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El Consell Nacional de CCOO de Catalunya condemna les 
violències masclistes i es compromet amb la seva erradicació

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya 
considera que cal articular les diferents rei-
vindicacions socials per aconseguir influir 
en la Llei de pressupostos de Catalunya i en 
la de l’Estat, per contrarestar les pressions 
dels poders econòmics que es disputen els 
majors pressupostos de la història. 
Així mateix, el Consell considera que cal 
pressionar el Govern d’Espanya per aconse-
guir la derogació de la reforma laboral i de 
la llei mordassa, així com per desenvolupar 
la segona part de la negociació de les pen-
sions públiques.
Sabem que no podem fer-ho sols, i que 
no volem fer-ho sols. Estem treballant 
conjuntament amb dotze entitats socials 
i amb la UGT per configurar una platafor-
ma d’entitats que defensem les rendes i els 

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya 
fa una crida a la mobilització social 

Amb motiu de la commemoració demà, 25 de novembre, del Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el Consell Nacional ha aprovat el ma-

nifest de CCOO, tot refermant el compro-
mís del sindicat amb l’eliminació de les 
violències masclistes, especialment, en 
l’àmbit laboral. 
El sindicat està desenvolupant una tasca 
ingent, però insuficient encara, a les em-
preses per negociar protocols contra les 
violències. Alhora, construïm una xarxa 
d’atenció i protecció a les dones víctimes 
de violències, posant els locals i les per-
sones del sindicat a disposició d’aquesta 
estratègia. 

serveis públics, i que lluitem per erradicar la 
pobresa i les desigualtats.
Després, treballarem en l’adhesió d’altres 
organitzacions cíviques.

Tenim obertes diferents taules de diàleg 
social i hem de fer un esforç perquè els pro-
cessos de negociació acabin amb acords 
en la línia que ens proposem. 
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Canvi de nom de la Federació de Construcció i 
Serveis. Es diu Federació de l’Hàbitat
El Consell Nacional ha aprovat el canvi 
de nom de la Federació de Construcció i 
Serveis.
Aquesta federació es va constituir a 
Catalunya mitjançant la fusió de la 
Federació d’Indústries de la Construcció i 
la Fusta, i la Federació de Serveis Privats, el 
28 de febrer del 2017. La denominació de 
l’actual Federació de Construcció i Serveis 
té com a eix fonamental l’aglutinació dels 
sectors amb un nom compost que doni 
cabuda i faci referència al conjunt dels 
sectors d’origen dels projectes federatius 
anteriors. 
En el marc del 3r Congreso Federal Estatal 
de Construcción y Servicios, celebrat 

durant els dies 26, 27 i 28 del mes de maig, 
es va debatre la possibilitat del canvi de 
nom de la Federación de Construcción y 
Servicios, tot cercant una denominació que 
fos senzilla i aglutinadora de l’amplia diver-
sitat sectorial que es troba dins del marc 
federal. Fruit d’aquest debat es va aprovar el 
canvi de nom de la Federación de CCOO de 
Construcción y Servicios pel de Federación 
Estatal del Hábitat. 
A partir d’ara, totes les comunicacions 
tant internes com externes usaran la nova 
denominació de Federació de l’Hàbitat de 
CCOO de Catalunya. 

Les propostes de CCOO per al debat pressupostari
CCOO vol influir en els pressupostos perquè 
és conscient que som davant de la situació 
social més greu dels darrers quaranta anys 
i que els nivells de vulnerabilitat s’han 
agreujat amb la pandèmia. 

Tant els pressupostos de Catalunya com 
els de l’Estat compten amb una injecció 
important de recursos de la UE, amb els 
fons europeus Next Generation, en el cas 
de Catalunya, per sobre dels 2.000 milions 
d’euros. CCOO considera que cal utilitzar 
aquests diners per impulsar un canvi de 
model productiu i reforçar els sistemes de 
protecció a les persones, especialment, el 
sistema sanitari i el sistema educatiu. 

Ens preocupa que ni el Govern de l’Estat ni 
el de la Generalitat, a les seves propostes de 
pressupostos, no apostin per un increment 
de la recaptació fiscal per enfortir les partides 
de despesa social de manera estructural.

