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Consell Nacional de la CS de la CONC  
 

Barcelona, 12 de febrer de 2014 
 
REFERENCIAS, DATOS PERSONALES 

A mí me han hecho los hombres que andan bajo 
el cielo del mundo 
buscan el brillo de la madrugada 
cuidan la vida como un fuego. 
 
Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida 
me han traído una esperanza que no basta soñar 
y por esa esperanza conozco a mis hermanos. 
 
Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en 
el espejo 
yo sé que no me pertenecen 
en ellos ustedes agitan un pañuelo 
alargan una mano por la que no estoy solo. 
 
En ustedes mi muerte termina de morir. 
Años futuros que habremos preparado 
conservarán mi dulce creencia en la ternura, 
la asamblea del mundo será un niño reunido. 

LÍMITES 
 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed, 
hasta aquí el agua? 
 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el aire, 
hasta aquí el fuego? 
 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el amor, 
hasta aquí el odio? 
 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre, 
hasta aquí no? 
 
Solo la esperanza tiene las rodillas nítidas. 
Sangran. 

 

 

 
Juan Gelman (Buenos Aires, 3 de maig del 1930 - Mèxic, 14 de gener del 2014) 

 

L’informe s’estructura, com ja és habitual, en diferents apartats: context en què ens 
movem, canvis que s’han produït en l’entorn i que incideixen en la nostra activitat, 
iniciatives que hem desenvolupat aquests darrers temps, situació interna i canvis que 
es generen en l’organització. També es plantejaran propostes d’acció en l’extern i en 
l’intern en el marc de l’estratègia sindical definida.  

L’informe vol ressaltar que en un context d’estancament econòmic on l’atur, la 
precarietat, la desigualtat i la pobresa creixen i les derives cap a polítiques 
autoritàries i regressives avancen i on augmenta cada cop més la desconfiança en les 
institucions, el sindicat ha de:  

— Renovar la confiança dels treballadors i treballadores als centres de treball. 
— Guanyar poder contractual en un context hostil i donar respostes als problemes 

de la gent. 
— Ser referent de la gent treballadora perquè s’organitzi per defensar els seus 

interessos. 
— Promoure un canvi de rumb en les polítiques econòmiques, laborals i socials. 
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1. CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL 

 
1.1.  Estem assistint a un canvi en el cicle econòmic, però no a la sortida 

de la crisi 
  
Les dades indiquen que estem sortint de la recessió, però no podem parlar encara que 
estiguem sortint de la crisi. Podem parlar de situació d’estancament econòmic, en la 
qual poden conviure algunes variables macroeconòmiques amb signes positius al costat 
d’alts nivells d’atur i desigualtat social, amb dificultats per fer fluir el crèdit, amb 
creixement de l’endeutament i on es mantenen els desequilibris en l’estructura 
productiva. 

 
L’any 2013 es tanca amb creixement negatiu del PIB (-1,2%), el darrer trimestre ha 
tingut un creixement positiu del 0,3% i possiblement els propers trimestres també 
tindran signe positiu. Ens allunyem, així, de la recessió que es va produir els anys 2012 
i 2013. S’apunta una previsió de creixement per al 2014 del 0,6%. Una perspectiva de 
creixement feble que no permetrà la generació d’ocupació ni recuperar els nivells de 
benestar que s’han perdut aquests anys a curt i a mitjà termini (des del 2008, Espanya 
ha perdut 8 punts del PIB i 3,’6 milions de llocs de treball, i des de l’aprovació de la 
reforma laboral els salaris han disminuït, de mitjana, més del 10%). 

 
L’economia catalana va caure un 0,6% el 2013, una caiguda menys intensa que la del 
2012, en què el PIB català va tenir una caiguda de l’1,3%. El darrer trimestre de l’any, 
el PIB ha augmentat un 0,7% interanual, cosa que no passava des de mitjan 2011. 
L’evolució trimestral mostra una tendència positiva (–1,6% el primer trimestre del 
2013, –1,1% en el segon trimestre i un –0,4% en el tercer). Uns resultats imputables, 
sobretot, al bon comportament de la demanda externa.  
 
En el sector industrial, el creixement interanual del valor afegit brut es va situar en 
l’1,3%, gràcies a una recuperació de la producció industrial que supera la mitjana de la 
zona euro. Pel que fa al sector de la construcció, malgrat que va continuar caient (–
4,7%) entre octubre i desembre, ho va fer a un ritme inferior que en trimestres 
anteriors, però la construcció residencial continua sota mínims i estem observant una 
desacceleració de les caigudes interanuals dels preus i de la compravenda d’habitatges 
nous que caldrà seguir per si indiquen un cert un canvi de tendència. Pel que fa al 
sector de serveis, que ha registrat taxes interanuals negatives durant divuit mesos 
consecutius, va tornar a recuperar taxes positives en l’últim trimestre (1,1%). 

 
Si bé el sector exportador està tenint un comportament econòmic positiu, el seu pes 
en el conjunt de l’economia no és suficient per garantir la sortida de la crisi. A més, 
està sotmès a les incerteses d’una economia internacional que no està estabilitzada, 
atesa la situació dels països emergents, en especial en relació amb el tipus de canvi de 
les seves monedes. La situació de la demanda interna (representa el 74% del total de la 
demanda del país), que segueix deprimida com a conseqüència de les polítiques de 
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devaluació salarial i les congelacions de l’SMI i les pensions i de la manca d’estímuls 
econòmics per part del sector públic, és un fre per superar la crisi.  

 

1.2. La inutilitat de les polítiques d’austeritat 
 
Les polítiques amb què el Govern ha abordat la crisi s’ha demostrat que són inútils. No 
s’han abordat els problemes de fons (model productiu, finançament extern, 
insuficiència de recursos públics) i les polítiques que s’han fet han incidit a retallar 
drets laborals i sindicals i a retallar despeses i inversions públiques, amb l’únic 
objectiu d’abaixar costos laborals i consolidar els comptes públics.  

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

Mantenir aquestes polítiques ens instal·la en la crisi i genera enormes costos socials.  

 
1.3. Es mantenen els desequilibris de l’estructura productiva 
 
Tot i els incipients indicis de canvi de cicle econòmic, persisteix una crisi empresarial i 
d’ocupació causada pel desequilibri sectorial (i territorial, com demostra el mapa de 
l’atur), especialment per la feblesa del teixit productiu. La pèrdua de pes industrial en 
els anys previs a la crisi representa, avui, una de les principals dificultats perquè es 
produeixi una recuperació del mercat laboral.  

La poca atenció a la formació i la qualificació professional, a la recerca i a la innovació 
ens allunyen de l’aposta per un canvi de model. Això, al costat de l’augment de la 
precarietat laboral, la temporalitat i els baixos costos laborals, allunya l’aposta de 
modernització de la base productiva del país.  

Les pujades de tarifes d’aigua, electricitat i transport públic són un factor negatiu 
afegit, tant en relació amb la qualitat de vida dels treballadors i treballadores, com 
per a les empreses, que poden trobar en aquestes pujades l’absorció dels guanys 
competitius assolits amb la devaluació salarial. S’evidencia la manca d’una política 
energètica clara, amb els efectes negatius que aquest fet té sobre l’economia i les 
persones.  
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1.4. La inútil i injusta reforma laboral 
 
Aquesta setmana fa dos anys que va entrar en vigor la reforma laboral impulsada per 
l’actual Govern de l’Estat i que va ser validada per les Corts amb els vots del PP i CiU. 
S’ha confirmat, amb dades concretes, tot el que vam denunciar i que ens va portar a 
convocar una vaga general. 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. Ha facilitat i ha abaratit l’acomiadament. Ha desregulat les 
relacions laborals. Ha atacat greument la negociació col·lectiva. Ha empitjorat els 
salaris i les 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 és absolutament necessària per estimular l’economia i sortir de la crisi. 

El resultat és, avui, més atur i més precarietat i un augment de la pobresa i la 
desigualtat. Ara tenir una feina ja no és garantia de sortir de la pobresa. Augmenta la 
temporalitat, es destrueix ocupació estable de manera més intensa que ocupació 
temporal i augmenta el treball a temps parcial, sovint de manera involuntària.  

 
1.5. La desocupació és el principal problema del país  
  
És constata que, si es mantenen les polítiques actuals, l’economia no serà capaç de 
respondre al problema de la desocupació.  

 
— L’atur segueix creixent, tot i que en menor intensitat que el 2012. El nombre de 

persones aturades el 2013 s’ha situat en 859.000 persones, 13.000 més que el 
2012, la taxa d’atur és del 23,4% (el 22,6% el 2012). La taxa d’ocupació (persones 
en edat de treballar que treballen) està disminuint i el 2013 és del 47,4% (el 2012 
va ser del 48,1%).  
 

— Al mateix temps ha disminuït la taxa d’activitat (nombre de persones entre 16 i 
64 anys que poden treballar i treballen o busquen feina de manera activa), que 
ha passat del 62,1% al 61,8%. La població activa ha disminuït (ha passat de 
3.725.200 a 3.676.000, 59.000 persones menys), fet que mostra encara més la 
negativitat de la situació de desocupació. Una dada negativa que mostra el 
desànim de part de la població en relació amb les expectatives de trobar feina. 

 
— Mentre la taxa d’atur afecta el 23,9% dels homes i el 22,8% de dones, la taxa 

d’activitat H/D és del 67,8% i 56,3%, i la d’ocupació, del 51,6% i 43,5%, 
respectivament. Això mostra la tendència a fer crònica la bretxa de gènere 
(dones que ja no compten com a població activa perquè han “d’ocupar-se” de 
treballs de cura). 

 
— La població immigrada ha disminuït en 33.900 persones, un 8,7% menys, ha passat 

de les 390.800 persones el 2012 a les 356.900, el 2013. Entre el 2012 i el 2013, hi 
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ha 43.800 persones aturades immigrants menys (–17,1%). Les dues dades sumades 
evidencien que aquestes persones no troben feina i marxen del país. 
 

— Pel que fa als joves menors de 25 anys, com hem denunciat en múltiples 
ocasions, la seva taxa d’atur és del 50,7%. La taxa d’activitat és del 48,2% i la 
taxa d’ocupació del 50,7%. 
 

— L’ocupació que es crea és fonamentalment temporal i parcial.  
 

— La temporalitat es manté (la taxa se situa en el 18,5% el 2013 davant del 18,4% el 
2012), tot i reduir-se la població assalariada temporal (de 443.000 el 2012 a 
433.100 el 2013, 10.300 menys), perquè l’ocupació destruïda amb més intensitat 
el 2013 ha estat fonamentalment assalariada i estable (el nombre de contractes 
indefinits ha disminuït en 66.200).  

 
— La parcialitat en el treball creix, arriba a 408.000 persones, una taxa del 17,2% 

(38.000 més que el 2012, que tenia una taxa del 15,8%). 
 

— Bona part de la destrucció d’ocupació del 2013 ha estat al sector públic 
(l’Administració catalana ha disminuït un 5% l’ocupació pública). Això evidencia 
la tendència a desmuntar els serveis públics. 

 

Resumint, tal com es constata en el mapa de l’atur que hem presentat recentment, 
aquests darrers cinc anys no s’ha creat ocupació, l’atur ha arribat a nivells 
insostenibles i sense precedents, es destrueix ocupació, sobretot estable, augmenten 
la temporalitat i la parcialitat, i es redueix 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 Seguretat Social (el 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 zona limítrofa 
amb la Franja de Ponent.  

I en aquest context hem de denunciar que els pressupostos destinats a polítiques 
actives d’ocupació (PAO) són cada cop menors. Cada cop hi ha més persones aturades 
que necessiten assessorament, orientació, formació, etc., per millorar la seva 
ocupabilitat i trobar una feina, però el Govern obvia prioritzar aquestes polítiques. 
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2. EL CONTEXT POLÍTIC 
 
2.1. La deriva autoritària 

 
El Govern de l’Estat ha accentuat la seva deriva neoconservadora i autoritària. La Llei 
de seguretat, la Llei de l’avortament… són atacs als drets i llibertats ciutadanes que 
ens fan retrocedir a èpoques predemocràtiques. Unes accions amb un fort component 
ideològic que acompanyen l’aposta per un model social més individualitzat i més 
desigual, amb menys participació social i amb menys drets. Una deriva que s’instal·la 
en la pràctica de legislar al marge del diàleg social i del consens polític, com estem 
veient amb la reforma de les pensions, la nova regulació del temps parcial, la proposta 
de Llei de mútues, la regulació de les administracions locals, etc. La qualitat 
democràtica s’està afeblint. 

