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Aquesta conferència extraordinària es realitza per la dimissió, al primer trimestre del 2015, del
conjunt de l’equip coordinador escollit a la III Conferència del SAE CAT (2011). Al març de 2015 la
Comissió Executiva de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de Catalunya acorda crear
la direcció provisional del SAE CAT amb l’objectiu de garantir les eleccions sindicals al Sector,
majoritàriament celebrades en el segon trimestre del 2015, i preparar la Conferència extraordinària
del SAE CAT, que realitzem el 19 de novembre de 2015.
Breu descripció del sector i del SAE CAT
Amb data de 2015, el còmput del SAE CAT és d’aproximadament 13.000 treballadors i
treballadores, una mica més del 58% són dones; i com en el conjunt de les Comunitats
Autònomes ha patit un retrocés enorme fruit de la política de no reposició i subcontractació de
tasques.
La quota mitjana d’afiliació a CCOO en el Sector, en el període des de la darrera conferència, ha
estat d’unes 475 persones.
Recentment, durant l’any 2015, s’han celebrat les eleccions sindicals a l’Administració General de
l’Estat (AGE) amb els nous marcs representatius que ens ha imposat el govern del PP, el que ha
suposat una reducció de delegats i delegades, principalment per la pèrdua dels comitès d’empresa
d’organismes i ministeris. Actualment a CCOO, en el nostre àmbit, tenim 31 delegats i delegades
escollits a les últimes eleccions sindicals.
Objectius de la Conferència
És necessari situar que aquesta Conferència la realitzem en dos elements claus de context. Per
una banda el procés congressual del conjunt de les CCOO es realitzarà entre finals de 2016 i
començaments del 2017, de manera que el que acordem en aquest procés de conferència l’hem
de situar en un termini d’una mica més d’un any. Tanmateix celebrem aquesta Conferència unes
setmanes abans de les eleccions generals a l’estat espanyol i poden aparèixer canvis de govern,
que en relació al Sector poden tenir un impacte important.
Aquestes consideracions ens orienten a que acotem els objectius de la Conferència a: aprovar la
organització i pla de treball del sector fins el proper procés congressual de la CS CCOO, és a dir
per un període aproximat d’1 any.
CÓM ORGANITZAR EL SAE CAT
Recollint les orientacions dels processos congressuals anteriors de la FSC de Catalunya i el
Sector de l’Administració de l’Estat (SAE) Estatal, l’organització en que ens dotem ha de garantir
principalment la participació del conjunt de l’actiu sindical, enfortint l’afiliació i el sindicalisme de
proximitat, informant i donant resposta als treballadors i treballadores del Sector.
Seccions Sindicals i delegats i delegades LOLS
Actualment tenim les 4 seccions sindicals constituïdes a l’àmbit de l’AGE, a cadascuna de les
províncies de Catalunya, segons imposició del govern mitjançant la Resolució de 12 de novembre
de 2012. Cal adequar les Seccions Sindicals i revisar els delegats i delegades LOLS que tenim
anomenades.
En relació a la constitució de Seccions Sindicals en els diferents organismes i/o ministeris s’orienta
a constituir-les quan el nombre d’afiliació i dinàmiques participatives així ho aconsellin, tenint en
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compte que la constitució d’aquestes Seccions Sindicals no donen dret a hores pels delegats i
delegades LOLS; i per una altra banda per generar dinàmiques participatives de les persones
afiliades no és necessari articular-les a través de Seccions Sindicals, ja que es poden organitzar,
des de l’autonomia sindical, com estimem oportú en cadascun dels ministeris i organismes.
La direcció del SAE CAT
Tot seguint el que es va aprovar al 2on congres de la FSC de Catalunya, els òrgans de direcció
del SAE CAT seran els següents: Coordinació, Òrgan coordinador i Plenari.
