
 
 

 
Mesures per afrontar la crisi econòmica aprovades pel Consell Nacional de CCOO de 
Catalunya  
 
 

- Constitució del Consell de la CONC un cop finalitzats els processos congresuals:  
o 183 persones. 

 
o S’han renovat les Secretaries Generals de les Fed de Sanitat, Fiteqa, Industria, i 

de les Unions de Lleida, Girona, Osona, Alt Penedès - Garraf, Vallès Oriental 
Maresme. 
 

o S’ha constituit la nova Federació de Serveis a la Ciutadania, fruit de la fusió de 
FSAP i FCT 

  
- Anàlisi de la situació econòmica i social i propostes de treball: 

 
o Constatació de la profunditat de la crisi econòmica i dels efectes que està tenint 

sobre l’activitat productiva i sobre els treballadors i treballadores en forma d’atur. 
 

o Rellevància d’una bona caracterització de la crisi al nostre país, de les 
especificitats que té en les febleses del nostre model de creixement –precarietat i 
baixos costos, pes del sector immobiliari i alt nivell de consum i alt endeutament- 
per encertar en les propostes per sortir-ne en millors condicions. 
 

o Questionament dels valors neolliberals imperants aquests anys: aprimament de 
l’estat, privatització, pèrdua progressivitat fiscal, individualisme, maximització 
beneficis, externalització riscos. 
 

o Preocupació per l’ofensiva que determinats sectors empresarials estan 
desenvolupant per aprofitar de manera oportunista la crisi per reestructurar 
plantilles, externalitzar costos i reclamar al govern reformes laborals i socials 
regressives. 
 

o Valoració de les actuacions dutes a terme pel govern central fins ara com a 
insuficients i descoordinades, i preocupació per la manca de controls dels 
recursos públics destinats als plans de rescat del sector financer. 
 

o Valoració de les actuacions del govern de la GC com a expectants i poc 
ambicioses.  
 

o Crítica als plantejaments que situen la sortida de la crisi en actuacions sobre les 
rendes del treball o en reformes de l’acomiadament o en baixades de cotitzacions 
i impostos. Són mesures irracionals des del punt de vista econòmic i injustes 
socialment. 

 
 
 
 
 



- Propostes d’actuació 
 

o Reclamar al govern central un Pla d’Actuació Integral que es podria configurar 
com un Pacte de Legislatura per l’Ocupació, la Protecció Social i l’Economia 
Productiva que contempli un seguit de mesures i actuacions en tres eixos: 
 

 Ampliar la protecció social 
 Impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació transformant el model 

productiu 
 Millorar l’educació i la formació i reforçar la FP per a l’ocupació 

 
o A Catalunya reclamar un Pla de Xoc integral que avanci en la mateixa linia, que 

complementi i desenvolupi mesures pròpies en el marc de concretar mesures 
d’impacte a curt termini relacionades amb els objectius estratègics definits a 
l’acord estratègic. 
 

o Abordar la Negociació Col·lectiva sectorial i d’empresa des de la coherència de 
l’anàlisi sindical general i entenent que les negociacions salarials, amb caràcter 
general, són també un element de dinamització del canvi de model productiu, i 
que no es pot simplificar el problema en més ocupació sinò en més ocupació de 
qualitat. A partir d’aquestes premises les negociacions es concretaran en cada 
realitat des del coneixement i l’accés a la informació necessària per adequar les 
propostes de negociació. 
 

o Reafirmar el valor de la Unitat Sindical com element necessari per avançar. Unitat 
sindical en les propostes a negociar i en les accions a desenvolupar. Les 
diferencies sindicals que es poden generar en algun àmbit –empresa, sector o 
altra- han de solventar-se des de la participació dels treballadors i treballadores. 
Cal combatre les ingerències dels poders polítics, econòmics o mediàtics per 
convertir les diferències en divisió. 
 

o Continuar visualitzant el posicionament sindical (no serem els treballadors qui 
paguem la crisi que no hem provocat)  i les propostes per sortir de la crisi. En 
aquest sentit es valora positivament la manifestació del 14 de març i els actes 
descentralitzats que s’estan celebrant arreu de Catalunya i s’acorda un esforç 
mobilitzador els propers 28 d’abril, referenciat a la prevenció de riscos i la salut 
laboral en un context de crisi. Preparar el proper 1 de maig, amb informacions i 
assemblees prèvies als centres de treball,  com a acte reivindicatiu per exigir 
compromisos als governs i responsabilitat als empresaris. Manifestar-nos a 
Madrid el 14 de maig, seguint  la convocatòria que la CES fa pel Sud d’Europa 
per una sortida a la crisi favorable a la ciutadania.  
 

o Hem acordat també donar suport als treballadors i treballadores de l’educació, a 
la Federació d’Ensenyament, en el conflicte obert amb el Conseller Maragall per l’ 
incompliment d’Acords i per les mesures regressives que s’estan posant en marxa 
a partir dels retalls pressupostaris. Reclamem al Govern un canvi d’orientació i el 
retorn al diàleg i la negociació amb una interlocució fiable. 
 

o Impulsar una campanya informativa entre els treballadors/es immigrants sobre les 
modificacions a la Llei d’Estrangeria i exigir la continuitat i reforç de les polítiques i 
recursos per a la integració social i laboral i introduir en la Negociació Col·lectiva  
les propostes de gestió de la diversitat a l’empresa. 



o Fer front al discurs que vol confrontar treballadors públics i treballadors privats, en 
base a suposats privilegis dels primers i que han de pagar en forma de congelació 
salarial. Criticar els intents de privatització del sector públic i reclamar un major 
pes públics en els serveis, en especial els d’atenció a les persones. 
 

o Donar suport al govern en la negociació pel nou finançament i reclamar que 
l’acord respecti els mínims establerts a l’estatut. 