Una deriva autoritària que té en la reforma del Codi penal i la Llei de seguretat 
ciutadana el seu exponent més visible, però que s’explicita també en reformes com la 
de la Llei de l’avortament, el qüestionament de la Llei de vaga o les contínues 
invasions competencials. No podem deixar de fer esment a les actituds de 
determinades administracions en relació amb la penalització de la protesta social, com 
estem veient amb els detinguts per la vaga del 29-M acusats de desperfectes en el 
mobiliari urbà i per als quals l’Ajuntament de Barcelona demana penes superiors que 
les del mateix Ministeri Fiscal. 

 
2.2. El descrèdit institucional 

 
L’allau de casos de corrupció i les malversacions de fons públics augmenten el 
descrèdit institucional entre la ciutadania i mostren una de les limitacions de la nostra 
societat i les dificultats per abordar els greus problemes econòmics i socials del país. 
Una realitat que empara l’existència d’alts nivells d’economia submergida, de frau 
fiscal, d’encariment d’obres públiques, etc., que generen desconfiança en totes les 
institucions. La regulació de la Llei de transparència no soluciona els problemes. Cal 
que les administracions i les institucions públiques i privades es regenerin 
profundament en les seves pràctiques i ajudin a canviar la percepció social que se’n 
té. 
 
Darrerament estan apareixent diverses enquestes preelectorals que apunten un 
esmicolament del mapa electoral, amb una baixada significativa dels dos grans partits, 
però sense que es dibuixi una alternativa de govern alternativa al bipartidisme. En 
aquest sentit, observem diversos moviments en l’àmbit de l’esquerra política per 
construir alternatives que incideixin en aquest mapa. Com reclamem des de fa temps 
cal estar atents als canvis que es produeixin. És necessari que hi hagi una alternativa 
d’esquerres creïble, que incorpori els valors i la cultura democràtics i la defensa d’un 
model de drets i llibertats, i que posi fre a la política neoliberal imperant. En aquest 
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sentit hem d’emplaçar les organitzacions polítiques que assumeixin les reivindicacions i 
les propostes sindicals.  

 
2.3. Les eleccions europees 

 
El maig se celebren eleccions europees. Es produiran en un context de desafecció 
ciutadana envers la política i els polítics. Quan necessitem més Europa, ens trobem 
amb el perill de l’abstenció, l’euroescepticisme i l’augment de l’extrema dreta. Estem 
en un context en què es pot produir un esmicolament del mapa polític fruit de la 
conjunció tant del vot de càstig com de l’abstenció o de l’aparició d’alternatives 
populistes o xenòfobes i racistes, que ja estem veient a determinats països europeus. 
Amb les eleccions europees del maig s’inicia el cicle electoral, per tant, és possible 
que l’acció i el discurs del Govern se situï en clau electoral. En qualsevol cas, davant 
les eleccions al Parlament de la UE necessitem iniciatives a escala europea: per una 
altra Europa econòmica i social. Europa s’està refundant per la via dels fets en una 
clau antidemocràtica, ja que són les institucions no elegides directament les que 
determinen els ritmes dels canvis, i hem d’incidir-hi condicionant el futur Parlament 
escollit.  
 
La importància d’aquestes eleccions per al futur d’Europa i per a la redefinició de les 
polítiques en un sentit de progrés s’haurà de dur als centres de treball, perquè 
augmenti la consciència en relació amb la participació i l’impuls a les propostes de 
canvi. En aquest sentit, elaborarem un manifest amb la posició sindical davant les 
eleccions, fent, des de la independència del sindicat, una crida a la participació i al 
rebuig a les propostes polítiques continuistes. 
 
 
2.4. Debat nacional 
 
El debat nacional segueix centrant bona part de l’atenció política del país i moltes 
vegades dificulta que el debat social emergeixi, fet que és utilitzat tant pel Govern 
com per qui li dóna suport per evitar la crítica a les polítiques de retallades i a la 
inacció a l’hora de donar respostes als problemes de la gent. 

L’acord del Parlament en relació amb la data (9 de novembre) i les preguntes ha 
incrementat el debat entre el Govern central i el català, i s’evidencia la manca de 
voluntat per fer avançar la via del diàleg i l’acord. 

Al voltant del debat nacional, han aparegut diverses iniciatives en relació amb el dret 
a decidir que reclamen el nostre posicionament. El proper dia 19 de febrer hi ha reunió 
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, en el qual participem amb la posició aprovada 
en el Congrés. 

Hem treballat amb la Confederació el posicionament, partint de la voluntat de fer 
compatibles la posició de la CONC amb la de la Confederació. 
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En aquest sentit, compartim el diagnòstic d’esgotament de l’actual model territorial 
de l’Estat i de la necessitat d’abordar-lo des de la política amb voluntat de negociació 
i acord, defugint un conflicte que en cas d’instal·lar-se pot amagar el necessari debat 
social. En aquest sentit, a escala confederal s’aposta per la reforma constitucional i la 
necessitat d’un procés d’ampli debat i participació social que redefineixi el marc 
constitucional, tant des de la base democràtica com des de la solució federal a partir 
del reconeixement de la realitat plurinacional. 

Com a CONC, estem intervenint en el marc de la resolució aprovada al X Congrés per 
incidir en el respecte al dret a decidir. 

 
2.5. Atacs a la llengua 

 
Pel que fa a la resolució del TSJC sobre la utilització del castellà a l’escola, CCOO ens 
hem posicionat en contra de la resolució del TSJC, ja que creiem que no té fonament 
el fet que es pronunciï sobre la premissa “que el castellano se vea reducido a una 
utilización marginal”. El castellà a Catalunya i al conjunt del sistema educatiu no té un 
ús marginal, sinó d’estudi obligatori i totes les avaluacions externes, del Govern 
d’Espanya i de l’OCDE, coincideixen a observar que el nivell assolit de castellà és 
similar al de català a les escoles catalanes i similar al que adquireixen alumnes d’altres 
territoris de l’Estat espanyol. CCOO creiem que tant la capacitat tecnicopedagògica 
del professorat de Catalunya com les lleis educatives que, de manera raonable, 
introdueixen un marge d’actuació al criteri professional i al projecte del centre 
educatiu per adaptar el currículum, les organitzacions i les didàctiques a les 
necessitats de l’alumnat concret, o els mateixos mecanismes d’avaluació i d’inspecció, 
garanteixen tant el dret com els resultats i en tot moment es poden corregir els 
desajustos, si se’n produeixen. L’educació no és la suma de temps i temaris. En la 
bona educació, el tot és més que la suma de les parts. El que s’aprèn d’una llengua 
millora totes les altres llengües, i facilita el coneixement de més idiomes amb més 
facilitat. No entenem que la judicatura hagi de pronunciar-se sobre metodologies i 
tècniques, i encara menys fixar un percentatge sense motivació pedagògica. Davant 
del fet que les resolucions del TSJC introdueixen, com a novetat, ordenar directament 
a les direccions dels cinc centres denunciats (quatre de concertats i un de públic) que 
compleixin la sentència al marge de les disposicions de la Conselleria, des de CCOO 
coordinarem les accions pertinents per fer front a aquestes resolucions en el marc 
unitari de Somescola.  
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3. PRECARIETAT LABORAL I POBRESA SOCIAL 
 
3.1. La devaluació laboral 
 
La suma de reforma laboral i retallades de drets està provocant un augment de la 
precarietat laboral, de les desigualtats i de la pobresa. Les dades d’ocupació mostren 
clarament com la nova contractació és fonamentalment temporal i parcial, i com la 
indefinida es va destruint. Això genera un mercat de treball en el qual la precarietat 
s’instal·la i projecta l’augment de les desigualtats. En aquest context, la desigualtat 
de gènere es veu també afectada per les especials conseqüències de les mesures que 
s’apliquen en clau de gènere: destrucció d’ocupació pública, precarització de les 
condicions laborals, la flexibilització de la jornada laboral (a disposició de 
l’empresariat i desregulant qualsevol possibilitat d’organitzar-se la vida). 

Sens dubte, la devaluació competitiva dels salaris està tenint efectes importants sobre 
la qualitat de vida de la gent. Per això, però també pels efectes que té sobre el 
funcionament de l’economia en pressionar a la baixa la demanda interna, hem de dir 
que és necessari acabar amb les baixades salarials. Aquest és un aspecte que hem 
d’incorporar a la negociació col·lectiva, que és on es disputa la part principal, però 
també davant les polítiques de protecció social dels governs.  
 
Algunes dades que cal tenir presents en relació amb la devaluació salarial: 
 
Increments salarials mitjans en la negociació col·lectiva el 2013 

 
 
 
L’increment salarial mitjà pactat en els convenis col·lectius a Espanya ha estat del 
0,57%. Aquest increment ha estat superior en els convenis col·lectius que es negocien a 
Catalunya, del 0,79%. 
 

Convenios Empresas Trabaja-
dores 

Variación
salarial
(en %)

Jornada 
Media 
(h/año)

Convenios Trabaja-
dores 

Variación
salarial
(en %)

Jornada 
Media 
(h/año)

Convenios Trabaja-
dores 

Variación
salarial
(en %)

Jornada 
Media 
(h/año)

 T O T A L 1.691 603.178 5.040.545 0,57 1.748,25 1.181 339.649 0,37 1.693,25 510 4.700.896 0,58 1.752,23

 CATALUÑA 193 103.793 590.993 0,79 1.743,14 138 23.269 0,09 1.719,52 55 567.724 0,81 1.744,11
   Autonómicos 28 79.057 432.544 0,76 1.733,87 4 2.767 0,64 1.768,66 24 429.777 0,76 1.733,64
   Barcelona 107 12.028 87.503 0,79 1.763,22 92 17.021 -0,09 1.710,27 15 70.482 1,01 1.776,01
   Girona 17 6.839 46.406 1,07 1.773,34 13 566 0,62 1.643,52 4 45.840 1,08 1.774,95
   Lleida 15 5.113 13.050 0,73 1.787,22 10 425 0,66 1.684,52 5 12.625 0,73 1.790,67
   Tarragona 26 756 11.490 0,50 1.767,16 19 2.490 0,47 1.751,45 7 9.000 0,51 1.771,51

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y 

PROVINCIAS

TOTAL CONVENIOS CONVENIOS DE EMPRESA CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO
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L’IPC a Espanya va ser del 0,3%, i a Catalunya, del 0,2%. 
 
 
Distribució de les rendes, en percentatge, del PIB 
 

 
 
 
 
En les tres darreres dècades (la informació de l’Institut Nacional d’Estadística està 
disponible des del 1980) els salaris sempre havien superat les rendes empresarials en el 
repartiment del PIB, tot i que amb diferent intensitat. Hem de remuntar-nos al 1981 
per trobar el punt de major pes dels salaris en el PIB (va arribar a representar el 53%). 
Només a inicis dels vuitanta, a principis dels anys noranta (91-94) i el 2009 han estat 
per sobre del 50%. 
 
Precisament el segon trimestre del 2009 els salaris van començar a perdre pes. Es va 
iniciar un procés que ha acabat invertint els papers en l’economia espanyola i ha donat 
un major pes a les rendes del capital davant dels salaris. Un fet que ha continuat 
també l’any 2013 i que previsiblement continuarà el 2014.  
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Tot i que els increments salarials pactats en la negociació col·lectiva el 2013 han estat 
de mitjana per sobre de l’IPC real, tant en el conjunt de l’Estat com a Catalunya, s’ha 
produït una caiguda real de les rendes dels assalariats que reflecteix la distribució 
funcional de la renda a Espanya. 
 
