir que l’atribució de fons que fa l’ACA per les depuradores de Catalunya per l’any 
2012 no inclogués el que era la seva pretensió i pretensió patronal. En els texts inicials posava que 
els treballadors del sector tindríem una rebaixa salarial del 5%, al igual que les retallades que es 
produïssin pel personal de l’administració pública. Va costar, però al document final i aprovat 
d’Atribució de Fons per al 2012, aquest retall va desaparèixer gràcies a aquest òrgan de 
coordinació.  

 

3.- EMSSA: Hem aconseguit un acord per la millora de les condicions dels treballadors de l’empresa 
EMSSA, (depuradores de l’AMB). Aprofitant la fusió/adhesió amb SGAB, hem fet un acord amb la 
Direcció d’igualar en un període de 10 anys les condicions dels dos col·lectius. Partint de la base del 
conveni d’SGAB que, com sabeu, és bastant superior. D’aquesta adhesió sorgeix l’empresa que 
gestionarà tot el Cicle Integral de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (ABEMGCIA) 

 

4.- Províncies: Abans de l’anterior conferència, no hi havia representació de les províncies a l’ 
òrgan de coordinació. Durant aquests cinc anys hem començat a funcionar, participar i col·laborar, 
fent sindicat, transferint informació i comprenent que la Patronal treballa d’aquesta manera i no fer-
ho és allunyar-se de la realitat.  Ha estat un element positiu i per tant haurem de seguir en aquesta 
línea. 

 

5.- Estructura, veu i vot dins el sindicat: Després de la darrera conferència, vam observar una 
mancança important interna. Hi havia dues branques totalment diferenciades de CCOO que operaven 
sobre el sector: Medi Ambient (àrea depenent totalment de la CONC) i el propi sector (depenent de 
la FSC) 
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Vam fer des d'aquest òrgan de coordinació la proposta de reunions i entessa transversal entre 
aquestes dues àrees, cosa que ha provocat una millor cohesió interna i un missatge únic en quant al 
Cicle de l'Aigua i la política i posicionament sindical al respecte. 

 

6.- CUSA: Gràcies a l'anterior punt, el coordinador del sector ha estat present a totes les reunions del 
CUSA (Consell de l'Ús Sostenible de l'Aigua). És l'òrgan encarregat d'aconsellar polítiques sobre el 
Cicle de l'Aigua a la Generalitat. Això ens ha donat una visió estratègica més àmple i ens ha permès 
tenir contactes i veu per defendre els interessos dels i les treballadores del sector. (Per evitar 
cabòries, cal dir que el càrrec no ha suposat cap mena de dieta ni complement pels assistents, ans al 
contrari, doncs les reunions han estat per la tarda i han acabat al tard) 

 

7.- Coordinadora AGBAR: S'ha iniciat la creació d'una coordinadora del grup AGBAR, majoritari 
al sector, tant a nivell estatal com autonòmic. Aquesta tasca ens permetrà estar més cohesionats i 
poder avançar-nos als moviments continus d'aquesta patronal. (S´han tingut les primeres converses 
amb altres Empreses importants del sector per mirar de seguir aquest model.) 

 

8.- Empreses i conflictes: Degut als temps que corren hem fet moltíssims assessoraments, amb 
finals acordats en la seva majoria. A més de lo positiu dels acords, volem remarcar el vincle que ha 
significat això amb els delegats i delegades d’aquestes empreses. 

 

9.- NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA: Hem aconseguit el gran propòsit que ens vàrem fer a 
l’anterior Conferència Sectorial: tenim el I Conveni Autonòmic del Cicle Integral de l´Aigua 
signat. Aquest propòsit des del principi ja es plantejava complicat però amb els canvis normatius i 
sobretot per la Reforma Laboral, hem hagut de fer molts esforços i córrer molt al final del trajecte 
per tal de no decaure al Conveni Estatal. Però considerem que els esforços han valgut la pena: ja 
tenim un únic marc regulador de les condicions del sector a Catalunya. 

Agraïm al Secretari General de CCOO de Catalunya, Juan Carles Gallego, el reconeixement del 
mèrit que això suposa pel sector i per les CCOO en general, constatat amb la seva presencia i 
signatura en l’acte de tancament i acord del Conveni Autonòmic.      

                                

 

UNITS SOM MÉS FORTS. 
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10.- REPRESENTATIVITAT: Hem seguit creixent amb número de Delegats i Delegades al Sector, 
gràcies a la gran tasca realitzada pel responsable d´EESS del sector amb el recolzament de la resta de 
membres de la mateixa, creixement que ha consolidat a CCOO com la primera força sindical al 
sector amb tots els beneficis i també responsabilitats que això comporta. 

 

 

 

11.- AFILIACIÓ: Hem seguit augmentant el número d´afilats i afiliades al sector. 
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És evident que podríem escriure unes quantes planes més amb les coses que s'han fet durant aquests 
cinc anys: assessoraments a empreses, EESS, extensió sindical, participacions institucionals, 
participacions en mobilitzacions, col·laboració en jornades referents al sector, assistència quans se’ns 
ha requerit al sector estatal, participació als Consells Federals de la FSC, etc.... En definitiva, tot allò 
que comporta formar part de les CCOO, però creiem que la conclusió és clara: 

 

Fa CINC anys vam començar un projecte entre una gent inexperta que vam decidir tirar el 
nostre Sector endavant, amb la voluntat de millorar-lo. Avui podem dir que o hem 
ACONSEGUIT, que hem après molt i hem fet molta feina. Hem possat molta voluntat i hores 
personals. Sabem que encara hem de millorar en alguns aspectes però els resultats els 
coneixeu,  

 

 

NOSALTRES N´ESTEM PROU SATISFETS. 
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PROJECTE DE FUTUR 2014-2018: 

 

ORGANITZACIO INTERNA: 

L’ÒRGAN DE COORDINACIÓ: Es l’òrgan de direcció del Sector. 

