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COMPAREIXENÇA COMISSIÓ POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA 
DESOCUPACIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

 

En primer lloc volem reconèixer l’oportunitat de la comissió per abordar el problema 
més greu que tenim en aquests moments com a país que és la desocupació i les 
conseqüències negatives que se’n deriven per a les persones i agrair també en nom de  
CCOO de Catalunya l’oportunitat que ens doneu d’expressar les nostres consideracions 
i propostes.  

CONTEXT 

Les dades de l’EPA i l’atur registrat i seguretat social ens diuen que l’atur és el primer 
problema del país i ho continuarà sent a curt i mig termini 

Algunes Dades:  

pèrdua ocupació: El 2013 s’ha perdut 72.200 persones ocupades respecte el 2012 (-
2,5%) 

Atur dones: Taxa atur femení 22,8% està augmentant tot i que és encara més baixa 
que l’atur dels homes (23,9%) perquè la crisi va començar amb la destrucció 
d’ocupació dels sectors més masculinitzats com la construcció., però poc a poc, es van 
igualant els percentatges de dones i homes a l’atur, perquè la destrucció d’ocupació 
afecta cada cop més sectors amb major presència femenina: serveis, sector públic, 
entre d’altres gràcies a les polítiques de retallades que estan fent les administracions. 

Els Joves menors de 25 anys, amb una taxa d’atur del 50,7%, pateixen més la 
temporalitat i la parcialitat i gràcies a la reforma laboral els i les joves tenen un guany 
salarial de menys de la meitat que la mitjana i s’estan generalitzant figures com la dels 
falsos becaris que, a la pràctica, estan servint per substituir llocs de treball amb drets.  

Els i les joves, així com les persones de major edat estan patint en major intensitat les 
conseqüències de la crisi i Catalunya perd joves que es veuen obligats a marxar del seu 
país per a trobar una oportunitat de treball, amb els costos personals, familiars i com a 
societat que això comporta. 

Atur llarga durada: Fort augment del nombre de persones que pateixen atur de llarga 
durada (més d’un any) però també dels que fa més de dos anys que es troben sense 
feina. En aquest darrer cas, es dóna l’esgotament de la prestació per atur i comporta 
un augment de risc de pobresa i exclusió social.  
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El risc de pobresa, que també pateixen les persones amb feines precàries, tal i com 
hem vingut manifestant, i que estudis del CTESC a nivell de Catalunya, però també de 
la Comissió Europea,  corroboren, és evident entre les persones aturades que no 
disposen de rendes alternatives al treball. 

Mapa atur a Catalunya: En un Informe que CCOO de Catalunya venim elaborant cada 
any sobre el Mapa de l’Atur a Catalunya s’evidencia que en aquests darrers 5 anys, no 
s’ha creat ocupació, l’atur ha arribat a nivells insostenibles i sense precedents, es 
destrueix ocupació sobretot estable augmentant la temporalitat, la parcialitat i 
reduint-se la protecció de les persones en situació de desocupació. Totes les 
comarques catalanes han patit increments d’atur, totes les comarques han reduït la 
contractació indefinida i totes, excepte el Ripollès han reduït també l’afiliació a la SS 
(Ripollès: tenia plena ocupació abans de l’inici de la crisi i ha mantingut ocupació 
gràcies al pes del sector del metall i la indústria càrnia). Les comarques més castigades 
han estat les Terres de l’Ebre i la franja de Ponent. 

I no podem parlar d’atur sense parlar de prestacions i de falta d’ingressos.  

A Catalunya i segons l’EPA, hi ha un 64,6% de persones desocupades que no perceben 
subsidi o prestacions per atur o el que és el mateix, hi ha només un 35,4% de persones 
desocupades que sí té protecció per atur. 

A Catalunya ha incrementat  la pobresa i la desigualtat.  

La taxa AROPE (risc de pobresa i exclusió social) ha augmentat en aquests darrers anys, 
la darrera dada disponible que és de 2011, aquesta taxa arriba a ser del 26,7%. 

A Catalunya hi ha 99.300 llars sense perceptors d’ingressos i 254.400 habitatges amb 
tots els actius desocupats. S’incrementen les llars amb tots els assalariats amb 
contracte temporal i a jornada parcial i amb tots els actius desocupats. 