Això es produeix perquè hi ha factors que incideixen negativament i que no apareixen 
en les estadístiques, però que són determinants perquè es doni aquesta situació: 
 
— Inaplicacions de conveni registrades a REGCON, que normalment afecten els 

increments de salaris pactats. 
— Modificacions substancials de les condicions de treball que afecten reduccions de 

salaris. 
— Inaplicacions i modificacions unilaterals dels empresaris, que, aprofitant-se de la 

inexistència de representació sindical a la microempresa, fan i desfan sense cap 
garantia jurídica i sense que consti en cap registre. 

— Les reduccions salarials que es produeixen en la majoria d’expedients de 
regulació d’ocupació i que no consten a REGCON com a tals. 

— La supressió de les pagues extraordinàries en el sector públic. 
— La pèrdua d’ocupació, que redueix el poder adquisitiu, quan es passa de cobrar 

un salari a una prestació per desocupació. 
— La pèrdua d’ingressos de les persones desocupades que esgoten la prestació. 
— La nova fórmula de revaloració de les pensions, que disminueix el poder 

adquisitiu. 
— La congelació de l’SMI (645,30 €). 
 
És possible que el procés de devaluació competitiva dels salaris hagi servit per millorar 
la competitivitat de l’economia, tot i que el seu efecte s’ha vist minvat per la 
sobrevaloració de l’euro. Però ha tingut un efecte negatiu sobre les persones que s’han 
empobrit: augment de l’atur, baixada dels salaris… I ha augmentat la desigualtat 
social, com s’evidencia en la pèrdua de pes de les rendes del treball respecte a les del 
capital en la composició de la renda nacional. Cal posar fi a aquesta dinàmica, les 
rendes del treball han de guanyar poder de compra: incrementant l’ocupació i 
millorant, encara que de manera moderada, els salaris de manera real.  

 
3.2. La pobresa laboral i social 
 
La darrera dada disponible per a Catalunya de la taxa de risc de pobresa correspon a 
l’any 2011 i és del 26,7%. El quadre ens mostra com ha anat evolucionant i la 
comparativa amb Espanya i la UE. Com podem veure, les dades de Catalunya estan per 
sobre de les de la UE i la zona euro i properes a les dades d’Espanya. Observem com la 
situació social s’ha anat deteriorant de manera més accentuada amb la crisi. Pel que 
fa als menors de 18 anys, la taxa de risc de pobresa, el 2012, era del 33,8% (al conjunt 
de l’Estat, per a Catalunya no està disponible) davant el 25,8% a la zona euro. 
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Percentatge de persones en risc de pobresa o exclusió social. Població total 

 
*En el cas de Catalunya el llindar es fixa amb la mitjana dels ingressos de la població catalana 
Font: Idescat i Eurostat per al 2012 
 

La RMI no evita el risc de pobresa. A les dificultats per accedir-hi, ateses les traves que 
hi posa el Govern, cal afegir-hi la insuficiència de la prestació, que queda bastant per 
sota del llindar de la pobresa. Aquesta és una de les qüestions que ens ha de dur a 
exigir la regulació de la renda garantida de ciutadania (RGC). 

Comparació entre el llindar de pobresa i la renda mínima d’inserció. Quantitats anuals 

  Llindar pobresa Renda mínima d’inserció % de cobertura de pobresa 

2007 8.184,00 4.620,00 56,5% 

2008 8.748,00 4.804,56 54,9% 

2009 8.992,00 4.920,24 54,7% 

2010 8.719,00 4.969,44 57,0% 

2011 8.176,00 5.084,40 62,2% 

Font: Idescat i DOGC 

El total d’habitatges familiars ha disminuït, entre el 2012 i el 2103, un 0,9%, 25.000 
llars menys. És un indicador de l’augment de la pobresa i la desigualtat, que provoca 
reagrupaments i també gent que ha sortit del país. 

Hi ha 254.000 llars amb tots els membres actius desocupats, un 2,5% més que el 2012. 

El nombre de llars sense perceptors d’ingressos és de 99.300.  

Hi ha 201.000 llars que tenen totes les persones assalariades amb contractes 
temporals. 

Un 64,6% de les persones aturades (554.600 persones, EPA) no rep cap subsidi ni 
prestació, el 0,4% més que el 2012.  

La pobresa alimentària (especialment preocupant és el fenomen de la malnutrició 
infantil) i la pobresa energètica creixen.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Catalunya 20,8 19,5 22,2 25,3 26,7   
Espanya 23,3 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 
Zona euro 21,7 21,6 21,3 21,8 22,8 23,2 
Unió Europea 24,4 23,7 23,3 23,7 24,3 24,8 
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3.3. Increments de la desigualtat 
 
La devaluació interna del país s’està fent amb les baixades salarials i la destrucció 
d’ocupació, sense que disminueixin els beneficis empresarials ni els sous dels grans 
directius ni hi contribueixin fiscalment les grans fortunes i patrimonis. Fa temps que 
denunciem que els salaris no eren ni són la causa de la inflació, però sí que en 
pateixen els efectes, fet que afecta negativament el consum, la recuperació 
econòmica i fa augmentar les desigualtats socials. Per això, cal que el Govern canviï 
les polítiques de retallades i deixi d’actuar a favor dels lobbys empresarials amb una 
política de control de preus públics i privats i dels marges empresarials. 

L’increment dels preus dels serveis bàsics en un context de crisi i caiguda del consum 
fa augmentar la pobresa i la desigualtat, perjudica especialment les persones que 
tenen més dificultats econòmiques (aturats, pensionistes i treballadors i treballadores 
amb salaris baixos) i allunya la sortida de la crisi. En aquest sentit, reivindiquem la 
creació d’una renda garantida de ciutadania perquè qui no tingui recursos pugui fer 
front a les seves necessitats bàsiques i no caigui en la pobresa i l’exclusió social.  

L’evolució de la inflació el 2013 demostra que no hi ha causes econòmiques per 
eliminar la revaloració de les pensions o per congelar del salari mínim interprofessional 
(SMI) i l’IPREM. Per això, ens oposem a aquesta reforma, que condemna a la pèrdua de 
poder adquisitiu els actuals i els futurs pensionistes, i deixa en mans del Govern la 
determinació dels increments; al mateix temps, critiquem que la congelació de l’SMI i 
l’IPREM perjudiqui especialment els treballadors i treballadores en actiu i les persones 
perceptores de prestacions.  

Cal un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i socials: l’actual repartiment 
injust de les càrregues fiscals, les polítiques salarials, les pensions, la protecció 
social… estan generant que la desigualtat social creixi i la pobresa augmenti. 

  



 
14 

4. LA INICIATIVA SINDICAL 
 
4.1. El congrés de la CSI i les iniciatives de la CES 
 
Els propers 18 al 23 de maig, a Berlín, se celebra el III Congrés Mundial de la 
Confederació Sindical Internacional (CSI), amb el lema: “Reforçar el poder dels 
treballadors”. Els documents fan una diagnosi de la situació mundial pel que fa a la 
situació de l’ocupació, les desigualtats, els nivells de sindicació, etc. Incideixen en la 
necessitat d’un pla per al creixement i l’ocupació (situen que cal una inversió d’un 
bilió d’euros en infraestructures i ocupació a escala global). Exigeixen un acord sobre 
el clima i l’impuls d’una economia més sostenible que pugui generar milions de llocs 
de treball, estendre el treball digne, la igualtat de gènere i els serveis públics de 
qualitat. S’imposa la necessitat urgent de definir un contracte social global, amb noves 
institucions i objectius i un major protagonisme per a l’OIT. Per avançar, el repte que 
marca la CSI és el creixement sindical: “organitzar per assegurar que comptem amb el 
poder democràtic necessari per realitzar els drets i conformar un món del treball que 
aporti ocupacions sostenibles, ingressos segurs i protecció social per a homes i dones.” 
Per això planteja plans d’acció en tres resolucions: creixement dels sindicats; ocupació 
sostenible, ingressos segurs i protecció social, i realització de drets.  

El passat novembre, la CES va aprovar una resolució amb el títol “Per l’ocupació de 
qualitat, la igualtat i la democràcia a Europa” i va plantejar un pla per a la inversió, el 
creixement sostenible i les ocupacions de qualitat. Davant les properes eleccions al 
Parlament europeu, la CES es planteja difondre les seves propostes per generar un 
corrent d’opinió favorable a un nou contracte social. Conscient que avancen opcions 
antieuropees i que apareixen expressions polítiques racistes, xenòfobes i populistes 
que poden generar una forta involució i aprofundir en el dèficit democràtic de la UE. 
Per això, cal considerar les eleccions com una oportunitat per recuperar la idea que 
una altra Europa és possible. Europa necessita refundar-se en clau democràtica, refer 
el projecte europeu i connectar amb la ciutadania. Per això cal una nova i àmplia 
majoria política i social que aposti per la definició d’un nou contracte social. És en 
aquest sentit que es concreten les propostes de la CES, al voltant de les quals, el 
proper 4 d’abril, es convoca a Brussel·les una manifestació sindical per impulsar la 
dimensió social del debat europeu.  
 
 
4.2. Necessitem un canvi de polítiques econòmiques 
 
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. 
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És en aquest sentit que fa temps que elaborem i difonem propostes que van en aquesta 
direcció: 

  
— El Pla d’inversions UE presentat per la CES. 
— Canviar les polítiques retributives i iniciar la recuperació dels salaris perquè 

permetin augmentar la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores. 
— Aplicar els recursos existents al país a crear ocupació i a impulsar la reactivació 

econòmica… 
— Lluitar contra el frau i la reforma fiscal.  
— Una reforma financera que garanteixi el crèdit a famílies i empreses, i la funció 

social de les entitats financeres. 
— En seguretat social, cal instar el Govern a abordar els ingressos del sistema. 
— Avançar cap a un nou model de formació contínua que garanteixi el dret dels 

treballadors i treballadores a disposar de formació de qualitat, certificada i 
reconeguda, a tenir-hi accés i a utilitzar-la com un dret. 

— Etc. 
 

4.3. L’impuls de polítiques industrials actives 
 
Només l’impuls decidit amb instruments reals de política industrial, amb una opció 
ferma pel canvi de model productiu podrà traduir la recuperació del creixement en 
llocs de treball i enfortir la base exportadora.  

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 reconstruir unes bases productives sòlides cal actuar 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 indústria 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 manera més eficaç i 
real la universitat, els centres d’incubació i la transferència amb les empreses, 
sobretot les pimes, per vincular més estretament recerca i producte.  

Cal un impuls públic per acompanyar 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 dependent de la 
importació, amb més diversificació de fonts i ambientalment sostenible. Perquè el cost 
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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, sense deixar, 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 preveure aquelles infraestructures que permetin aprofitar els avantatges 
de la posició estratègica de Catalunya envers Europa, com a nus de comunicacions i de 
transport a la Mediterrània occidental.  

Cal també, de manera ineludible, per rellançar l’empresa industrial a Catalunya, una 
intervenció clara de l’Administració per facilitar el 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 no perdre la 
que ja hi ha.  

En definitiva, no es pot 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 són 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.  

 
4.4. La defensa de la negociació col·lectiva i de les condicions de treball 
 
4.4.1. L’estat de la negociació col·lectiva 

— De l’evolució de la negociació col·lectiva el 2013, n’hem d’estar satisfets. 
Finalment, el 7 de juliol i el 31 de desembre la major part dels convenis s’han 
pogut tancar i alguns han mantingut acords d’ultraactivitat. Tot i això, hi ha alguns 
convenis bloquejats que mantenen la situació de conflictivitat. El 7 de juliol, han 
perdut la ultraactivitat vint-i-tres convenis (divuit d’àmbit estatal i cinc d’àmbit 
català o provincial), que afecten un total de 65.000 treballadors i treballadores. 
Sis dels set convenis que van caducar el 31 de desembre tenen lligams amb 
l’Administració pública i depenen en gran part del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, pateixen les polítiques de retallades dels últims anys, efecte 
que produeix una paralització de la negociació col·lectiva als sectors lligats a 
aquests convenis. En aquest cas, afecten més de 32.000 treballadors i 
treballadores. En tots els casos es manté oberta la via del conflicte laboral i 
judicial per recuperar el conveni. En aquest sentit, hem de fer esment de la 
sentència que reconeix la ultraactivitat en el conveni de transport de mercaderies 
i que obre una via interessant. 
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— Els convenis col·lectius sectorials que es negocien durant el 2014 són 86 i 
representen el 30,94% dels 278 convenis sectorials que afecten els treballadors i 
treballadores de Catalunya. Els convenis que es negocien a Catalunya (autonòmics 
i provincials) són 51 i representen el 32,90% dels 155 convenis sectorials d’àmbit 
català.  

