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El primer 
Consell Nacional 
del 12è mandat

És molt important aconseguir un escenari d’inversions estratègiques que no vagin a 
parar al compte de beneficis de les empreses, sinó que serveixin per al canvi de model 
productiu necessari per assegurar un estat del benestar basat en l’economia verda i 
l’ètica de les cures. Si no serveixen per erradicar la precarietat del mercat laboral, difícil-
ment podran sustentar el futur que volem construir. CCOO prepara ja el diàleg social i 
la negociació col·lectiva per a la tardor. Necessitem activar el Consell del Diàleg Social 
de Catalunya, la renovació de l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i la negocia-
ció que ens permeti acordar la millora del treball essencial en els serveis públics. Els 
recursos de la Unió Europea són una oportunitat per reforçar el model econòmic català 
a l’hora de reequilibrar el pes de la indústria i millorar la qualitat dels sectors primari i 
terciari (serveis) al PIB. Tenim algunes palanques que poden incidir positivament en un 
impuls ordenat d’un canvi de model productiu: 

— El desenvolupament del Pacte nacional per a la societat del coneixement.
— La llei del SOC i la concertació de les estratègies territorials. 
— La renovació del Pacte nacional per a la indústria. 
— La reformulació del model turístic català. 
— El desenvolupament del model d’indústria agroalimentària. 
— El desplegament de la transició energètica. 
— La política de mobilitat sostenible. 
— L’estratègia de rehabilitació d’habitatge i construcció del parc social d’habitatge. 

En aquest marc de diàleg és on cal inscriure la negociació respecte del model del sector 
aeri de Catalunya i la proposta d’ampliació de l’aeroport. Ni es pot fer sense tenir en 
compte els interessos de la classe treballadora ni en sentit contrari als criteris de reequi-
libri territorial i de potenciació de l’economia verda. 

La recuperació econòmica 
ja ha començat; l’eliminació 
de la precarietat, encara no

Ara fa cinquanta-dos dies que va cloure el 12è 
Congrés de la CONC. El nou mandat no serà 
senzill i exigirà totes les energies del Consell, 
que avui, 13 de juliol del 2021, s’ha constituït 
formalment. Avui s’han aprovat els reglaments 
de funcionament dels òrgans de direcció i 
s’han conformat els diferents espais de cogo-
vernança de què ens hem dotat. Hem decidit 
iniciar la presentació de la declaració de béns 
així com l’assignació de les retribucions sala-
rials dels sindicalistes de totes les estructures 
segons l’ADES, i hem decidit col·lectivament 
els protocols de traspàs de responsabilitats per 
garantir els mitjans i els instruments a totes les 
persones que participen en els diferents espais 
del sindicat, segons s’ha aprovat als diferents 
òrgans de direcció. 
Així mateix, el Consell Nacional ha començat a 
fer les seves principals funcions. D’una banda, 
orientar les línies d’acció del sindicat, contex-
tualitzades en cada moment social i polític. De 
l’altra, ser l’espai de rendició de comptes del 
treball de l’organització. 
A partir d’aquest Consell, tota l’afiliació dispo-
sarà d’un Lluita digital en què es donarà la in-
formació que s’hagi debatut i aprovat.

Negociar la inversió dels fons Next Generation 
per a la reconstrucció de l’economia 
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Mobilitzacions del 14-J: cal aconseguir l’apujada 
de l’SMI i la derogació de la reforma laboral

És inexplicable que el Govern de l’Estat 
encara no hagi descongelat l’SMI per a 
aquest any amb l’objectiu d’acompanyar 
el creixement econòmic previst amb la 
millor capacitat de demanda interna i la 
millora del poder adquisitiu de la classe 
treballadora. És urgent una apujada de l’SMI. 

El grup d’experts creat pel mateix Govern 
recomana una fórmula d’increments anuals 
per arribar al final de legislatura al 60 % del 
salari mitjà, tal com aconsella la Carta Social 
Europea, i planteja una apujada d’entre un 
2,5 % i un 4 % per al 2021.