La reforma laboral 

La propera setmana farà 2 anys de l’entrada en vigor de la reforma laboral impulsada 
per l’actual govern de l’Estat i allò que vam denunciar al seu dia i que ens va portar a 
convocar una vaga general s’ha confirmat amb dades concretes. Dos anys més tard 
podem dir que la reforma laboral ha estat injusta amb els treballadors i les 
treballadores i inútil per sortir de la crisi i reactivar l’economia. Perquè ha facilitat i ha 
abaratit l’acomiadament, ha desregularitzat les relacions laborals, ha carregat 
greument contra la negociació col·lectiva i ha empitjorat salaris i condicions laborals de 
la majoria de la població treballadora. I tot això ha estat inútil per reactivar l’economia 
perquè s’ha deprimit encara més la demanda interna que es absolutament necessària 
per estimular l’economia i sortir de la crisi. 
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El resultat és avui més atur i més precarietat i un augment de la pobresa i desigualtat. 
Avui tenir un treball ja no és garantia de sortir de la pobresa. 

Augmenta la temporalitat (taxa temporalitat del 18,5%), es destrueix ocupació estable 
de manera més intensa que la temporal i augmenta el treball a temps parcial, que 
sovint és involuntari. 

Les polítiques austeritat i retallades han suposat retallar la inversió en innovació i 
investigació que juntament amb la falta de polítiques industrial fa que la sortida de la 
crisi s’allunyi d’un nou model productiu, es a dir per la producció basada en el valor 
afegit , la qualificació, la innovació i la qualitat com a factors diferenciadors i no en els 
baixos preus que s’assoleixen en la majoria dels casos mitjançant baixos costos 
salarials o, el que és el mateix amb precarietat i inestabilitat laboral 

La carta social europea 

La plena ocupació és un dels drets garantits a la Carta Social Europea. I per a assolir 
aquesta plena ocupació, s’exigeixen polítiques econòmiques i socials adequades , així 
com condicions de treball equitatives pel que fa a remuneració i hores de treball i la 
promoció de la negociació col·lectiva. 

La protecció social que es defensa passa pel dret a ser protegit contra la pobresa i 
l’exclusió social. 

Entre les iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europea 2020 per l’ocupació i el 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador, se situa la de la innovació social com a 
instrument de lluita contra l’atur, la pobresa i l’exclusió. La innovació social ha de ser la 
resposta a les necessitats socials no cobertes o cobertes insuficientment, en termes de 
lluita contra la pobresa i de foment de l’ocupació de qualitat i sostenible que garanteixi 
una protecció social i eviti la pobresa, una millora de les condicions de treball i de 
l’accés a la formació. 

Els Governs que han subscrit la Carta Social Europea i les Estratègies europees, han de 
posar les bases perquè els objectius col·lectius siguin una realitat també a nivell 
nacional. 

PROPOSTES 

Protecció social 

Cal tenir en compte que hi ha una generació de persones que han perdut la feina que 
difícilment tornaran a treballar 

És imprescindible una resposta ferma i decidida que garanteixi a les persones sense 
feina del nostre país, ingressos suficients de supervivència, com a dret de ciutadania. 
En aquest sentit, considerem prioritari la implementació de la RENDA GARANTIDA DE 
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CIUTADANIA tal i com recull l’Estatut de Catalunya i com demanden les 120.000 
persones que van signar la ILP i no ens serveixen posar pedaços a la Renda Mínima 
d’Inserció que condiciona un dret a la disponibilitat pressupostària.  

Estem en una situació d’emergència i hem actuar ràpid i amb respostes efectives per a 
la gent. Per això també cal actuar en altres àmbits de les polítiques socials i disposar de 
recursos suficients per a beques menjador, ajuts al pagament dels serveis bàsics que 
evitin la pobresa energètica, mobilitzar tots els pisos buits per a les persones que viuen 
desnonaments. En aquest sentit la Plataforma per un habitatge Digne ha fet una 
proposta de mobilitzar els pisos buits en mans de les entitats financeres per posar-los  
a disposició de la gent amb fórmules de lloguer social. 

Polítiques d’ocupació 

Els pressupostos destinats a Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) són cada cop menors, 
quan cada cop hi ha més persones aturades que necessiten assessorament, orientació, 
formació, etc... per millorar la seva ocupabilitat i trobar una feina. Creiem que cal 
incrementar el finançament per a polítiques d’ocupació perquè actualment, la millora 
de les oportunitats d'ocupació de les persones aturades ha de ser una prioritat del 
Govern. Aquestes mesures, han d’anar acompanyades de mesures que reactivin 
l’economia per tal que es generi ocupació. 