 
— El nombre de treballadors i treballadores afectats per la negociació col·lectiva 

sectorial durant el 2014 és de 603.287, d’ells el 47,38% depenen d’un conveni 
d’àmbit estatal i la resta, el 52,62%, ho fan d’un conveni d’àmbit català. 

  
— El nombre de treballadors i treballadores afectats per l’àmbit autonòmic 

representen el 62,73% dels afectats per la negociació col·lectiva sectorial que es 
desenvolupa a escala catalana, i que són per a l’àmbit provincial de Barcelona el 
20,91%; per al de Girona, el 2,60%; per al de Lleida, el 6,85%, i per al de 
Tarragona, el 6,91%.  
 

— És important mantenir la tensió en la negociació col·lectiva en relació amb les 
reivindicacions que incideixin en el canvi de les relacions desequilibrades que, en 
termes de gènere, s’estableixen en el mercat de treball. Per això l’hem d’utilitzar 
com una garantia per establir les condicions per assolir la igualtat i una vida lliure 
de violència masclista.  

 
— L’assemblea de delegats i delegades del 22 gener i la concentració davant de 

Foment estan en la línia de mantenir la tensió sobre les patronals, posar en comú 
la situació de diferents sectors i avançar en la confluència per millorar la posició 
de la força sindical. 

— Hem de revisar les polítiques salarials en la negociació col·lectiva. Avui és 
necessari que els salaris recuperin poder de compra si volem incidir en la 
recuperació econòmica, i cal que el ventall salarial s’acoti per disminuir els nivells 
de desigualtat social, que estan creixent. 

 
— La referència a l’evolució de la productivitat per determinar el creixement dels 

salaris, l’hem de revisar, ja que això pot provocar la paradoxa que els salaris pugin 
més com més ocupació es destrueixi i a l’inrevés. Cal que en els diferents sectors, 
a través de la negociació col·lectiva, es defineixin els elements concrets per 
determinar la millora salarial. En els sectors i empreses es poden determinar 
iniciatives partint de la realitat pel que fa a l’evolució de l’ocupació, tant en 
quantitat com en qualitat, i relacionar-les amb els increments salarials, establint 
també les referències que cal utilitzar per millorar-les (IPC, PIB, previsió social, 
variables…). 

— Aquests darrers mesos continua la presentació d’expedients, tot i que amb menor 
intensitat que fa un any, i es constata que l’aplicació de la reforma laboral està 
comportant una major conflictivitat i, alhora, judicialització dels processos. 
Observem també que en determinats casos l’actitud empresarial pretén treure 
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avantatge de la situació de crisi i dels alts nivells d’atur endurint la posició i 
utilitzant tècniques de xantatge que acaben enquistant la conflictivitat.  

 
4.4.2. El repte de la ultraactivitat 
 
— Tot i l’adversitat de l’escenari actual, hem aconseguit mantenir viva una part 

important de les unitats de negociació, tant sectorials com d’empresa. La 
mobilització del passat 23 de maig, caracteritzada com a jornada de lluita per la 
defensa de la ultraactivitat de la negociació col·lectiva i contra el bloqueig dels 
convenis, va ser un èxit de participació que ens va permetre l’inici del desbloqueig 
d’una part important dels convenis sectorials que es negocien a Catalunya i, 
també, obrir les negociacions que van donar lloc a la signatura de l’Acord per al 
suport i l’acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultraactivitat 
per les organitzacions sindicals i patronals de Catalunya (CCOO, UGT, Foment i 
Pimec) i la Generalitat de Catalunya. 

 
— Si coincidim a valorar que el que està sota amenaça és el mateix dret a la 

negociació col·lectiva, la nostra preocupació s’ha de centrar a defensar, en primer 
lloc, el que podem anomenar elements centrals de la negociació col·lectiva. En 
aquest sentit el manteniment dels elements estructurals del conveni col·lectiu ens 
portarà a centrar-nos prioritàriament a garantir la ultraactivitat del conveni 
col·lectiu, prorrogant-lo fins a ser substituït per un nou conveni, i corregir, si és 
possible, les regulacions pactades més febles.  

 
— Hem d’apostar per la sortida negociada als bloquejos de la negociació col·lectiva. 

Es tracta que a un conveni el succeeixi un de nou del mateix àmbit (a menys que hi 
hagi acord entre les parts en un altre sentit). Hem de perfeccionar els mecanismes 
d’autocomposició, de manera que s’articulin solucions de mediació i, en darrera 
instància, d’arbitratge, que actuarien a petició de les parts. En aquest sentit, hem 
d’aprofundir en la utilització de l’acord del juny passat. 

 
— En els casos de finalització de la vigència d’un conveni col·lectiu que s’estigui 

mantenint artificialment, hauríem de preveure la possibilitat de prescindir-ne, 
incloent-lo en un altre conveni que sigui compatible. 

 
— L’actual situació, l’hem de convertir en una oportunitat i superar alguns 

comportaments culturals de la nostra organització que suposen febleses, superant 
la síndrome de l’aïllament amb què viuen, alguns sectors, la seva negociació 
col·lectiva, i activant la força del sindicat general sobre la base de la cooperació 
entre estructures. 
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4.4.3. La sentència de l’AIC i les relacions patronals a Catalunya 
 

Fa unes setmanes que es va publicar una sentència del Tribunal Suprem que 
declara la nul·litat del darrer Acord interprofessional de Catalunya (AIC). Cal 
analitzar-ne els efectes, ja que introdueix una variable nova en termes de 
representativitat empresarial a Catalunya, en relació amb Pimec, i aquesta vegada 
respecte als possibles acords generals futurs en tots els terrenys.  

 
Pimec ja tenia reconeguda una representativitat de caràcter institucional en els 
òrgans de participació de la Generalitat de Catalunya, que ara s’estén a la 
concertació en general i als acords interprofessionals, en particular. La sentència 
ho fa de manera indirecta, ja que considera l’AIC, no com un acord general de 
caràcter obligacional (com el mateix AIC declara) i, per tant, d’orientacions dels 
signants cap a les seves organitzacions en la negociació col·lectiva, sinó com un 
acord de caràcter normatiu, i per tant, com que és normatiu considera que hauria 
d’haver comptat amb la participació original de Pimec, perquè tingui plena 
validesa. 

 
La sentencia, pretén ser “innovadora”, qüestiona completament les regles amb 
què s’ha construït tota la concertació general, tant a Catalunya com a Espanya. Els 
motius pels quals anul·la l’AIC, atorgant-li el caràcter d’acord normatiu amb totes 
les seves conseqüències, són els mateixos amb què es podrien anul·lar tots els 
acords generals, passats i futurs. 

 
Com que és una qüestió que afecta el model de concertació general a tot l’Estat 
l’hem analitzat conjuntament amb la confederació estatal. En el fons, constitueix 
una negació de la capacitat de sindicats i patronals més representatius d’establir 
criteris i orientacions generals perquè, posteriorment, els negociadors dels 
convenis col·lectius els concretin. 

 
En qualsevol cas, les orientacions per a la negociació col·lectiva que conté l’AIC, 
malgrat la sentència, per a nosaltres segueixen tenint validesa, ja que formen part 
del conjunt d’orientacions del sindicat i, a més de l’enorme valor pedagògic, són 
expressió del equilibri lògic d’interessos en la negociació. Això, però, no invalida 
que mantinguem la crítica a l’incompliment reiterat per part de patronals i 
empresaris, que han preferit optar per aprofitar-se de la contrareforma laboral. 

 
Aquesta qüestió, tindrà, segurament, efectes respecte dels òrgans de govern del 
Tribunal Laboral de Catalunya, amb la pretensió de Pimec de participar-hi, ja que 
el TLC té el seu fet constitutiu en els successius AIC. 

 
Com ja fa temps que advertim i denunciem, necessitem que acabin les tensions 
entre patronals respecte de la seva representativitat. De nou, hem instat el 
Govern a mesurar la representativitat democràticament entre l’empresariat real. 
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Sembla que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
està preparant una resolució en aquest sentit.  

 
En resum, estem davant d’una sentència que tindrà efectes directes en futurs 
acords, ja sigui d’àmbit de Catalunya o estatal, i que s’afegeix al debat que ja 
hem iniciat a la CONC en les darreres jornades de negociació col·lectiva sobre la 
naturalesa jurídica dels acords interconfederals en l’actual context econòmic i 
social: “Obligacionals, normatius o de naturalesa mixta”. 

 
4.4.4. La unitat d’acció sindical 
 

Sense deixar de reconèixer les dificultats en la concreció de la unitat d’acció 
sindical amb la Unió General de Treballadors en els diferents àmbits de la 
negociació col·lectiva, i que aquesta és complicada i no està exempta de tensions, 
en l’actual escenari és imprescindible seguir avançant i aprofundint en el marc del 
protocol d’unitat d’acció sindical aprovat per ambdues organitzacions en els 
respectius processos congressuals, sense que això pressuposi deixar de mantenir el 
nostre perfil propi, tant en els espais públics i institucionals com en l’acció 
sindical. 

 
 
4.5.La presència dels representants sindicals en els òrgans de govern i 

participació d’empreses  
 
Arran del qüestionament mediàtic a la presència del sindicat en els consells 
d’administració i d’altres òrgans d’empreses, s’ha obert un debat a escala confederal 
per fer una revisió del paper que hi desenvolupem i per conèixer en quins òrgans som 
presents, quines funcions realitzem i quina relació tenen amb l’acció sindical de 
defensa dels interessos laborals i generals dels treballadors i treballadores.  

S’ha constatat que la realitat és que la presència en òrgans d’empreses es redueix a un 
nombre molt reduït d’entitats públiques i privades. Fa anys que hi som presents, i el 
balanç és, en termes generals, positiu des del punt de vista de la defensa dels 
interessos dels treballadors i treballadores. L’evolució de la normativa que regeix 
aquests òrgans i la creació de diverses comissions ha fet que el paper dels 
representants sindicals (així com també dels consellers independents) s’hagi vist 
limitat, tot i mantenir les seves responsabilitats, ja que la major part de les decisions, 
les prenen els comitès de direcció o l’òrgan executiu corresponent. 

En qualsevol cas, el sindicat no pot renunciar a conèixer i intervenir en les decisions 
estratègiques de les quals depenen el futur de les empreses i, per tant, la quantitat i 
la qualitat de l’ocupació, i les condicions de treball de les persones que representem. 
Per això, hem d’apostar per un nou model de participació que garanteixi el nostre 
paper. Sabem que hi ha resistències empresarials a la presència i la participació 
sindical, però per això es fa necessari instar un acord general que abordi aquesta 
qüestió. Mentrestant, cal que ens mantinguem en els espais de participació on som 
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presents i regular confederalment les condicions en què aquesta presència s’ha 
d’establir en el futur. En qualsevol cas, no hem d’oblidar que l’Estatut dels 
treballadors, en els articles 64 i 65, ja estableix drets d’informació i consulta dels 
representants dels treballadors i treballadores, encara que no se sigui present als 
òrgans, i que han estat molt poc utilitzats i que s’haurien d’impulsar i exigir.  

 

4.6. Actuar contra l’atur i les seves conseqüències 
 
La principal acció contra l’atur és que hi hagi activitat econòmica, que es recuperi i 
sigui capaç de crear ocupació. La creació d’ocupació no és possible per la via de la 
precarietat i la subocupació. Això pot millorar les estadístiques, però no permet que 
s’abordi el problema de fons, que rau en l’aposta per un canvi de model productiu que 
sigui capaç de generar la suficient activitat econòmica per crear ocupació. El canvi de 
model productiu només pot pivotar (entre altres qüestions) sobre l’ocupació de 
qualitat, la qualificació i l’aposta per la innovació. Però més enllà de mantenir les 
propostes en relació amb la situació i el necessari canvi de polítiques econòmiques 
hem d’actuar també en contra de les conseqüències que sobre les persones està tenint 
la permanència en la situació d’atur. 