Convocatòria: 14 de juliol, davant de la Delegació del Govern, a les 12 h.

Riders: “Prou excuses. Laboralització ja!” 

El dia 22 de juliol, CCOO convoca 
mobilització de tota la CONC davant 
la seu de Glovo (carrer Pallars, 192, de 
Barcelona). Es tracta d’aconseguir que 
les plataformes apliquin la llei a partir del 
dia 12 d’agost i contractin regularment 
les seves treballadores i treballadors per 

posar fi, d’aquesta manera, a la dramàtica 
desprotecció que pateixen. Ja és hora 
que aquest col·lectiu comenci a cobrar 
quan pateix una malaltia, tingui jornades 
acotades, vacances pagades, cotització per 
a la jubilació, mesures de protecció de la 
salut i un sou fix a final de mes.

Es recupera l’ocupació, però creix la precarietat en la contractació 

Al juny s’ha produït la reducció de l’atur més important de la sèrie històrica en 
aquest mes. Una reducció de més de 35.955 persones aturades a Catalunya, un 
7,5 %. Encara a Catalunya hi ha 445.862 persones en atur, de les quals 251.439 
dones, el 56,4 % del total de persones aturades. La recuperació general no millora, 
al contrari, s’ amplia la bretxa de gènere. Els joves a l’atur són 29.632, de manera 
que s’ha produït una reducció sobre el mes anterior d’un 25,9 %. Aquestes xifres, 
juntament amb l’altíssima temporalitat, indiquen que la recuperació econòmica es 
produeix en sectors estacionals. Un 86,5 % dels contractes són temporals (35.964 
contractes indefinits i 230.603 contractes temporals). La precarietat del mercat de 
treball s’aprofundeix i s’incrementen les bosses de pobresa. Només el 58 % de les 
persones aturades tenen una prestació i la resta no percep cap ingrés. A Catalunya, 
hi ha 1.770.000 persones en risc de pobresa. Les persones que són beneficiàries de 
la renda garantida de ciutadania són només 159.607. 
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Es conforma Govern a Catalunya, però no farà nous pressupostos fins al 2022

CCOO ha demanat repetidament una major 
orientació de les administracions catalanes 
a la gestió i la política econòmica i social. 
En aquest sentit, i contradient declaracions 
del president, no s’entén la pròrroga 

pressupostària del 2020 per a tot l’any 2021, 
amb la qual cosa es renuncia a formular una 
proposta de pressupostos al Parlament per 
a aquest any. Hi havia temps suficient i, fins 
i tot, es podia habilitar el mes d’agost com 

a hàbil per al Parlament (som al mig d’una 
pandèmia) per tramitar uns pressupostos i 
no renunciar a més de 2.000 milions d’euros 
de capacitat pressupostària per fer front a 
la crisi.

Europa aprova el pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern espanyol

La Comissió Europea va aprovar el 15 de 
juny el pla presentat pel Govern espanyol 
als fons Next Generation de la Unió 
Europea. Amb aquest vistiplau, Espanya 
espera la primera transferència de 9.000 M€ 
el mes de juliol i uns altres 10.000 abans de 
finalitzar l’any 2021. D’ara endavant, Espanya 
ha d’anar complint periòdicament els 
objectius marcats en el pla per accedir a la 
resta dels fons que tenim preassignats i que 
arriben a 140.000 milions d’euros, la meitat 
en transferències directes i l’altra meitat en 
finançament. Aquesta decisió ha d’impulsar 
la transformació del model productiu 
al país i per això es fa imprescindible 
articular els marcs de participació 
territorial i sectorial mitjançant un procés 
de concertació política i social amb les 
comunitats autònomes, els ajuntaments 
i els agents socials i econòmics. Si volem 
impulsar un canvi de model productiu que 
reformi estructuralment l’economia i el 
teixit productiu del país, hem de garantir 
la visió conjunta i transversal de tots els 
agents implicats i hem de reforçar com mai 
els espais de concertació.

