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ESPECIAL ACORD ECONÒMIC I SOCIAL

El màxim òrgan de direcció de CCOO aprova el 
principi d’acord sobre pensions, polítiques actives 
d’ocupació i negociació col.lectiva
El Consell Confederal de CCOO ha revalidat per 164 vots a favor, 17 en contra i 1 abstenció, el principi 
d’acord assolit pels sindicats, les organitzacions empresarials i el Govern per a activar un gran pacte global 
que fa més fort i solvent el sistema públic de protecció social, recupera l’ajuda econòmica als aturats que 
hagin deixat de percebre qualsevol tipus de prestació i reforma l’estructura de la negociació col•lectiva. 
L’acord es fonamenta en una declaració conjunta que, a més de els temes esmentats, avança una proposta 
sobre política industrial, energètica i I + D + i, així com la reobertura de la mesa de la Funció Pública.

Després del debat, el Consell Confederal de  CCOO ha aprovat una resolució en la que es valora el resultat de la 
negociació,  i s’aposta decididament per  l’acord global. 
Unes negociacions que, com CCOO  recorda, s’han dut a terme en un context particularment advers: poques  
perspectives de creixement econòmic per a 2011, percentatges d’atur  supe-
riors al 20%, a més de les pressions dels mercats internacionals i de  la UE 
apostant pels plans d’ajustament “Dur”, i de les pretensions del Govern  de 
reformar, amb o sense acord, el sistema públic de pensions; de promoure 
una  reforma de la negociació on es feia ressò de les peticions de la patronal;  
suprimir el PRODI o d’accelerar el procés de desamortització de les caixes  
d’estalvi. 
En aquest context, la mobilització ha estat  determinant per a resituar la rela-
ció de forces. El desgast que per al Govern  i per les expectatives electorals 
del PSOE ha suposat la vaga general del  passat 29 de setembre, així com el 
anunci d’una possible nova convocatòria,  al costat de la proximitat de les 
eleccions municipals i autonòmiques, van obrir un  nou escenari més favo-
rable a la negociació, amb el qual no es comptava quan  es va abordar la reforma laboral. 
Al costat de la pressió i la de mobilització,  CCOO ha vingut promovent, des maig de 2009, un 
Pacte d’Estat per la  economia, l’ocupació i la cohesió social que tenia com a eixos: protegir les persones,  
reactivar l’economia i promoure el canvi de patró de creixement i  consolidar el nostre sistema de protecció so-
cial. I en aquesta lògica s’incardinen els  continguts de l’acord assolit per sindicats, patronal i Govern. 
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CONTINGUTS DE L’ACORD

Es recupera l’ajuda als aturats sense subsidi

Es recupera la “ajuda” per a tots aquells aturats i aturades que hagin deixat de percebre qualsevol tipus de prestació, sense 
que aquesta estigui vinculada a la formació. S’ha aconseguit recuperar  el concepte de dret subjectiu, de caràcter estatal i, 
per tant, gestionat pels serveis públics d’ocupació, sense límit de  edat i vinculada a l’itinerari personal de cada desocupat. 

Es reforça el paper del conveni sectorial

En matèria de negociació col.lectiva es delimiten els mar-
ges per  els quals haurà de transcórrer la negociació de la 
reforma de la estructura de la negociació col.lectiva. 
Es reforça el paper del conveni sectorial i la participació  
sindical en la flexibilitat negociada. S’eviten els riscos 
d’anar  cap a la individualització de les relacions labo-
rals que hagués suposat el desplaçar tota la negociació a 
l’empresa, i més  si es té en compte el grau d’atomització 
empresarial de nostre país. 
S’impedeix, al mateix temps, la pretensió de la CEOE i del 
Govern  que els convenis, una vegada expirat el seu àmbit 
temporal, es haguessin de negociar partint de zero (supri-
mir la ultractividad). 
CCOO dinamitzarà la negociació col.lectiva per a 2011 
posant-la  en relació amb l’ANC i, per tant, en defensa del 
poder adquisitiu i de l’ocupació. 