Calen fórmules perquè els joves amb baixa qualificació assoleixin nivells formatius que 
els permetin incorporar-se i mantenir-se al mercat de treball. Ha d’apostar-se per una 
veritable combinació de formació i treball, amb contracte, remuneració justa i la resta 
de drets laboral vinculats a les relacions laborals, que adeqüi els perfils professionals 
als requeriments de l’empresa.  

Per últim, cal un sistema i un servei públic d’ocupació de qualitat. Les polítiques 
d’ocupació i els organismes de gestió no generen ocupació per si mateixos, tot i que hi 
poden contribuir en coordinació amb altres polítiques públiques. 

El sistema d’ocupació ha de possibilitar a les persones usuàries que millorin les seves 
oportunitats de treball. Per això cal que es dotin dels recursos materials i humans 
necessaris. 

La possibilitat (que no obligació) que va obrir la Reforma laboral de que agències 
privades de col·locació amb ànim de lucre puguin intervenir en la intermediació 
laboral, obre una nova perspectiva que caldrà determinar per a evitar inequitats. La 
responsabilitat final de la intermediació serà sempre pública. Una persona que acudeix 
als serveis públics d’ocupació ha de rebre exactament el mateix tracte es faci 
directament o mitjançant la subcontractació d’una agència privada. Han de posar-se 
condicions que evitin la discriminació de persones amb baixos perfils professionals i 
d’ofertes laborals poc atractives per part de les agències privades. Així mateix, ha 
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d’assegurar-se que les accions per a millorar les oportunitats de treball no es 
determinin en base a costos, sinó a la necessitat real de les persones. 

Les persones amb discapacitat han d’accedir al mercat de treball en igualtat de 
condicions. Com la resta de col·lectius amb especials dificultats d’inserció al mercat de 
treball, han patit molt intensament la crisi. En el cas dels Centres Especials de Treball, 
alguns, sobretot els dedicats a manufactures de baix valor afegit, no han suportat la 
competència de països del sud-est asiàtic. Altres, en canvi, donada la pèrdua de feina 
d’algunes persones amb certificats de discapacitat que treballaven a empreses 
ordinàries, han substituït persones que prestaven serveis per aquests altres 
treballadors.  

Cal estudiar, 23 anys després de l’entrada en vigor de la LISMI, quin és el grau de 
compromís de les administracions de fer complir l’obligació legal de reserva del 2% de 
llocs de treball per a persones amb discapacitat. També ha de replantejar-se els 
diferents tipus de CET (amb o sense capacitat de generació de beneficis), del tipus de 
discapacitat que dóna dret (actualment) a subvencions lineals... 

En tot cas, la idea que ha de prevaldre és la de garantir la igualtat d’accés i de drets de 
les persones amb discapacitat al mercat de treball 

Per a CCOO, l’autoocupació és una alternativa laboral per a persones que han perdut la 
feina i cal que es faciliti a aquestes persones que volen iniciar projectes personals, les 
eines per a fer-ho, però considerem que no pot sobrevalorar-se l’emprenedoria i que 
no pot limitar-se l’acompanyament a l’inici de les activitats, tenint en compte que un 
elevat nombre de projectes fracassen abans del primer any de vida. 

Formació 

Cal una aposta per la formació i la qualificació professional que  permeti una major 
qualitat de l’ocupació, però també una major qualitat de la producció i que 
contribueixi a millorar la competitivitat empresarial. 

El dret a la formació al llarg de la vida ha de ser una realitat. Cal integrar definitivament 
els tres subsistemes de la formació (FP, FC i FO). La formació ha d’entendre’s com una 
inversió i no com un cost per part de les empreses. Cal establir mecanismes perquè els 
treballadors de les PIMEs puguin accedir a la formació sense trasbalsar el 
funcionament ordinari de l’empresa. 

Ha de fer-se una aposta decidida per l’acreditació de les competències professionals 
que permeti professionalitzar determinats sectors d’activitat, però també que aporti 
valor als treballadors i a les empreses. 
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Polítiques industrials 
 
Al marge de la crisi econòmica i financera d’abast global i dels efectes de 
l’endeutament, el que ha agreujat la crisi a Catalunya i a Espanya i en dificultarà la 
recuperació és el desequilibri sectorial on la pèrdua de pes de la indústria en els anys 
anteriors a la crisi ha afeblit la capacitat productiva i exportadora, i la capacitat de 
generar ocupació. 
 