Els indicadors macroeconòmics fixen un 

creixement del 6,6 % per a l’any 2021 i d’un 5,2 

% per al 2022. Gairebé en dos anys és possible 

recuperar el PIB anterior a la pandèmia. En 

contrast, les rendes del treball han sofert una 

contracció l’any 2020 d’un 4,1 %, quan l’any 2019 

van experimentar un increment del 4,5 %. Cal 

recuperar el poder adquisitiu dels salaris, i tenir 

molt en compte la terrible descompensació entre 

el preu de l’habitatge i els salaris més freqüents 

La recuperació econòmica ja ha començat

EL Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya, CTESC, és un ens públic que actua com 
a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en 

matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. 
CCOO en forma part. Recentment ha elaborat 
un document amb les recomanacions per a la 

gestió eficaç i eficient dels fons europeus per a la 
reconstrucció econòmica i social. 



- ODI
+RESPECTE
+TOLERÀNCIA

LGTBI-fòbia

4

Núm. 376 - dmarts, 13 de juliol de 2021

ESPECIAL CONSELL NACIONAL

La llibertat dels líders del procés

El passat 22 de juny el Consell de Ministres 
va aprovar els indults per als nou líders 
independentistes, que feia més de tres anys 
que eren a la presó. Una decisió valenta 
per part del Govern i que és fruit d’un 
procés d’aproximació de posicions gradual 
per aconseguir superar les resistències 
preexistents. Els indults han tingut 
respostes dispars, però més favorables a la 
decisió del Govern del que a primera vista 
semblava. Ara és el moment de preparar el 
treball de la Taula de Diàleg, repte que serà 
molt difícil. Trobaran dificultats, com ho 
ha estat la darrera decisió del Tribunal de 

Comptes, que reclama 5,4 milions d’euros 
als responsables polítics catalans per la 
seva acció exterior i el desenvolupament 
de l’1 d’octubre. Des de CCOO pensem que 
aquest procés ha de trobar marcs d’actuació 
amb l’objectiu d’obrir una nova etapa 
política. En primer lloc, una visió d’esquerres 
en la formulació de solucions. En segon 
lloc, una negociació en fases graduals que 
construeixi el clima de confiança necessari 
per desenvolupar l’exercici d’autogovern. 
I, finalment, la conversió de solucions 
graduals en definitives ha de passar pel 
referèndum a la ciutadania de Catalunya, 

una solució política validada pels ciutadans 
i ciutadanes que doni estabilitat estructural 
a una nova etapa política al país, durant 
algunes dècades. Recuperar la plena 
legitimitat institucional i el consens polític 
és imprescindible perquè la recuperació 
econòmica tingui perspectiva social i no 
es basi en un model que precaritza les 
condicions de vida de la gent.

CCOO va celebrar que el Consell d’Europa 
es pronunciés en relació amb la llibertat 
dels presos i les ordres d’extradició dels 
polítics i polítiques que són fora d’Espanya. 

S’incrementa la violència masclista i contra les persones LGTBI+

A l’obertura de les restriccions sanitàries, 
a l’afectació social de la crisi i a un 
model patriarcal que encara campa a les 
nostres vides, s’hi suma un discurs d’odi 
protagonitzat per la ultradreta contra les 
dones i les persones LGTBI+. Les darreres 
setmanes hem vist com als assassinats 

de les dones, els seguien els dels fills 
i les filles per produir més dolor a les 
dones (la violència vicària). També hem 
vist apallissaments i un assassinat, el del 
Samuel, per violència homòfoba. Hem 
d’erradicar aquest flagell lluitant sense 
descans i sense defallir. 