Coordinació del SAE CAT. La Conferència escollirà una persona encarregada de la coordinació
del Sector. Les seves funcions és participar en l’òrgan de coordinació del SAE CAT, tot garantint
l’acompliment del pla de treball i funcionament de l’esmentat òrgan.
Òrgan de Coordinació del SAE CAT. Escollit a la Conferència. Estarà format per la persona
coordinadora i 3 persones més. Les seves funcions són impulsar, coordinar i fer seguiment del pla
de treball aprovat en aquesta conferència. Entre el conjunt de les persones escollides garantiran
com a mínim les funcions següents: organització, afiliació, acció sindical, comunicació, dones i
salut laboral.
L’Òrgan de Coordinació del SAE CAT es reunirà un cop al mes com a mínim, i realitzarà reunions
ampliades amb una periodicitat semestral, així com quan sigui d’especial necessitat o urgència,
amb les persones que coordinen el SAE a Girona, Lleida i Tarragona.
La funció de coordinació del SAE a Girona, Lleida i Tarragona té caràcter funcional i serà escollida
en plenari de delegats i delegades provincial. En el termini màxim d’un mes de la realització de la
conferència es realitzarà un plenari provincial per escollir la persona que la coordina i acordar la
periodicitat de les reunions.
Plenari del SAE CAT. Estarà format pel conjunt de delegats i delegades presents en el Sector a
Catalunya, tant de les persones escollides en el processos d’eleccions sindicals com els delegats i
delegades LOLS. Es reunirà amb una periodicitat anual i la seva funció és fer balanç de les
tasques realitzades i presentar el full de ruta per l’any següent, així com debatre aquells temes
que siguin rellevants.
PLA DE TREBALL
Recordem que és un pla de treball per a un any, de manera que el que volem debatre i acordar
són les línees generals que han de marcar el full de ruta fins al proper procés congressual de les
CCOO, i evidentment de la propera Conferència del SAE CAT. I per dibuixar les prioritats, partim
dels diferents agents que formem part del sector.
 Treballadors i Treballadores
o Objectius: informació, millora de les condicions de treball i implicació, així com donar
resposta a problemàtiques específiques.
o Prioritzar la relació a través dels delegats i delegades dels ministeris i organismes, i allà
on no sigui possible a través del Sector i de la FSC. En aquest darrer supòsit, el més
adequat seria establir un mecanisme d’atenció provincial, donant difusió a través d’un
cartell; i lligar l’atenció amb l’objectiu d’afiliació.
 Afiliació
o Objectius: informació, defensa de les problemàtiques específiques i afavorir les
dinàmiques de participació i implicació a les CCOO.
o Prioritzar la informació i la participació a través dels delegats i delegades dels
ministeris i organismes, i en tot cas garantir la informació des del SAE CAT. Per a fer
aquesta tasca és imprescindible la millora de la base de dades d’afiliació.
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 Delegats i delegades
o Objectius: garantir un alt nivell d’informació, formació i intercanvi d’experiències. Ser
referents en el Sector i atendre a l’afiliació i a la plantilla.
o Cal garantir un elevat suport des del SAE CAT, a les persones que coordinen el SAE
CAT als territoris i a la FSC.
o Cercar espais de coordinació i plans de treball conjunt entre els delegats i delegades
que comparteixen àmbit de representació unitari.
 Organismes unitaris: Comitès d’Empresa, Juntes de Personal i Comitès de Seguretat i Salut
o Objectius: garantir la participació activa de la representació de CCOO dins les funcions
dels esmentats òrgans.
 FSC de Catalunya
o Objectius: garantir la participació i implicació del SAE CAT als plans de treball de la
Federació i el suport d’aquesta al SAE CAT.
 SAE Estatal, Seccions Sindicals Estatals
o Objectius: potenciar la relació i participació activa de la direcció del SAE CAT amb al
SAE Estatal i les diferents Seccions Sindicals Estatals, però fonamentalment entre els
delegats i delegades dels diferents ministeris i organismes.
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