4.6.1. Polítiques d’ocupació  

L’alt nombre de persones que avui es troben en situació d’atur, requereix unes 
polítiques actives d’ocupació (PAO) potents, àgils i ben dotades 
pressupostàriament. Malauradament, avui, els pressupostos que s’hi destinen són 
cada cop menors i, per tant, no poden atendre les necessitats d’assessorament, 
orientació, formació, etc., de les persones aturades perquè millorin la seva 
ocupabilitat i trobin una feina. Cal incrementar el finançament per a polítiques 
d’ocupació i exigir al Govern que prioritzi la millora de les oportunitats d’ocupació 
de les persones aturades. Aquestes mesures han d’anar acompanyades de mesures 
que reactivin l’economia per tal que es generi ocupació.  

En el debat de la nova Llei del SOC la nostra posició parteix del convenciment que 
necessitem 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 que agències 
privades de col·locació amb ànim de lucre puguin intervenir en la intermediació 
laboral obre una nova perspectiva que caldrà determinar per evitar iniquitats. La 
responsabilitat final de la intermediació ha de ser 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. 
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Hem d’exigir al Govern que posi condicions que evitin la discriminació de persones 
amb baixos perfils professionals i d’ofertes laborals poc atractives per part de les 
agències privades. Cal garantir que les accions per millorar les oportunitats de 
treball no es determinin a partir dels costos, sinó a partir de 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 dificultats especials d’inserció al 
mercat de treball, han patit molt intensament la crisi. En el cas dels centres 
especials de treball (CET), alguns, sobretot els dedicats a manufactures de baix 
valor afegit, no han suportat la competència dels països del sud-est asiàtic. Altres, 
en canvi, atesa la pèrdua de feina d’algunes persones amb certificats de 
discapacitat que treballaven en empreses ordinàries, han substituït persones que 
prestaven serveis per aquests altres treballadors o treballadores.  

Cal estudiar, vint-i-tres 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% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat. També han de 
replantejar-se els diferents tipus de CET (amb capacitat de generació de beneficis 
o sense), els tipus de discapacitat que donen dret (actualment) a subvencions 
lineals… En tot cas, la idea que ha de prevaldre és que cal garantir la igualtat 
d’accés i de drets de les persones amb discapacitat al mercat de treball. 

CCOO defensem que l’autoocupació és una alternativa laboral per a persones que 
han perdut la feina i, per tant, cal que es faciliti a aquestes persones que volen 
iniciar projectes personals les eines per fer-ho. Considerem, però, 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.  

 
4.6.2. Infoatur 

Hem posat en marxa els punts d’informació Infoatur, amb la intenció 
d’acompanyar els treballadors i treballadores a l’atur en la seva recerca 
d’alternatives laborals, formatives i de protecció. Es posarà a disposició de les 
persones aturades informació sobre prestacions, subsidis i ajuts existents, i sobre 
els requisits per accedir-hi, així com sobre altres qüestions d’interès. Hi haurà un 
punt de connexió a Internet per consultar ofertes de feina i formació, i per 
elaborar currículums. S’oferirà assessorament i orientació sobre recursos públics i 
privats per a la recerca de feina, formació, acreditació de competències 
professionals, solidaritat, ajuts i descomptes, etc. En una primera fase, hem iniciat 
els serveis el gener del 2014 a Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, 
Martorell, Granollers i Mataró. Avui inicien l’activitat a Barcelona, Badalona i 
l’Hospitalet de Llobregat. Progressivament establirem Infoatur a tots els locals de 
CCOO de Catalunya. 
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4.6.3. Ocupació juvenil 

Mentre existeixin polítiques de contenció, no-inversió i/o retallades no serà 
possible la recuperació econòmica ni la reducció de l’atur juvenil. La situació de 
l’ocupació juvenil és preocupant: alts nivells d’atur, emigració forçosa… No es 
constata una voluntat clara i decidida de les diferents administracions i governs 
(local, nacional i a escala europea) per respondre a l’atur juvenil.  

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

Pel que fa a la Garantia Juvenil constatem la falta d’interès per part del Govern 
espanyol. Fa dos anys que es parla de la Garantia Juvenil, i encara no s’ha 
implementat ni hi ha els fons suficients. Cal que la UE estableixi mecanismes de 
control per a la seva avaluació i la creació d’ocupació més enllà de períodes de 
pràctiques o formatius, que és l’única cosa que concreta el pla esmentat. El 
problema, però, rau en el fet que els diferents governs es mostren incapaços de 
crear ocupació de qualitat i es dediquen a establir eterns períodes de pràctiques o 
feines precàries cada cop més mal pagades.  

Hem d’exigir que s’iniciï l’aplicació de la Garantia Juvenil, donant un impuls al 
diàleg social i exigint un pressupost superior per desenvolupar les polítiques 
d’ocupació. No considerem adequat que les empreses no contractin les persones 
que estan en pràctiques i per les quals cobren bonificacions. Defensem que la 
Garantia Juvenil tingui un compromís per a totes dues parts i, per tant, s’han de 
desenvolupar mecanismes per obligar a la contractació en cas de rebre fons 
europeus.  

 
 

4.6.4. La formació per l’ocupació 
 

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. La formació per a l’ocupació 
és un dret que cal estendre al conjunt dels treballadors i treballadores. Ara s’està 
negociant el V Acord de formació amb patronal i Govern i, independentment dels 
debats en relació amb el paper que les organitzacions empresarials i sindicals han 
de tenir en l’execució dels programes formatius, hem d’exigir l’estabilitat dels 
plans de formació, la coordinació dels tres subsistemes de formació professional 
(FPI, FC, FO), la qualitat, l’avaluació i el paper del sector públic.  

És imprescindible garantir la participació dels interlocutors socials, atès el paper 
rellevant que ha de tenir la negociació col·lectiva, tant en la garantia de l’exercici 
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del dret com pel que fa als processos de certificació i reconeixement de la 
qualificació disponible. Necessàriament caldrà abordar la diferenciació i 
delimitació del paper que ens correspon en el govern del sistema del que pugui ser 
la participació en la gestió i l’execució. També hem d’exigir ser presents al govern 
dels centres integrals de FP per garantir la millor qualitat en la relació entre els 
centres de treball i les empreses, i afavorir les interaccions. 

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 i treballadores de les pimes puguin 
accedir a la formació sense trasbalsar el funcionament ordinari de l’empresa. Ha 
de fer-se una aposta decidida per a l’acreditació de les competències professionals 
que permeti professionalitzar determinats sectors d’activitat, però també que 
aporti valor als treballadors i treballadores i a les empreses.  
 

4.6.5. La Llei de mútues 

Cal estar amatents a la proposta de Llei de mútues del Govern, que pot introduir 
elements negatius en relació amb les altes i les baixes dels treballadors i 
treballadores en IT. A més, pot envair competències de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a l’ICAM.  

 
 
4.7. La defensa d’allò públic 
 
La defensa dels serveis públics és clau per garantir el manteniment de l’estat social, i 
per garantir la cohesió social en moments com els que vivim, de crisi i d’afebliment de 
la democràcia. Més enllà de les accions d’oposició a les retallades i de la confluència 
amb altres organitzacions socials en les diverses plataformes i mobilitzacions contra els 
pressupostos antisocials i les mesures restrictives i de retallades, hem de sensibilitzar 
internament l’organització, l’afiliació i els treballadors i treballadores, portant el 
debat, als centres de treball, del paper que té allò públic com a element fonamental 
per millorar la qualitat de vida i combatre les desigualtats. 
 
4.7.1. Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL)  

— Mantenim l’oposició sindical a aquesta Llei i estem promovent una campanya 
de sensibilització i mobilització, i establint una aliança amb les associacions 
municipalistes (ACM i FMC).  

— És un atac democràtic al model social i laboral dels municipis. Sota els 
objectius enunciats en la Llei de “racionalitat” i “sostenibilitat” el que 
realment s’amaga és recentralització i ajustament en la despesa i 
mercantilització de serveis.  

— No soluciona els problemes de finançament de les administracions locals.  
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— Pot afectar: la quantitat i la qualitat de l’ocupació pública (a Catalunya podria 
afectar 30.000 empleats i empleades públics); la prestació dels serveis públics 
que avui fan les administracions locals, amb el corresponent impacte de 
gènere que pot comportar, i limita la democràcia i la participació ciutadana. 

— Hem d’incidir en el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci una 
oposició activa i utilitzi la Llei de governs locals de Catalunya, que ha d’entrar 
a tràmit al Parlament perquè interfereixi en la llei estatal.  

— Impulsem, en una campanya en comú amb les associacions municipalistes (ACM 
i FMC), l’aprovació de resolucions d’ajuntaments per promoure un recurs 
d’inconstitucionalitat de la Llei. 

 

4.7.2. Pressupostos de la Generalitat de Catalunya  

Finalment, l’aprovació del pressupost es va produir el 22 de gener. Es va 
materialitzar, així, l’aprovació d’uns pressupostos antisocials que consoliden les 
retallades i incorporen més privatitzacions i venda de patrimoni públic. Mantenen 
un caràcter clarament restrictiu i no contribuiran a la creació d’ocupació. De nou 
es degraden les condicions laborals dels empleats i empleades públics, que 
acumulen una forta pèrdua del poder adquisitiu (25%-30%). La despesa social per 
capita retrocedeix una dècada i cauen les inversions i la despesa en suport a 
l’activitat econòmica. Són uns pressupostos que no ajuden ni l’economia ni les 
persones. D’altra banda, en la Llei d’acompanyament es fa una recuperació molt 
insuficient de l’impost de successions, la qual cosa permet que persones riques 
continuïn no pagant o pagant molt poc aquest impost. Amb la proposta que hem 
fet CCOO es podrien recaptar uns 300 milions d’euros addicionals provinents de 
persones acomodades. No és raonable que amb els nivells de pobresa que hi ha no 
es pugui recaptar aquest impost d’una manera més justa. 

La deriva de les polítiques pressupostàries, que a més s’estan perllongant en el 
temps, és incrementar els dèficits en la provisió de béns i serveis públics: 
dependència, atenció social, educació, salut, habitatge… En aquest marc, hem de 
mantenir la denúncia i organitzar, amb altres entitats, la defensa dels serveis 
públics. 

 
4.7.3. La posició en relació amb el Pacte nacional de salut  

Finalment, hem abandonat el Pacte nacional de salut. Mantenim importants 
discrepàncies amb la darrera versió del document, en el qual s’han eliminat o no 
s’han incorporat moltes de les aportacions que considerem imprescindibles per 
garantir un sistema sanitari públic, universal, equitatiu i de qualitat. El document 
que la Generalitat de Catalunya vol aprovar intenta acontentar tothom, però no 
incideix en les mancances i ineficiències del sistema.  
 
La proposta de pacte no garanteix una sanitat d’accés universal, considerada com 
un dret de ciutadania, ja que no fa referència a la retirada de la condició prèvia 
de tres mesos d’empadronament per tenir dret a l’atenció primària en el cas 
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d’immigrants en situació irregular; considera el sistema de copagament com a font 
de finançament i culpa els usuaris i usuàries de fer “consums inadequats”, la qual 
cosa pot comportar una barrera d’accés; no aposta clarament per la transparència, 
que es considera un mer recull de dades de resultats; en les entitats privades amb 
ànim de lucre se suprimeix la proposta de limitar-ne els beneficis; no es 
compromet a la despolitització de la gestió del sistema i dels centres sanitaris, i 
precisament per a CCOO és imprescindible professionalitzar la gestió del sistema i 
dels centres sanitaris i que els gestors siguin nomenats seguint procediments 
públics i reglats a partir de criteris estrictament professionals i absolutament 
independents de la conjuntura política; no fa referència a buscar fórmules per tal 
que les mútues i asseguradores laborals, d’accidents de trànsit, esportives i 
escolars es facin càrrec d’aquella part dels costos que, sent responsabilitat seva, 
actualment es traslladen al sistema públic, etc. La cartera bàsica de prestacions 
sanitàries ha de ser elaborada seguint criteris tècnics i d’acord amb l’evidència 
científica i amb independència de grups de pressió o interessos polítics. Per CCOO 
les veritables estructures d’estat són les que contribueixen a la cohesió social; 
entre elles, la sanitat és fonamental. Sobretot en moments de crisi econòmica, en 
què és més necessari que mai mantenir serveis públics potents que contribueixin a 
l’equitat i a evitar l’exclusió social.  