Des de CCOO de Catalunya, hem explicat 
a la Generalitat la necessitat d’aprofitar el 
debat parlamentari sobre els pressupostos 
per articular un marc de concertació social 
paral·lel per incrementar els marges de 
recaptació fiscal, incrementar els recursos 
a l’atenció primària de salut, reduir les 
llistes d’espera, reduir les ràtios a l’educació 
primària, més enllà de P3 i la gratuïtat als 
dos anys a l’etapa 0-3 anys, i reforçar l’oferta 

Isabel Gutiérrez Muela, secretària general de la 
Federació de l’Hàbitat de CCOO de Catalunya

d’FP per evitar que es torni a repetir la fallida 
d’aquest curs, en què 26.000 alumnes s’han 
quedat sense plaça. 

També plantegem la necessitat d’articular 
els recursos suficients per a la conformació 
de l’Institut Català de la Dependència, per 
garantir des de la gestió pública un canvi 
radical del sistema de residències i centres 
d’atenció a persones amb dependència, 
i millorar les polítiques de cures per 
a aquestes persones, dignificant les 
condicions de treball en aquests sectors.

Exigim l’actualització de l’índex de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC), que fa onze 
anys que està congelat, cosa que dificulta 
les condicions d’accés a la renda garantida 
de ciutadania i als serveis de protecció social 
a les persones que pateixen la vulnerabilitat 
més extrema.

És urgent i necessari augmentar les 
inversions estratègiques als serveis públics 
per corregir les polítiques de retallades 
de la gestió política de la crisi de la gran 
recessió del 2008. 



3

ESPECIAL CONSELL NACIONAL

Encara no hem aconseguit la derogació 
de la reforma laboral
El sindicat ha deixat clar que la derogació 
dels efectes més greus de les reformes 
laborals, que afecten la contractació, la 
subcontractació, l’equilibri de la negociació 
col·lectiva i els acomiadaments, és 
imprescindible per arribar a un acord i 
evitar la conflictivitat laboral al país. Aquest 
és un objectiu principal de la mobilització 
que convoquem.

Important acord respecte del salari 
mínim interprofessional (SMI)
El mes d’octubre s’ha actualitzat l’SMI, amb 
un increment de 15 euros, després de 
mesos de congelació amb l’excusa de la 
pandèmia. Amb aquest acord, el Govern 
assumeix l’increment per al 2022, fins a 
1.000 euros, i per al 2023, quan ha d’arribar 
als 1.050 euros.

Nou acord parcial de pensions
Hem aconseguit que el mecanisme d’equitat 
intergeneracional es resolgui per la via de 
l’augment dels ingressos i no de la davallada 
de les pensions. Amb aquest acord, queda 
derogat el factor de sostenibilitat del PP, 
que abaixava les pensions. Aquest acord 
comporta un increment del 0,6 % de les 
cotitzacions a la Seguretat Social, amb un 
repartiment d’un 0,5 % de la quota patronal 
i un 0,1 % a les cotitzacions dels treballadors 

i treballadores. Aquest increment de 
cotitzacions té una vigència de deu anys. 
Durant l’any 2022 s’ha d’abordar la segona 
fase de la reforma del sistema per garantir-
ne la viabilitat per a les properes dècades. 

Ajuts per a treballadores i treballadors 
en ERTO
Al Consell del Diàleg Social de Catalunya 
pensem que podrem aconseguir, com en 
convocatòries anteriors, una partida de 
recursos propis de la Generalitat per obrir 
una línia d’ajuts a 40.000 treballadors i 
treballadores que segueixen en situació 
d’ERTO COVID. 

Renovació del Pacte nacional per a la 
indústria (PNI)
Les negociacions de les diferents taules de 
treball per a la renovació del PNI avancen 
a bon ritme, amb la voluntat d’arribar a 
un nou acord a començaments del 2022. 
Intentem evitar les mancances del PNI 
anterior, mitjançant mesures estratègiques 
sobre diferents projectes tractors de 
les polítiques industrials, la definició 
d’objectius sobre reindustrialització i 
transformació del model productiu, i la 
vinculació a les polítiques industrials de la 
política energètica amb el desplegament 
de les energies renovables. Sobretot, 
reclamem una partida pressupostària 
concreta vinculada al PNI.