Les causes de l’enfonsament del mercat laboral i de la creixent desocupació cal buscar-
les en la feblesa del sector productiu de l’economia. Si bé en els anys anteriors a la crisi 
aquesta circumstància es va veure maquillada per uns índex de creixement per sobre 
de la mitjana de la UE, amb l’impuls desmesurat de la construcció i de l’economia 
financera, ara deixa al descobert un desequilibri que només es reconduirà amb una 
resposta industrialista. 
 
Tal com han expressat les organitzacions de la societat civil i els agents socials en el 
“Pacte per a la Indústria a Catalunya”, cal que Catalunya adopti una estratègia 
industrial de reforçament de la productivitat, orientada a sostenir de manera 
permanent la competitivitat. 
 
Per a reconstruir unes bases productives sòlides cal actual sobre factors diversos amb 
polítiques industrials actives i amb una estratègia de país amb la màxima prioritat i 
urgència que busqui la complicitat de tots els agents implicats. 
 
Les polítiques d’industrialització necessàries abasten àmbits diversos com el de la 
formació professional, element clau per a la competitivitat de l’empresa. I també 
l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació. No es podrà progressar en la 
millora de la competitivitat de la industria catalana sense un increment de les 
inversions en R+D+i de l’odre del 3% del PIB, semblant a les regions europees 
capdavanteres. També caldrà dissenyar una xarxa que connecti de forma més eficaç i 
real la universitat, els centres de incubació i transferència amb les empreses, sobretot 
les PIMES, per vincular més estretament recerca i producte. 
 
Es precisa un impuls públic en l’acompanyament de les empreses en l’adaptació al 
canvi de model, en la focalització sectorial emergent i amb potencial de creixement, i 
en l’emmarcament de l’especialització intel·ligent (RIS3) en el marc de l’Horitzó 2020.    
Una reestructuració del mercat energètic més eficaç i sostenible, menys depenent de 
la importació, amb més diversificació de fonts i ambientalment sostenible. Per a què el 
cost de l’energia, especialment de l’electricitat, no posi en perill la competitivitat del 
teixit empresarial cal reformar els mecanismes distorsionadors de l’actual mercat 
elèctric, no deixant però d’implementar mesures d’eficiència, d’estalvi i d’autoconsum. 
 
Les infraestructures per a la indústria són un factor de competitivitat clau, sobretot pel 
que fa a aquelles que representen un canvi de model com l’ús del ferrocarril per a les 
mercaderies o la implantació de xarxes de comunicació de banda ampla. Així mateix, 
cal contemplar aquelles infraestructures que permeten aprofitar els avantatges de la 
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posició estratègica de Catalunya envers Europa, com a nus de comunicacions i de 
transport a la mediterrània occidental.    
 
Cal també de forma ineludible per a rellançar l’empresa industrial a Catalunya, una 
intervenció clara per part de l’Administració per a la facilitació del crèdit, sobretot a les 
Pimes. El finançament que encara es troba sota el llast de les restriccions del crèdit, és 
avui un element clau ja no per fer rebrotar nova activitat productiva sinó per tal de no 
perdre la que hi ha. 
 
En definitiva, cal no perdre de vista que el rellançament de l’economia productiva a 
Catalunya consisteix a enfortir les bases industrials, les bases manufactureres que 
generen ocupació i tenen capacitat exportadora, transitant cap a un canvi de model 
productiu. Les claus per a la reindustrialització en el segle XXI son el canvi tecnològic, la 
sostenibilitat i l’adopció de noves formes d’organització del treball que facin del factor 
humà la base de la creació de valor. 
 
Finalment, cal tenir en compte que les empreses crearan ocupació quan hi hagi 
demanda interna i externa i per això CCOO defensem un canvi de polítiques que 
reactivin l’economia i apostin per un nou model econòmic i per una producció basada 
en el valor afegit, la qualificació, la innovació i la qualitat com a factors diferenciadors i 
no en els baixos preus, que s’assoleixen en la majoria dels casos mitjançant baixos 
costos salarials, o el que és el mateix, amb precarietat i inestabilitat laboral. 
 
 
 
Dolors Llobet 
 
CCOO de Catalunya 
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