S'anomenarà un òrgan de coordinació, composat per membres de totes les províncies de Catalunya. 
Persones de confiança i, ara ja amb experiència, doncs la majoria som els mateixos que hem estat els 
últims temps fent funcionar el sector, mes alguna incorporació que acabarà de complementar l’equip 
en tots els aspectes. 

S'intentarà que per tal d'agilitzar decisions i tràmits  el  nombre dels seus  integrants sigui el més 
reduït possible, per fer la seva gestió més operativa i eficaç. Es proposen  8 membres més el 
Coordinador, tenint també en compte el nombre dels nostres delegats/des. 

Es mirarà dins de les possibilitats, d’aconseguir mes hores sindicals per els membres de l’ òrgan de 
coordinació per tal de poder tenir mes dedicació al sector i per tant poder donar més cobertura a tot el 
que seran les nostres responsabilitats i OBJECTIUS. 

En aquest aspecte cal recalcar que el Sr. Jordi Oliva, actual responsable d’organització i comunicació 
i també l’actual coordinador, Francesc X. Garcia, apostant personalment per aquest projecte 
SECTORIAL estan actualment alliberats per poder dedicar-se a jornada completa per tal 
d’aconseguir juntament amb tots els companys i companyes consolidar aquest projecte. 

 

FUNCIONAMET I RESPONSABILITATS  DE L´ ÒRGAN DE COORDINACIÓ: 

Un cop constituït l’ òrgan de coordinació, s’aprovaran tant el reglament intern de funcionament de la 
mateixa com el repartiment de responsabilitats entre els seus membres, intentant d’aquesta manera 
dotar-nos, tant dels instruments necessaris i democràtics per poder solucionar àgilment els problemes 
interns que puguin sorgir, com aconseguir un repartiment de tasques òptim entre els membres de l’ 
òrgan de coordinació per tal de que no hi hagi cap aspecte important que quedi descuidat. 
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OBJECTIUS DE FUTUR: 

 

Millora dels àmbits de negociació: 

Consolidació del nou Conveni d’àmbit Autonòmic, millorant-lo i conservant allò que en aquesta 
legislatura hem guanyat. 

Aconseguir un millor control i seguiment de la negociació a nivell d’empresa, generar connexions 
entre els pactes i convenis d’empresa i el conveni sectorial. 

 

Incrementar la participació interna: 

Cal primar la participació dels afiliats i les afiliades i motivar als delegats i delegades a transmetre la 
informació de manera bidireccional, tant la informació de canvis, formació, demandes, convenis, etc. 
com les preguntes i crítiques constructives cap als altres delegats i delegades per tal de debatre-les 
internament i assolir compromisos de democràcia participativa en la nostra organització.  

El volum de feina que recau sobre cada un dels nostres delegats/des és important. És en aquest sentit 
que cal aconseguir la col·laboració i participació dels afiliats/ades, tant per prendre les decisions més 
encertades com per a sentir-se, els uns i els altres, més cohesionats i en definitiva més forts. 

 

Enfortir els continguts dels nostres drets: 

Com a  Sector, d’igual manera que el sindicat al que representem, tenim un compromís fort pel que 
fa a la igualtat efectiva entre homes i dones. Tenim present que hi ha molt camí a recórrer, però 
estem preparats per afrontar-lo. També integrarem dins la igualtat temes no només de gènere sinó 
també de raça i procedència. 

Hem d’aconseguir recollir en els convenis, tant d’empresa com sectorials, les problemàtiques reals 
de les especificitats de la nostra tasca com a treballadors/es del cicle integral de l’aigua, equilibrant 
feina, risc i salari com correspon, i reforçant les clàusules salarials, millorant els drets socials i la 
conciliació de la vida familiar i professional. 

La premissa bàsica i pilar de l'acció sindical actual ha de ser el manteniment de l'ocupació i en la 
mida del possible, la millora dels drets socio-laborals actuals. 
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ELECCIONS SINDICALS:  

Seguir treballant com fins ara per tal d’aconseguir fidelitzar a aquelles persones que decideixen 
defensar els drets dels treballadors i treballadores a les seves empreses i decideixen fer-ho amb les 
CCOO. Aconseguir que el sistema de comunicació del processos electorals entre els territoris i el 
sector sigui correcta i fluida per tal d’intentar que no ens quedem sense la possibilitat de poder 
presentar-nos. 

 

AFILIACIÓ:  

Seguir treballant com fins ara per tal d’aconseguir que els companys i companyes dels nostres 
centres de treball apostin decididament per CCOO i s’afiliïn al nostre sindicat, actualment majoritari 
al sector. 

 

COMUNICACIÓ:  

Seguir millorant tots els aspectes referents a la comunicació, actualització de la base de dades del 
sector, consolidació de la revista sectorial l’Aigua Clara, (tant en digital com en paper per tal de 
poder arribar als afiliats i afiliades sense correu electrònic), seguiment tant del lloc web com del 
twitter sectorial (@AiguaCCOO) i ens proposem decididament poder fer més visites presencials als 
centres de treball. 

 

CONCLUSIÓ: 

Compromís, dedicació, voluntat, treball, participació, col·laboració, confiança, equip, en 
definitiva: SINDICAT, CCOO. 

 

 