Acord interprofessional de Catalunya 
(AIC) 
Les negociacions sobre l’AIC no 
avancen a causa del bloqueig patronal 
en el desplegament de les mesures 
relacionades amb el teletreball en 
matèria de compensacions de despeses 
als treballadors i treballadores. Les 
negociacions han obert la possibilitat 
d’incorporar el caràcter normatiu, és a dir, 
d’implementació obligatòria, als convenis 
col·lectius, sobre aspectes relacionats amb 
la prevalença dels convenis autonòmics, 
la formació i les matèries de digitalització 
a les empreses, amb altres matèries 
no normatives de la importància de la 
seguretat i la salut laboral i la igualtat. Un 
acord ambiciós que ha de superar aquest 
bloqueig que comporta que, gairebé 
després d’un any del venciment de la seva 
vigència, encara no l’hàgim pogut renovar.

Plans d’igualtat 
Hi ha hagut un important increment 
de la negociació i del registre de plans 
d’igualtat després de l’entrada en vigor 
del Reial decret llei 6/2019, de 7 de març, 
de mesures urgents per a la garantia de 
la igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes, que va rebaixar la grandària 
de les empreses obligades a negociar plans 
d’igualtat fins a les de cinquanta persones 
en plantilla. 

El paper del sindicat és clau per aconseguir una 

sortida justa de la crisi sanitària i per construir 

un nou contracte social que sustenti un estat 

del benestar social per a les properes dècades. 

Volem un nou contracte social amb treball digne, 

transformació del model productiu, respecte pel 

planeta, millora dels serveis públics i impuls de 

les polítiques d’igualtat.

Per compartir l’anàlisi i les propostes del sindicat, 

RENDIM COMPTES

Resultats del diàleg social

hem fet 13 assemblees de delegades i delegats 

per tot Catalunya, que han aplegat més de 4.000 

persones, amb les quals el sindicat ha comprovat 

la seva capacitat de convocatòria i ha constatat 

un gran consens en la posició de CCOO.

Acció Jove ha convocat també una assemblea 

jove, amb l’objectiu d’agrupar les organitzacions 

juvenils de Catalunya entorn de la mobilització 

del 12 de desembre. 
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Les assemblees han aplegat 
més de 4.000 persones

Hem organitzat 13 assemblees de delegades i delegats 
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Les reivindicacions socials de CCOO
En aquest període el sindicat ens hem po-
sicionat, amb una bateria de propostes, so-
bre temes centrals que articulen els drets 
de la classe treballadora.

Hem denunciat la insuficiència de la llei 
de l’habitatge aprovada pel Govern de 
l’Estat. No és suficient establir mesures que 
queden condicionades per un mercat es-
peculatiu, com l’immobiliari. És imprescin-
dible regular els preus i incrementar el parc 

d’habitatge social i públic 
per garantir que les persones 
no dediquin més del 30 % 
dels seus ingressos salarials 
a l’accés a un habitatge en 

condicions dignes.

La gestió del conflicte laboral
El conflicte segueix sent un instrument cab-
dal per millorar la vida de la gent. L’any 2020 
CCOO ha protagonitzat la majoria de convo-
catòries de vagues al país, i Catalunya és la 
comunitat autònoma on més vagues s’han 
portat a terme. La CONC i les seves organit-
zacions han estat a l’ofensiva en plena pandè-
mia. El transport sanitari, les treballadores de 
la dependència o les treballadores de la llar 
han desenvolupat mobilitzacions en aquests 
mesos.

La reestructuració del sector financer
Els conflictes provocats per les reestruc-
turacions de les empreses amb milers 
d’acomiadaments en el sector financer ha 
protagonitzat diferents processos de mobi-
litzacions i vagues que han permès arribar a 
acords que han evitat acomiadaments obli-
gatoris i processos de reducció de condicions 
de treball.

Alarma en els sectors industrials
La situació del sector de l’automoció, d’una 
banda, i la manca de subministrament de 
semiconductors i matèries primeres, de 
l’altra, han provocat processos de negociació 
d’ERTO i també acomiadaments i tancaments 
d’algunes empreses industrials. El sindicat 

ha gestionat els processos, amb la qual cosa 
s’han obert marcs de reindustrialització i s’han 
millorat les condicions d’afectació de les sus-
pensions dels contractes. La mobilització ha 
estat necessària en molts dels casos.