CCOO aconsegueix un bon acord de pensions 
El passat 1 de juliol a la Moncloa se signava l’Acord sobre la reforma de pensions, que s’ha 
negociat els darrers mesos. Un acord que és una primera fase d’una reforma més profunda 
i que conté quatre eixos fonamentals:

• La derogació de la reforma del PP del 2013. 

• La consolidació de la separació de fonts de finançament amb un compromís d’una 
aportació anual dels pressupostos generals del 2 % del PIB. 

• Incentius per a l’apropament de l’edat efectiva de jubilació a l’edat legal. 

• Millores addicionals al sistema. La recuperació de l’índex de l’IPC per a la revaloració 
anual de les pensions i la derogació del factor de sostenibilitat de la reforma del PP 
del 2013 eviten un empitjorament de les futures pensions sobre un 20 % a meitat 
de segle. 

L’aportació del 2 % del PIB per mantenir la sostenibilitat del sistema de pensions envia un 
missatge claríssim a les noves generacions que avui tenen més lluny l’accés a la pensió. Un 
missatge que diu que el sistema és sostenible per garantir pensions per als joves del país.
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El sindicat, un dic de contenció contra els acomiadaments 

Els darrers mesos hem vist l’anunci 
d’expedients de regulació que afectaven 
milers de treballadors i treballadores 
del sector financer i el comerç. Els més 
significatius han estat els d’H&M, el BBVA i 
CaixaBank. Gairebé 13.000 acomiadaments 
anunciats entre totes tres empreses, una 
allau que ha posat en tensió, sobretot, 
el sector financer. L’acord a H&M obria la 
porta als èxits sindicals en els processos 
de negociació d’aquests expedients, 
reduint els acomiadaments i renunciant a 

la modificació de les condicions de treball 
plantejada. El BBVA va continuar amb un 
acord en el qual les mesures preses evitaven 
els acomiadaments forçosos i reduïen les 
persones afectades. Una fórmula semblant, 
tot i que més pronunciada, encara amb 
l’acord del 100 % de voluntarietat, és la 
que han trobat els companys i companyes 
a CaixaBank, amb un acord històric, ja que 
era el procés de reestructuració que més 
persones afectava d’un sol cop.

CCOO negocia la millora de la contractació a la funció pública

CCOO va aconseguir un acord amb el 
ministeri que comporta que tots els llocs de 
treball estructurals sortiran a oposició abans 
del 2024 i que les persones que no passin les 

oposicions cobraran una indemnització. Ara 
les administracions públiques han de posar 
en marxa els seus processos selectius. CCOO 
treballarem a totes les meses per agilitzar 
les convocatòries, les indemnitzacions i 
les altres mesures. Un dels continguts més 
rellevants de l’acord és que el personal 
temporal, tant interí com laboral, disposarà 
dels mateixos drets que l’indefinit. És una 
lluita sindical de fa molts anys, finalment 
aconseguida. La implementació en l’àmbit 
sanitari comporta fer modificacions a 
l’Estatut marc del personal estatutari i, en 
l’àmbit educatiu, comporta l’obligatorietat 
de negociar finalment un estatut docent 

tant per a l’àmbit universitari com per al no 
universitari.
L’exposició de motius reconeix que 
l’Administració no ha fet complir la Directiva 
comunitària 1999/70 per evitar l’abús de 
temporalitat i el diferent tracte al personal 
temporal respecte de l’indefinit. Aquesta 
directiva s’ha dictat en compliment d’un 
acord de la Confederació Europea de 
Sindicats, a la qual pertany CCOO. Això 
evidencia les possibilitats transformadores 
del sindicalisme internacional. Ara toca un 
enorme treball de negociació col·lectiva 
a totes les administracions públiques per 
concretar-lo. 