 

4.8. Millorar la protecció social. La renda garantida de ciutadania (RGC) 
 
Hi ha una generació de persones que han perdut la feina i 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 prioritària la implementació de la renda 
garantida de ciutadania tal com recull l’Estatut de Catalunya. Ja no serveix posar 
pedaços a la renda mínima d’inserció, tant per la mateixa regulació, que condiciona un 
dret a la disponibilitat pressupostària i estableix excessius condicionants d’accés, com 
per la quantia i els condicionants.  

La ILP per la renda garantida de ciutadania ja ha entrat al Parlament amb la 
certificació de les signatures, la qual cosa permet iniciar el tràmit parlamentari. Ja 
s’ha començat a parlar amb els diferents grups per garantir que no caigui mitjançant 
una esmena a la totalitat i que es possibiliti el debat de la proposta de llei. La comissió 
promotora de la ILP, de la qual formem part, està treballant amb les diverses 
associacions d’aturats i aturades per tal de mantenir la pressió durant el tràmit 
parlamentari. En aquest sentit, del 22 al 27 de febrer realitzarem una marxa de 
persones aturades al Baix Llobregat, que coincidirà, el darrer dia, a les portes del 
Parlament amb marxes que vénen de Montcada i d’altres indrets, per evidenciar el 
suport i la necessitat de disposar d’una RGC que eviti que la cronificació de la situació 
d’atur es converteixi en exclusió social.  

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 



 
27 

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, etc. En aquest sentit, la Plataforma per un Habitatge Digne ha 
fet una proposta per mobilitzar els pisos buits en mans de les entitats financeres i 
posar-los a disposició de la gent amb fórmules de lloguer social.  

 

4.9. El(s) cop(s) de tarifa. Ens hem posicionat davant dels augments 
abusius 

4.9.1. Transport públic 

L’últim cop de tarifa està molt per sobre dels increments de l’IPC i se suma a 
l’augment continuat de les tarifes (un 71% des de fa deu anys). El transport públic, 
que paguem a través dels impostos, s’està convertint en un luxe per als ciutadans i 
ciutadanes, i representa un transvasament de fons públics cap a les empreses que 
el gestionen. Les associacions cíviques, veïnals i sindicals, demanem que s’anul·lin 
les pujades decretades per a aquest any, que es torni als preus del 2013 i que 
s’obri un període de debat per buscar un sistema tarifari que no sigui tan excloent 
com aquest. Aquest és un debat que s’ha anunciat, repetidament, en els darrers 
anys, des de l’ATM i des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, però que, fins avui, encara no s’ha posat en marxa. I 
això, mentre s’està preparant i planificant la tan esbombada T-Mobilitat, l’opció 
estrella de les administracions i que, fins ara, no té cap concreció, cap debat 
social i cap format específic. Com a reacció davant les protestes, l’ATM ha 
anunciat que negociarà amb les organitzacions convocants i participants de les 
mobilitzacions, però, de moment, es tracta únicament d’un anunci mediàtic 
perquè, fins ara, només s’ha fet una reunió i ha estat per informar de la 
“inevitabilitat” de la pujada i de la “irresponsabilitat” de traslladar el dèficit de 
l’ATM a una menor provisió de l’estat del benestar. CCOO de Catalunya estem 
donant suport a les mobilitzacions que es produeixen contra aquesta pujada de 
tarifes i reclamem la convocatòria urgent d’una taula social de negociació tarifària 
que tingui com a objectiu bàsic adequar els preus als ingressos de la població i on 
tinguin cabuda tots els diferents agents socials. Mentrestant, és imprescindible que 
es retiri l’augment de preu d’aquest 2014 i es congelin les tarifes del 2013. 

Mentre l’Administració retalla serveis, retira ajudes i desnona famílies, castiga els 
que aposten pel transport públic, que per a molts és l’únic mitjà de transport per 
anar a treballar o a la recerca de feina i, de retruc, afavoreix determinats lobbys 
econòmics i financers, com les concessionàries d’autopistes. S’ha de canviar de 
política tarifària, per poder fidelitzar els usuaris i usuàries, i no continuar 
incrementant uns preus ja molt elevats. Les administracions no poden continuar 
excusant-se en la crisi per explicar la baixada del passatge, i no en el constant 
increment dels preus, que fa més atractius els mitjans de transport privats. També 
són necessàries noves formes de gestió i de finançament, com destinar els 
ingressos dels peatges (que ara van a les caixes de cabals d’empreses que ja han 
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recuperat les seves inversions) o de les zones d’aparcament regulat (que han 
abaixat els preus, igual que l’impost de circulació) a la millora del sistema i la 
gestió del transport públic.  

 

4.9.2. El preu de l’electricitat 

Els augments desproporcionats i superiors a l’IPC castiguen les condicions de vida 
d’una població ja empobrida pels efectes de les polítiques amb què es gestiona la 
crisi (atur, pèrdua de condicions laborals, congelació de salaris i SMI). El preu de 
l’energia elèctrica és també una rèmora per a la mateixa activitat econòmica, ja 
que tant els increments de tarifa com la mateixa inestabilitat d’aquesta genera un 
increment dels costos de producció empresarial i dificulta la planificació a curt 
termini, fet que incideix negativament en l’activitat empresarial.  

Denunciem la darrera pujada de la potència fixa. Aquest canvi en la composició de 
la tarifa elèctrica evidencia la voluntat de garantir els grans beneficis de les cinc 
empreses que es reparteixen el mercat elèctric al conjunt de l’Estat, davant la 
caiguda continuada del consum, producte d’una crisi que no s’acaba. Beneficis que 
aportarem el conjunt de la població, però que incidirà especialment en les 
persones i famílies més vulnerables, que veuran com s’agreuja la seva pobresa 
energètica.  

Aquest canvi fa que més de la meitat del rebut de la llum (el 60%) es pagui al 
marge del consum. A més d’il·lògica, aquesta mesura desincentiva l’estalvi 
energètic i vulnera, així, les polítiques europees de desenvolupament sostenible i 
de lluita contra el canvi climàtic.  

Aquest nou canvi en la regulació d’un servei essencial posa encara més de manifest 
la necessitat d’una reforma urgent i en profunditat del sector elèctric, en línia 
amb les propostes que CCOO hem fet arribar al Ministeri i que es resumeixen en el 
següent: posar el sistema elèctric i les tarifes al servei de la recuperació 
econòmica, impulsant la indústria i garantint el subministrament al conjunt de la 
població, i abordant, també, de manera efectiva la pobresa energètica.  

 

4.10. La pèrdua de qualitat de l’atenció a la dependència 

A més de les restriccions pressupostàries i les retallades que ha patit aquest àmbit, la 
Generalitat de Catalunya pretén establir unes noves ràtios de professionals de les 
residències de gent gran. Ens hi oposem, ja que, a més d’empitjorar les condicions 
laborals dels professionals, va clarament en contra de la qualitat dels serveis públics.  

En relació amb les clàusules de les licitacions públiques mantenim la vigilància i la 
pressió per denunciar, si escau, i evitar que s’estableixin clàusules que puguin afavorir 
una precarització de les condicions de treball dels professionals d’atenció social, 
domiciliària, etc., sectors amb un important nivell de feminització.  
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4.11. Immigració 

Estem constatant la incapacitat de la Llei d’estrangeria, atesa la llargària de la crisi, 
per donar resposta justa a la realitat de les persones immigrades que en quedar-se 
sense feina han perdut els permisos o troben dificultats per mantenir els permisos de 
residència. També constatem les dificultats en relació amb els processos de 
reagrupament familiar. És per això que hem de continuar treballant en aquest àmbit 
amb les organitzacions socials amb qui coincidim i situar les reivindicacions 
específiques (regularització / renovació permisos, cap persona als CIES que no hagi 
comés cap delicte, etc.). 

Prevenció del racisme i la xenofòbia: sabem que la crisi pot ser utilitzada amb facilitat 
per alimentar discursos i posicions racistes i xenòfobes. Ho estem veient a diferents 
països d’Europa on creix l’extrema dreta i el populisme i on el racisme i la xenofòbia 
avancen. És per això que hem posat en funcionament en l’àmbit intern un comitè 
sindical per a la prevenció del racisme i la xenofòbia. Les funcions que es plantegen 
són: 

— Sensibilitzar l’estructura sindical sobre el paper dels estereotips i els prejudicis 
en la construcció del discurs racista i xenòfob. 

— Elaborar propostes de prevenció i sensibilització davant del discurs i les actituds 
racistes i xenòfobes a l’intern del sindicat i als centres de treball. 

— Presentar propostes de resolució a la Comissió Executiva davant de possibles 
conflictes vinculats al racisme i la xenofòbia en el si de l’organització sindical. 

 

4.12. En defensa de l’avortament lliure i gratuït 

Hem manifestat el rebuig a l’Avantprojecte de llei de reforma de la Llei de salut 
sexual i reproductiva impulsat per l’Executiu del Partit Popular. Hi ha un gran consens 
social i polític i professional en contra d’aquest Avantprojecte, ja que aboca a una 
despenalització de l’avortament molt restrictiva que ens retorna a abans del projecte 
de despenalització de l’any 1985, i oblida completament totes les mesures 
preventives, respectuoses amb els drets de les dones i de cohesió social.  

L’Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los 
derechos de la mujer embarazada és una llei que ens transporta a l’època franquista, 
respon als dictats de l’Església catòlica en un Estat laic, de dret i democràtic. Aboca 
les dones a la clandestinitat i a posar en risc la seva salut si no es disposa de poder 
adquisitiu, i el més greu, tracta la meitat de la ciutadania d’aquest país com a éssers 
exempts de drets. Suposarà una doble discriminació per raó de gènere i de classe 
social, discriminació que estava recollida en la Llei actual.  

CCOO defensem que les úniques iniciatives per reduir els embarassos no desitjats i que 
han demostrat la seva validesa i fiabilitat són l’educació sexual, mitjançant 
mecanismes de col·laboració entre el sistema educatiu i el sanitari, i l’accés als 
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mitjans anticonceptius, així com als serveis específics d’educació i orientació sexual 
culturalment adaptats a les necessitats de la població que recull l’actual Llei.  

Estem participant en les diferents mobilitzacions (moltes també més enllà de les 
nostres fronteres). La reforma que es proposa respon a una qüestió ideològica i situa 
l’Estat espanyol entre els països de la Unió Europea menys respectuosos amb el drets 
sexuals i els drets reproductius i contra els tractats de Nacions Unides ratificats per 
l’Estat espanyol, com la CEDAW, que data del 1979. CCOO considerem que qualsevol 
reforma que no respecti el principi més important que recull la Llei vigent, el dret de 
les dones a decidir sobre la seva maternitat, continuarà sent rebutjada per la majoria 
de la societat.  

CCOO demanem el compliment de la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya 
per desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat, la Llei 
actual, garantint l’aplicació del text legislatiu. Reclamem la dotació dels recursos 
necessaris a la xarxa pública de salut per garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels 
drets sexuals i reproductius, així com iniciar el procés per a l’elaboració i el 
desenvolupament d’una llei pròpia de drets i salut sexual i reproductiva, i blindar les 
garanties que la Llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i la 
confidencialitat de les dones i professionals que efectuen una interrupció voluntària de 
l’embaràs, i limitar qualsevol intent de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta 
matèria.  