El sector de les càrnies
Aquest sector ha estat, durant els últims anys, 
un espai de precarietat laboral extrema. En 
aquests dies, ja ha estat capaç d’utilitzar la for-
ça organitzada de la mobilització per millorar 
les condicions de treball. 

El sector de la neteja viària
Els treballadors i treballadores de la nete-
ja viària a diferents localitats catalanes es 
mobilitzen per garantir millors condicions 
d’ocupació i salarials en els processos de lici-
tació municipal dels serveis que presten.

El servei d’atenció a domicili
Les treballadores del servei d’atenció a domi-
cili també han reivindicat amb vagues a dife-
rents localitats la millora dels seus salaris i de 
les seves condicions laborals. 

El lleure educatiu i sociocultural
Les companyes i companys del lleure educa-
tiu han lluitat per desbloquejar el seu conveni 
col·lectiu.

Núm. 384 - dimecres, 24 de novembre de 2021

El sistema educatiu
Els treballadors i treballadores del sistema 
educatiu s’han mobilitzat per incrementar els 
recursos públics per oferir millors ràtios a les 
aules i un increment de personal docent per 
garantir una educació de qualitat.

Estabilització de les treballadores i 
treballadors de les administracions 
públiques 
L’abús de la temporalitat a les administracions 
públiques és una prioritat pel sindicat. Hi ha 
desenes de milers de persones afectades. El 
sindicat treballa per corregir la situació i fer-
ho amb l’absoluta seguretat jurídica, per no 
agreujar la situació actual. 

Hem fet públic un manifest conjunt amb 
la UGT i la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya en relació amb la 
reducció de la tarifa de la llum. El preu de 
l’electricitat és insostenible per a milions de 
persones. És necessari canviar el model oli-
gopolístic del servei perquè deriva les des-
peses a les persones consumidores mentre 
preserva els beneficis de les elèctriques. El 
Govern hi ha d’intervenir.

Hem denunciat la manca de determina-
ció del Govern de la Generalitat per des-
plegar les energies renovables i millorar 
la capacitat de sobirania energètica a fi de 
reduir la dependència externa i dels siste-
mes de generació més contaminants. 

En relació amb la mobilitat, proposem un 
servei de tren que sigui funcional per a 
la classe treballadora catalana. A les pro-
postes de millora de Rodalies a les quatre 
províncies catalanes que vam presentar al 
mandat passat, hi afegim una proposta per 
connectar amb el tren d’alta velocitat el sud 
i el nord de Catalunya, des de Tortosa fins 
a Figueres. Es pot fer usant la xarxa CATAV, 
que aprofita la xarxa d’alta velocitat. Ja que 
l’hem pagada entre tots i totes, és just que 
pugui ser usada per tothom, amb preus re-
gulats i accessibles. 
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Una mirada al món
Atac feixista a la seu central de la CGIL a 
Itàlia 
El moviment feixista antivacunes italià va ata-
car la seu de la CGIL, el principal sindicat italià, 
a Roma, en el marc d’una manifestació dels 
negacionistes de la COVID-19, emparats per 
les formacions feixistes italianes. Un atac que 
mostra, per un costat, l’aliment de la cultura 
de l’odi del feixisme que campa per Europa i 
la resta del món, i, per l’altre, que els sindicats 
de classe som una frontera ideològica per al 
feixisme. Un atac als valors democràtics i les 
llibertats fonamentals dels que volen una so-
cietat despietada i fragmentada, on les clas-
ses populars estiguem sotmeses a les elits 
econòmiques i contraculturals. Aquests atacs 
van despertar la solidaritat del sindicalisme 
internacional i, a Itàlia, els sindicats van con-
vocar una gran manifestació unitària contra el 
feixisme, amb la qual cosa es va impulsar el 
debat parlamentari per iniciar la il·legalització 
del partit feixista Forza Nuova. CCOO de Ca-
talunya, conjuntament amb la UGT, ens vam 
concentrar en solidaritat amb la CGIL i com a 
denúncia contra el feixisme arreu del món.