Es garanteix la viabilitat del sistema públic de pensions

Els sindicats han reconduït les principals propostes del  Govern que, d’acord amb les directrius europees, haguessin suposat 
un greu perjudici per a les expectatives de pensió dels treballadors i treballadores i un profund afebliment del conjunt del 
sistema. 
No hi haurà una única edat de jubilació als 67 anys. Es manté la jubilació als 61 i als 65 (amb una forquilla de jubilació entre 
61 i 67 anys), la jubilació parcial i s’instaura una nova figura com a dret subjectiu de jubilació voluntària als 63 anys. 

Es garanteix la sostenibilitat futura del sistema, actuant, com  van-
plantejar els sindicats, en ingressos i no només en les despeses evitant 
comportaments insolidaris i perjudicials per ael conjunt del sistema.

L’ampliació del període de càlcul de 15 a 25 anys,que perjudicarà 
lleument als treballadors amb carreres de cotització més llargues, es-
tables i amb millor evolució dels salaris, afavorirà als col•lectius més 
afectats per l’atur i als que veuen descendir els seus salaris en els últi-
ms anys de la seva vida laboral.

Així mateix, l’ampliació dels anys de cotització necessaris per assolir 
el 100% de la pensió ve  acompanyada de la regulació de compen-
sacions per  els més vulnerables, com són els joves  en període de 
formació i les persones que interrompen seva vida laboral per a la 
cura de fills. 
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També es compromet la integració de règims  especials en 
el Règim General i el procés de separació  de fonts de fi-
nançament, així com la regulació  de coeficients reductors 
en l’edat de jubilació per  els col.lectius que estan subjec-
tes a treballs penosos, tòxics i perillosos.  L’acord permet 
validar el paper del Pacte de Toledo  i la negociació amb 
els agents socials com  els àmbits propis per emprendre 
reformes pactades en matèria de pensions, evitant el qüe-
stionament al qual se’ls havia sotmès des del Govern i  
importants grups de pressió. 

Finalment, CCOO manté l’exigència de recuperar  el po-
der adquisitiu de les pensions, congelades el 2011 pel Go-
vern. 

Política industrial, energètica, R + D + i i empleats 
públics 

En la declaració general es fan referències, per a ulteriors  negociacions, a temes estratègics com la política industrial, la 
política energètica, els temes d’R + D + i, així com a remetre a un marc específic de negociació sobre la funció pública  tot 
el que fa referència al desenvolupament de l’Estatut Bàsic, l’Acord d’empleats públics i les classes passives. 

CCOO adverteix que treballarà intensament perquè en les meses de negociació que es preveuen, es puguin arribar a acords 
que contribueixin a canviar de manera efectiva el patró de creixement de l’economia espanyola, i a generar llocs de treball 
de qualitat. 

ILP I REFORMA LABORAL 

Finalment, la resolució aprovada pel Consell Confederal 
de CCOO reafirma l’estratègia del sindicat de intensificar 
la lluita contra l’atur i la precarietat laboral. Una estratègia 
que es veurà reforçada amb la campanya per aconseguir 
canviar la Llei de la Reforma Laboral imposada, i els re-
sultats es mesuren en més atur i major temporalitat. En 
aquest sentit, quan la Junta Electoral Central ho autoritzi, 
CCOO iniciarà la recollida de signatures perquè la ILP 
“per l’ocupació estable i amb drets “arribi al Parlament 
per a rectificar la reforma laboral. 
Així mateix, CCOO seguirà reclamant una reforma del 
sistema  financer que garanteixi el flux del crèdit a fa-
mílies i empreses, de manera que es dinamitzi el consum 
i l’activitat econòmica. La necessitat d’incrementar els 
recursos per promoure polítiques d’estímul a l’economia 
obliga a seguir reclamant una política fiscal amb més ca-
pacitat recaptadora i més equitativa, que, juntament amb 
la reforma del sistema financer, contribueixi a la reactiva-
ció econòmica i al canvi de patró de creixement