Acord amb el Govern i les patronals a Catalunya 

Aquest acord posa en circulació 1.000 M€ 
per reactivar l’economia catalana. Marca la 
voluntat d’enfortir els espais de concertació 
que tenen els agents socials, a diferència 
dels compromisos de començament d’any, 
que no van tenir el suport patronal. Fruit 
de la reivindicació sindical, també hem 
tornat a afegir una partida de més de 60 
milions d’euros, aquesta directament dels 
pressupostos de la Generalitat, per renovar 
els ajuts per al període gener-maig als 
treballadors i treballadores en ERTO, ajuts 
que estan entre els 600 € i els 700 €. 
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Presentació del balanç integrat dels comptes de la CONC

El tancament de l’exercici 2020 presenta 
un resultat positiu en el conjunt de la CS 
CONC de 880.227 euros, un resultat gairebé 
idèntic a l’anterior, que ascendia a 892.767.

Els ingressos per quota s’han incrementat 
en prop de 450.000 euros i ultrapassen 
els 15.100.000 euros. L’increment dels 
ingressos per quota, en part per una 
pujada lleu però sostinguda de l’afiliació i 
en part per l’augment del preu, és la millor 
dada que presentem. Dona capacitat i 
independència a l’organització, que depèn 
d’ingressos propis en un 87,75 %. Això ha 
permès incrementar la despesa de personal 
en un 3,45 %, motivada, majoritàriament, 
per les noves contractacions lligades al 
reforç de la xarxa d’atenció telefònica i als 
reforços del Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ). 

Aquests resultats ens permeten un coixí per 
al sosteniment de l’organització durant la crisi 
de la COVID-19 i per a la inversió adaptativa 
que necessitem. Els objectius són l’activació 
dels processos d’afiliació i el manteniment 
de l’activitat per sortir de la crisi amb una 
millor posició competitiva en relació amb les 
eleccions sindicals i una major rellevància i 
influència social. Ens permet executar el pla 
d’inversions en locals (Via Laietana, Cornellà 
i Girona) sense la necessitat de sol·licitar un 
préstec hipotecari. 

Durant el mandat anterior ens va preocupar 
la sostenibilitat dels serveis jurídics del 
sindicat. Vam proposar un debat al conjunt 
de la CS CCOO, que es va tancar amb 
l’aprovació, el dia 16 de juny, al Consejo 
Confederal, d’un nou acord de finançament, 

més solidari entre totes les organitzacions, 
que ens ha de permetre millorar aquesta 
situació. Els treballs de reorientació dels 
criteris d’activitat, que s’estan fent des del 
2018, han donat com a fruit un increment 
de l’activitat del GTJ que indica un punt 
d’inflexió positiu en la tendència dels últims 
anys i que s’ha de continuar promovent. 
Tal com ens indiquen els auditors externs 
i la Comissió de Control Administratiu i 
Financer, cal avançar cap a l’establiment 
d’una comptabilitat analítica que permeti 
valorar tot el treball del personal del GTJ i 
que esdevingui una base compartida per a 
una millor organització del treball.

El conjunt de les organitzacions han tingut 
un molt bon comportament financer, que 
ha estat eficaç, solidari i responsable.

despeses
 FDES

FONS GTJ

6 %

PROGRAMES 
SINDICALS

60 %

Despeses lligades 
a locals

18 %

Aportació a fundacions, 
ens, FDOC, fons 

finançament 

16 %

Mercè Andrés, nova síndica de l’Afiliació

El Consell Nacional ha nomenat Mercè Andrés nova síndica de 
l’Afiliació de CCOO de Catalunya en substitució de Lluís Filella, que 
ha finalitzat la seva important tasca al capdavant d’aquest òrgan 
coincidint amb la celebració del 12è Congrés del sindicat. El Consell 
ha agraït la feina feta pel Lluís i ha desitjat molts encerts a la Mercè. 

José Ángel Arnal, nou delegat 
de compliment normatiu i 
protecció de dades

El Consell Nacional ha 
nomenat també el nou 
delegat de compliment 
normatiu i protecció de 
dades de CCOO de Cata-
lunya, que ha recaigut en 
la persona de José Ángel 
Arnal. 