 
4.13. El dret a decidir 

En consonància amb la resolució aprovada, amb una molt àmplia majoria, pel X 
Congrés sobre “el sindicat de classe i nacional pel dret a decidir” i que marca el 
posicionament estratègic de la CONC, atesa la plena vigència dels seus continguts i la 
necessitat de desenvolupar i fer visibles unes línies de treball, al llarg d’aquest any, 
des de la FCG i el CERES i el Seminari Salvador Seguí, de manera coordinada, 
s’elaborarà un diagnòstic sobre l’increment de les desigualtats a Catalunya i una 
proposta sobre el model de país que volem (“Catalunya: un país per viure i treballar 
amb drets”). S’organitzarà un cicle de sessions d’Els dilluns del Cipri i els actes que 
fem cada any, amb motiu de l’aniversari de la mort de Salvador Seguí i de l’Onze de 
Setembre, se situaran dins d’aquesta proposta. En aquest sentit, el dia 24 de febrer és 
la primera sessió i el ponent serà el síndic de greuges, Rafael Ribó, que ens parlarà de 
l’estat dels drets socials a Catalunya.  

El sindicat, que està plenament compromès amb la defensa del dret a decidir del poble 
de Catalunya, volem igualment que el debat sobre la dimensió social d’aquest procés 
tingui una presència destacada. És per això que CCOO establirà marcs de cooperació i 
convenis de col·laboració amb diverses entitats, com ara l’ANC, la Plataforma Prou 
Retallades, etc., que arreu del país, coincideixin amb aquests objectius.  
 
 
 



 
31 

4.14. Consolidar el treball amb entitats i organitzacions socials arreu 

Pel que fa al treball realitzat en la Plataforma Prou Retallades, s’ha fet un balanç 
col·lectiu, amb les organitzacions del grup promotor, del treball fet i s’ha valorat com 
a positiva (amb encerts i errors) la feina desenvolupada fins ara, així com la necessitat 
de situar el debat social en el primer pla de l’actualitat catalana, especialment pel 
que fa a l’actual debat nacional. Cal evitar també que sota els altres debats 
(imprescindibles, d’altra banda, però no excloents) ens continuïn desconstruint la 
incipient Catalunya social i s’aguditzi encara més l’exclusió social. 
 
S’ha plantejat situar amb força també el focus en el debat “europeu” i les polítiques 
neoliberals i d’austeritat que ens imposen des d’unes estructures d’elecció i control 
poc democràtic i allunyades de la ciutadania (troica, FMI…). 
 
Es valora la importància de mantenir i consolidar la Plataforma Prou Retallades 
(mantenir la marca, que certament s’ha anat consolidant) i seguir impulsant i 
fomentant les diverses plataformes territorials, així com incorporar noves realitats que 
han aparegut els darrers temps i/o que s’han reactivat o consolidat, com el MUCE, la 
PDS, la FCONG o Cultura en Lluita - Marea Roja. En aquest sentit es considera necessari 
millorar la coordinació, potenciar la territorialització de la iniciativa i coordinar els 
calendaris de les diferents plataformes.  
 
Amb la suma de totes les plataformes, pretenem crear un espai de confluència per 
treballar pel model de país que volem, elaborant un discurs transversal i propositiu 
amb les propostes “Per una Catalunya social”, que esdevindria el nou marc de treball 
per al 2014. 
 
Hi ha tot un seguit de plataformes i marcs en què participem amb altres entitats:  
 
— Plataforma Prou Retallades. 
— Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària. 
— Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne. 
— Plataforma pel Dret a la Salut. 
— MUCE. 
— Plataformes i xarxes socials territorials (Girona, Lleida, Tarragona, Vallès 

Occidental, Baix Llobregat, etc.). 
— Etc. 

També hem de fer esment de la Xarxa d’Acció Solidària, que està consolidant la seva 
feina i ha incorporat alguna nova entitat. 
 
La Xarxa Activa pel Treball, on treballem amb altres entitats (Pimec, centres de 
formació…) per actuar en relació amb la inserció laboral. 
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4.15. L’estat del diàleg social a Catalunya: l’Acord estratègic, la Llei del 
SOC i la Llei de FP  

Aquestes setmanes ha continuat el treball entre Govern, sindicats i patronal en el marc 
de l’Acord estratègic per concretar algunes mesures que tinguin impacte directe en la 
situació actual. Sembla que s’està avançant en un conjunt de mesures, concretes i 
quantificables. Hem exigit des del primer dia que no és possible un acord general, 
ateses les diferències constatables amb el Pla de Govern, però que és possible un 
acord que prevegi mesures concretes sempre que siguin compromisos ferms, amb 
compromís pressupostari i indicadors de seguiment. Mesures amb impacte en persones 
o en activitat econòmica o que produeixin algun canvi normatiu. Els propers dies s’han 
de concretar les mesures.  
 
En aquest marc, el Departament d’Empresa i Ocupació està acabant d’elaborar el 
Projecte de llei del SOC, en el qual hem participat a través del Consell de Direcció, del 
qual som membres, i es pretén consensuar-ne el contingut. La nostra posició és la 
defensa del caràcter públic del servei d’ocupació, el manteniment del marc de 
concertació i la descentralització.  
 
Dijous passat vam rebre una proposta de la Generalitat de Catalunya de Pacte per a la 
lluita contra la pobresa a Catalunya. Haurem d’analitzar-ne bé el contingut i debat. 
D’entrada, cal valorar que, per primer cop, un pacte d’aquestes característiques va 
acompanyat d’una memòria econòmica i d’indicadors. 
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5. EL SINDICALISME EN UN ENTORN HOSTIL 

 
Com no pot ser d’altra manera el sindicalisme està també afectat per la crisi 
institucional que viu el país. També hem de constatar, però, que hi ha una ofensiva 
política i ideològica per modificar el panorama sindical. Això és més evident encara a 
escala estatal, on el Govern del PP havia explicitat aquest objectiu i considera 
prescindibles els sindicats, especialment quan s’instal·la la lògica de governar a cop de 
decret. Sabem que l’afebliment del sindicalisme de classe comporta l’afebliment dels 
drets socials i laborals, com ha passat també a altres països de la UE. 

Però això no pot ser una excusa per justificar les nostres pròpies limitacions. Cal que 
aprofitem aquesta situació per renovar bona part de les nostres pràctiques, millorar la 
transparència de la nostra acció, en especial la utilització dels recursos en general, i 
dels públics en particular. És per això que hem d’identificar quins són els nostres 
problemes i limitacions i agafar la iniciativa en la seva resolució.  

En l’àmbit confederal hem endegat un procés d’auditories externes a totes les 
organitzacions, que també s’han de fer en l’àmbit de la CONC. En aquest sentit 
s’inscriuen algunes de les reformes que hem de fer enguany en relació amb 
procediments, AMAS i altres. Cal conèixer i disposar de tota la informació en relació 
amb l’actuació que desenvolupem i com gestionem els recursos a disposició nostra, bé 
sigui per corregir, bé sigui per anticipar-nos als fets en cas de qualsevol requeriment. 
La situació de crisi institucional fa que avui se’ns exigeixi molt més en termes de 
transparència i d’informació sobre el que fem, com actuem, com ens financem. Per 
això hem de continuar avançant en la transparència màxima cap a l’extern i l’intern 
utilitzant els nostres mitjans comunicatius (web, digitals…).  

La millor manera d’abordar els reptes sindicals en un context econòmic, polític i social 
com el descrit al llarg de l’informe és des de la pràctica i l’acció. Amb capacitat de 
proposta i mobilització per fer front als reptes laborals, socials, polítics de la gent 
treballadora i des de la reestructuració del sindicat per millorar la nostra relació i 
capacitat d’organització dels treballadors i treballadores als centres de treball i a la 
societat.  
 
Hem de posar en valor la funció i la utilitat del sindicat. Amb la nostra pràctica i 
actuació hem de traspuar els valors propis del sindicat. Cohesionar i il·lusionar 
l’organització a partir de la reflexió sobre els reptes que tenim davant i enfortir els 
vincles de pertinença al sindicat a fi també de fer front als atacs externs que pretenen 
fer dels sindicats elements prescindibles. És en aquest sentit que es prepara l’acte del 
5 d’abril, de trobada de seccions sindicals, i és per això que es proposa també que la 
direcció del sindicat es reuneixi fins a l’estiu amb les seccions sindicals per debatre la 
situació, plantejar els reptes i reafirmar el paper i la funció de l’organització. 
 
Sabem, com hem dit, que estem en un temps en què mediàticament s’està qüestionant 
la funció sindical i, fins i tot, la nostra existència. Al llarg de l’informe estem 
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constatant que fem molta activitat dins l’empresa, a escala sectorial i a escala social, i 
sovint no som capaços d’explicar-ho ni externament ni internament, i perdem 
l’oportunitat de ser referents davant dels mitjans de comunicació i, alhora, de posar 
en valor la funció, l’activitat i la utilitat del sindicat. 
 
Hem d’avançar cap a l’objectiu d’interactuar més amb els delegats i delegades 
sindicals, la nostra afiliació i el conjunt dels treballadors i treballadores amb els 
instruments que tenim a l’abast, com les xarxes socials i altres espais que habilitarem 
durant aquest any a través de la nova web. 
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6. EL PROCÉS DE REESTRUCTURACIÓ ORGANITZATIVA 
 
El procés de reestructuració està en marxa i les diferents organitzacions estan 
realitzant tant els seus processos participatius com els debats entre elles per abordar 
la definició del model de la futura nova organització i l’encaix d’equips i pràctiques 
sindicals. Aquest procés ha de convertir-se en una oportunitat per millorar pràctiques, 
renovar estructures i avançar en valors. 
 
No podem oblidar que hem de continuar aprofundint en un model de sindicat d’homes i 
dones capaç d’integrar les diversitats reals del món del treball que volem representar. 
Hem de garantir les normes en aquest sentit, però, al mateix temps, incidir en allò que 
ens pugui fer avançar i anar més enllà. 
 
Pel que fa als òrgans de direcció i participació, cal garantir que els nous equips 
respectin els principis que hem estat treballant en els darrers temps. En aquest sentit, 
també s’ha previst que des de la Secretaria de Formació Sindical, Estudis i Cultura, es 
posaran en marxa noves accions formatives adreçades a facilitar la cohesió dels equips 
resultants d’aquests processos de reorganització. 
 
Sens dubte el resultat d’aquesta reestructuració organitzativa ha de suposar un nou 
repte per a la confederalitat d’una organització com CCOO, que no vol renunciar a 
seguir sent un poderós instrument dels treballadors i treballadores per organitzar-se 
millor i per incidir en la millora de les condicions de treball i de vida.  
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7. CONTINUAR EN LA MILLORA DE LA GESTIÓ ECONÒMICA 
 
Els recents canvis legals en relació amb l’exigència de cotització de retribucions en 
espècie, té un efecte directe en la gestió interna del sindicat, cosa que ha de 
comportar la revisió de procediments i l’establiment de noves pautes que garanteixin 
el compliment de la norma. Entre altres qüestions, caldrà, per exemple, modificar la 
nostra aplicació de viatges i dietes, fer-la més potent i vincular-la als processos de 
confecció de les nòmines i documents de cotització i (des d’ara) informació a la 
Seguretat Social i IRPF (incloure, per exemple, també les dietes en el model 190). Una 
aplicació de viatges i dietes que haurà de ser d’utilització obligatòria per a totes les 
organitzacions, ja que serà una de les eines clau per a la gestió i el govern de les 
responsabilitats patrimonials derivades de la norma.  
 
En qualsevol cas, aquest fet constata una de les mancances en relació amb la regulació 
especial que han de tenir les organitzacions sindicals i que hem d’instar el Govern a 
abordar. Mentrestant, però, això no pot comportar una excusa per no adequar 
escrupolosament procediments a la normativa i abordar, de manera que garanteixi la 
sostenibilitat de l’organització, els desequilibris que es puguin generar.  
 
En tot cas, hem de continuar amb els reptes marcats en termes de transparència, 
sostenibilitat, eficiència, etc., en la gestió dels recursos, adequant els instruments a la 
nova realitat i vetllant per fer compatible l’assoliment dels criteris anteriors. 
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8. REPRESENTACIÓ I REPRESENTATIVITAT 

8.1. Afiliació 

Les dades de cotització del 2013 les hem tancat amb 152.538 cotitzants, amb una 
caiguda interanual de 13.984 cotitzants, xifra que representa un –8,40%. En relació 
amb el període anterior, hem de recordar que en el període 2009-2012 les pèrdues 
acumulades van ser de 15.421 cotitzants, un –8,48%. La dada positiva que cal ressaltar 
és que entre el 3r i 4t trimestres del 2013 hem recuperat 619 cotitzants (s’ha passat de 
151.519 a 152.538). Pel que fa al tipus de quota, hi ha una petita disminució en la 
quota general. Passa del 78,10% el 2011 al 77,43% en acabar el 2013, i durant el 2013 
pràcticament no ha canviat. 
 