Les crisis humanitàries, sense resposta 
internacional
Hem de fer el possible perquè el sindicalisme 
internacional no deixi en l’oblit la lluita de les 
dones afganeses ni les morts a la Mediterrà-
nia ni la crisi de refugiats a les fronteres de 
Polònia ni la violència institucional a Colòm-
bia ni el patiment del Sàhara Occidental ni 
l’inacabable assetjament al poble palestí…
És inadmissible que la resposta d’Europa sigui 
aixecar els murs de les fronteres en lloc de tro-
bar sortides humanitàries d’asil i polítiques in-
ternacionals per resoldre el conflicte d’origen.

La feblesa de la cadena global de 
subministraments
La pandèmia ha posat en evidència les feble-
ses de la cadena global de subministraments, 
amb què s’ha trencat la cadena de valor i s’ha 
posat en risc l’abastiment de béns i productes 
a escala mundial. Un exemple és la crisi dels 
semiconductors, que a Europa està afectant 
productes tecnològics, de la llar i automobilís-

tics, entre d’altres. Fàbriques aturades i consum 
ajornat, que tenen efectes greus en l’ocupació.

D’altra banda, la crisi de preus del transport 
de mercaderies per vaixell, com a conseqüèn-
cia de la guerra freda entre la Xina i els EUA, 
lluitant per l’hegemonia de la producció in-
dustrial com a subministradors clau per a la 
resta del món, ha provocat que l’encallament 
dels vaixells contenidors als ports xinesos 
hagi multiplicat el preu dels contenidors per 
15 i per 20. Això ha posat en risc l’abastiment 
de béns i productes que afecten diferents 
sectors econòmics i les seves cadenes de va-
lor. La gestió i la solució d’aquesta crisi s’ha 
de tractar com una prioritat per evitar efectes 
devastadors a l’economia i el fre, que ja ha co-
mençat a produir-se, a la recuperació econò-
mica a la sortida de la crisi de la COVID-19.
Falta de compromís internacional en la des-
carbonització de l’economia 
La Cimera de Glasgow ha posat en evidència 
la insuficiència dels acords per a la descarbo-
nització de l’economia. 

Harmonització de la fiscalitat internacional
La darrera cimera del G20 va portar a debat la 
necessitat d’harmonitzar un mínim de grava-
men sobre els impostos de l’activitat econò-
mica a escala global, fixant el 15 % com un 
percentatge a complir per les diferents nor-
matives fiscals dels països del G20 i la seva 
àrea d’influència, que és molt gran. És un pas 
en bona direcció, sí, però amb uns efectes 
minsos per canviar la lògica del capitalisme 
global especulatiu i productor de desigualtats 
socials i econòmiques. En canvi, la lluita con-
tra els paradisos fiscals no vol abordar-se i es 
manté una economia dual i irresponsable. 
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El Consell aprova el 
Pla d’inversions de la 
CONC per al mandat 
del 12è Congrés
Michela Albarello, secretària de Relacions 
Institucionals, Transparència i Digitalització, 
conjuntament amb Álvaro Muñoz, 
secretari de Finances, han presentat un pla 
d’inversions que pretén una actualització 
tecnològica dels instruments de gestió 
del sindicat, donar respostes a les noves 
realitats del món del treball, enfortir l’acció 
sindical i millorar la densitat sindical.
Aspirem a incorporar la digitalització a 
l’acció sindical. Es tracta, bàsicament, de 
millorar els processos en què se sustenta 
l’activitat de la nostra organització i també 
de la gestió de les dades. Dades que no 
són números o quantitats aïllades, sinó que 
són informació que hem de transformar 
en coneixement. Coneixement de 
l’organització, de l’afiliació, de la negociació 
col·lectiva, del món del treball.
Aspirem també a millorar la transparència i 
la rendició de comptes.
El sindicat dedica 6 milions d’euros a aquest 
objectiu, una inversió que s’ha d’amortitzar 
entre quatre i deu anys. 

La vacunació és la 
millor eina per 
controlar la pandèmia
No podem donar per resolta la crisi sanitària i 
les seves derivades econòmiques i socials. És 
important que les polítiques de prevenció, 
els plans de vacunació i el reforç del sistema 
sanitari segueixin prenent el protagonisme 
de les polítiques públiques. La crisi no està 
superada i Europa ha de seguir apostant 
per la protecció de les persones en tots els 
àmbits de les seves vides (salut, economia i 
desenvolupament social). 