En relació amb el Pla de treball d’afiliació per a empreses “diana” (amb comitè i 
menys del 10% d’afiliació), durant el 2013 hi ha hagut una caiguda d’afiliació de 486 
cotitzacions, que respecte al total representa l’1,74%, quantitat molt inferior al 
còmput general. Hem de recordar, però, que en aquestes empreses tenim 27.969 
afiliats i afiliades; són empreses de comitè i sindicalitzades, i tenen més de 450.000 
treballadors i treballadores.  
 
Un àmbit on seguim tenint un important recorregut en termes afiliatius és el de les 
persones delegades que s’han presentat a candidatures amb les nostres sigles i que són 
partícips dels nostres valors sindicals. Hi hauríem de dedicar especial atenció i 
programar un pla de treball en cada organització perquè el seu compromís personal 
com a delegat o delegada pugui convertir-se també en major força de l’organització 
que dóna cobertura a la seva funció representativa.  
 
En resum, el tancament de l’any ha estat millor que la previsió feta al tancament del 
3r trimestre; no obstant això, hem de seguir treballant per consolidar aquesta petita 
millora, amb procediment, mètode i responsabilitats compartides.  
 
A continuació fem constar l’estudi realitzat pel CERES, en què veiem tant l’evolució de 
l’afiliació com la seva relació amb la població ocupada. La tesi de l’estudi del CERES 
és: “Tot i la reducció del nombre d’afiliats i afiliades, la taxa d’afiliació a CCOO és 
superior a la d’abans de la crisi”. 
  
L’afiliació al sindicat s’ha vist afectada en sentit negatiu per la crisi de l’ocupació, 
però no de manera immediata: els efectes es noten uns dos anys més tard. En tot cas, 
l’evolució de l’afiliació ha estat menys negativa que l’evolució de les xifres de població 
assalariada i és per això que el percentatge de població assalariada de Catalunya 
afiliada a Comissions Obreres és superior a la que hi havia abans de l’inici de la crisi. 
 
La taula següent mostra l’evolució, en xifres absolutes, del total de les persones 
assalariades i del total dels afiliats i afiliades al sindicat entre el final del 2004 i el 
final del 2013. Hi podem observar el creixement del nombre de persones assalariades 
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fins al 2007 i el canvi de tendència a partir del 2008, amb la forta caiguda de 
l’ocupació assalariada del 2009. També hi trobem l’augment constant de l’afiliació a 
CCOO fins al 2009 i l’inici de la pèrdua d’afiliació a finals del 2010.  
 
L’evolució de les dades, tot i que negativa per a les dues variables, resulta favorable a 
l’afiliació, ja que el seu percentatge sobre el total de les persones assalariades (vegeu 
els gràfics) varia molt poc fins a l’any 2007, mentre que el 2008 i el 2009, el període 
de més pèrdua d’ocupació, el pes de l’afiliació a CCOO augmenta molt clarament. 
Aquesta taxa d’afiliació es manté pràcticament igual fins al final del 2012. A finals del 
2013, però, la taxa d’afiliació a CCOO es redueix, però tot i així continua sent superior 
a la d’abans de l’inici de la crisi. 
 
En qualsevol cas, aquest estudi ens obliga a reafirmar-nos en el repte del treball 
afiliatiu per consolidar el paper i la funció de CCOO de Catalunya. Planificació i 
programació, determinació d’objectius i seguiment, i bones pràctiques sindicals des de 
la proximitat i un bon servei a l’afiliació són els instruments per créixer.  
  

8.2. Eleccions sindicals, redoblar esforços, revalidar la majoria 

Enguany, el darrer trimestre, s’inicia el període de major concentració d’eleccions. 
Per tant, cal que l’organització es prepari per a aquesta cita, redoblant els actuals 
esforços en el terreny electoral. Seran precisament en aquests processos de renovació 
on serem també avaluats pels treballadors i treballadores de les empreses per la nostra 
acció sindical en els anys més durs de la crisi. Sens dubte, aquesta avaluació serà 
també social. En un moment en què els poders econòmics i els governs que els 
representen qüestionen la funció representativa i d’interlocució dels sindicats, hem de 
demostrar que els treballadors i treballadores mantenen i reforcen la representativitat 
de CCOO per organitzar-se i per defensar els seus interessos. Per això, és important 
que treballem de la manera més organitzada possible per renovar la representativitat, 
promoure el màxim de candidatures i obtenir els millors resultats. L’objectiu no és 
només, tot i que també, revalidar la majoria sindical, sinó evidenciar la confiança i la 
utilitat de CCOO com a organització dels treballadors i les treballadores.  
 
Amb les dades tancades a 31 de desembre del 2013 podem fer un primer balanç. El 
2013 ha estat un any en què el nombre absolut de delegats i delegades ha disminuït, 
fruit de la disminució de l’activitat econòmica producte de la crisi (reducció del 
nombre d’empreses, reducció de plantilles). En aquest context de Catalunya, tanquem 
l’any amb 23.471 delegats i delegades, un nombre inferior a l’any anterior (424), però 
mantenint-nos com a primer sindicat de Catalunya i amb una evolució positiva respecte 
a la segona força sindical, que està en 976 (127 més que l’any anterior).  

El menor nombre de delegats i delegades en termes absoluts es concentra 
especialment a Indústria (–104), Construcció i Fusta (–98) i Comfia (–89), mentre que 
hem tingut increments lleugers a Educació i Sanitat. Territorialment, la pèrdua es 
concentra especialment al Barcelonès (–148), el Baix Llobregat (–140) i el Vallès 
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Occidental (–52) i obtenim un creixement significatiu al Bages (+25). Pel que fa als 
diferencials positius, la millor situació ha estat al Vallès Occidental (+107), Tarragona 
(+55), Fecoht (+61) i Educació (+49), al contrari que a Construcció i Fusta (–18), FSP (–
28) i Comfia (–56). Territorialment, totes les demarcacions provincials presenten 
resultats positius, excepte Barcelona. 

La conclusió que obtenim de l’anàlisi de resultats és que el 2013 ha estat un any en 
què CCOO ha estat capaç de retensar la seva estructura i activitat electoral, si bé de 
manera molt desigual. Els resultats, tot i que positius, no poden instal·lar-nos en la 
satisfacció i cal insistir en la necessitat de reforçar el treball d’eleccions sindicals en 
totes les organitzacions, programant i planificant les tasques, i establint els marcs de 
cooperació necessaris entre estructures per revalidar de nou la condició de primera 
força sindical en el proper període còmput. Cada estructura haurà de fer la seva anàlisi 
de tipus micro per veure com millora el resultat concret, ja que no estem en un 
moment en què una o altra organització pugui pensar que no és imprescindible per 
garantir un bon resultat global.  

 

9. 50è ANIVERSARI DE LA CONC 

Les activitats de celebració del 50è aniversari volen posar en valor el paper fonamental 
que CCOO de Catalunya ha desenvolupat durant aquest període en la construcció de la 
nostra societat. La història recent de Catalunya no es pot explicar, sense tergiversar-
la, sense referenciar el treball de CCOO, els seus homes i dones, i les lluites que hem 
protagonitzat al llarg d’aquest temps. 

La celebració del nostre aniversari vol retre homenatge al nostre passat i, des d’aquest 
reconeixement, ser un impuls i una mirada cap al futur, de la societat i del sindicat. És 
també una oportunitat per situar amb força la necessitat de recuperació de la memòria 
històrica i per posar en valor el protagonisme dels treballadors i treballadores i del 
sindicat en el procés de construcció nacional. 

Els actes centrals de celebració tindran lloc el dia 20 de novembre, però la intenció és 
que es desenvolupin activitats commemoratives, arreu del país i al llarg d’alguns 
mesos, fins a la cloenda, que es farà el 1r de Maig del 2015. 

Volem que sigui una celebració de la gent, de les persones, i que els diferents àmbits 
de l’organització puguin dur a terme també els actes que, a iniciativa pròpia, vulguin, 
per celebrar aquests 50 anys de CCOO de Catalunya i la seva gent. 
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10. MANTENIR LA INICIATIVA 

Mobilització sostinguda, confluència social. De la resistència a l’hegemonia. 

— Fent front a la negociació col·lectiva i a la reforma laboral: 
 
o Acció 13/02: Fogasa i reforma laboral. Es compleixen dos anys del 

començament de les mobilitzacions contra la reforma laboral imposada pel 
Govern del Partit Popular. Han estat dos anys de lluita contínua en els quals 
s’ha demostrat que era una mesura injusta amb els treballadors i 
treballadores, ineficaç per a l’economia i inútil per a l’ocupació. Dia a dia 
estem lluitant als centres de treball i portant la nostra protesta al carrer. No 
ho deixarem de fer.  
 

o El dimecres 13 de febrer farem una nova mobilització conjunta, amb el lema 
“2 anys de reforma laboral: + atur, + precarietat”, i per denunciar també la 
insostenible situació del Fogasa, que repercuteix greument sobre la situació 
de molts treballadors i treballadores, que acumulen retards en el cobrament 
de prestacions de gairebé dos anys. 
 

o Farem concentracions al matí a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona davant 
les seus del Fogasa o de la Delegació del Govern (Barcelona). A la tarda, 
farem una manifestació a Barcelona a les 18 h des de plaça d’Urquinaona fins 
a la plaça de Sant Jaume. 

 
 

— Assemblea actiu sindical 18 de febrer: 
 
o Aprofitant que el dia 18 de febrer Ignacio Fernández Toxo és a Barcelona 

(participa en l’acte d’homenatge a la companya Josefina Pujol), hem 
organitzat una assemblea a la sala d’actes de Via laietana amb el lema: “Pels 
drets socials, els serveis públics i la reivindicació del sindicalisme de classe”. 

 
o Adreçada a delegats i delegades del sector públic i a l’actiu sindical d’unions 

i federacions. 
 
 

— Accions contra l’atur i per la RGC: 
 
o Marxa 22/28 de febrer al Baix Llobregat, marxa contra l’atur a Girona… 

 
— A Bilbao el 2 de març hi ha una reunió del FMI. A escala confederal s’està 

treballant alguna iniciativa de mobilització. 
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— Preparar el 8 de Març: 
 
o L’agressió que representa la Llei de l’avortament del PP fa convenient i 

possible donar una important dimensió al 8 de Març. 
 

o Incorporar-hi la lluita per la igualtat (bretxa salarial, discriminació, 
violència…). 

 
— Contra les polítiques d’austeritat i per una altra Europa: 

 
o Mobilitzacions de la CES (4 d’abril a Brussel·les),  

 
o Mobilització del 6 abril per la Catalunya Social: 

 
• Es planteja una convocatòria per la Plataforma Prou Retallades, fent 

confluir les diverses plataformes i a partir d’un decàleg que defineixi el 
model social que defensem. La convocatòria s’emmarca també en el 
procés de mobilitzacions que la CES organitza arreu (a l’Estat es planteja 
fer-ho el 3 d’abril) i, per tant, també se situarà el focus en el debat 
“europeu” i les polítiques neoliberals i d’austeritat que ens imposen des 
d’unes estructures d’elecció i control poc democràtic i allunyades de la 
ciutadania (troica, FMI…). 

 
— Reivindicar-nos: 

 
o El 5 d’abril es prepara a Madrid una convenció estatal de seccions 

sindicals, sota el lema de “Pasado, presente y futuro de CCOO”. Es 
preveu per a unes 2.200 persones (700 d’estructura sindical, 1.500 de 
seccions sindicals). Al voltant d’aquest acte es preveu la realització de 
reunions de les seccions sindicals. 
 

— 28 abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. 
 

— 1 de Maig. 
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