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El Consell Nacional ha aprovat avui l’informe 
de situació presentat pel secretari general, 
Javier Pacheco, i que abordem en aquest DI-
GITAL especial. L’informe fa una primera expo-
sició del context en què ens trobem, especial-
ment condicionat per la sisena onada de la 
pandèmia de la COVID-19, amb un gran nivell 
de contagis que han tensat el sistema sanitari, 
el sistema educatiu i l’esfera de les empreses 
amb un altíssim nombre de baixes laborals. 
CCOO ja va alertar que el Govern perdia una 
oportunitat amb els pressupostos per dotar 
de més recursos la salut, la dependència i 
l’educació. 

La crisi a Ucraïna
Un altre escenari preocupant és la crisi a Ucraï-
na amb el conflicte entre Rússia i els EUA per 
al control de la frontera, amb una implicació 
directa de la UE i la Xina. Evidentment, darrere 
del conflicte hi ha el control de les xarxes de 

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya aprova 
l’informe de situació que mostra un context 
econòmic, polític i social amb llums i ombres

subministrament energètic, principalment el 
gas. Tothom apel·la a la diplomàcia per solu-
cionar el conflicte, però la tensió segueix amb 
una alta temperatura. 

Frenada en les previsions de recuperació 
econòmica
Paral·lelament, la recuperació econòmica ha 
frenat les seves previsions i ha entrat en una 
fase d’incertesa. La sisena onada pandèmica 
ha mostrat la seva incidència en el context 
socioeconòmic, però també ha fet evident la 
disrupció de les cadenes de subministrament, 
especialment de béns intermedis, que estan 
amenaçant de manera seriosa l’economia 
global. I l’augment dels preus de l’energia està 
portant a uns augments de la inflació que no 
auguren bons aires per al consum privat i la 
inversió, amb una pèrdua de confiança i de 
poder adquisitiu dels treballadors i les tre-
balladores. La reforma laboral i l’augment de 

l’SMI poden tenir els seus efectes positius i 
contrarestar en certa mesura aquesta situació. 

Augmenta l’ocupació 
Al mateix temps està creixent l’ocupació i s’està 
reduint l’atur amb dades històriques. Instru-
ments com els ERTO han protegit l’ocupació, a 
diferència d’altres crisis viscudes al nostre país. 
En els darrers dotze mesos l’ocupació ha cres-
cut a Catalunya en 157.000 persones i l’atur 
s’ha reduït en 142.000 persones. Evidentment, 
l’augment de l’SMI no ha afectat en absolut el 
creixement de l’ocupació. El problema, malau-
radament, es manifesta en clau de gènere, 
amb un desequilibri creixent entre dones i ho-
mes aturats. Des d’abans de la COVID-19, l’atur 
s’ha reduït en 25.000 homes, però ha augmen-
tat en 15.000 dones. I també cal destacar la mi-
llora en la contractació, amb un increment del 
42,84 % dels contractes indefinits i amb una 
reducció del 5,32 % dels temporals. 

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha 
participat  en la reunió del Consell Nacional de 
CCOO de Catalunya, màxim òrgan de direcció 
entre congressos. Per la tarda, Javier Pacheco i 
Unai Sordo participen en la presentació del llibre 
Conciencia de Clase. Historias de las Comisiones 
Obreras, volumen II. juntament amb Jordi Amat, 
Andy Robinson i Nativel Preciado.
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El Consell Nacional aprova el pressupost integrat 
de CCOO de Catalunya per al 2022
Un dels moments importants del Consell 
Nacional celebrat avui ha estat l’aprovació 
del pressupost integrat del sindicat per a 
l’any 2022. Un pressupost que supera els 
23 milions d’euros i que preveu un estalvi 
de 141.423 euros un cop descomptades 
les despeses dels ingressos. En detall, els 
ingressos pugen a 23.228.815 euros, dels 
quals les cotitzacions —allò que paguen 
els afiliats i les afiliades al sindicat— arriben 
als 15.758.053 euros. Juntament amb altres 
ingressos del sindicat, tot plegat significa 
el 85 % de tots els ingressos de CCOO 
de Catalunya. Així doncs, només el 15 % 
provenen de subvencions institucionals 
per activitat sindical com la salut laboral, 
la formació sindical, etc. Les despeses 
arriben als 23.087.392 euros, de les quals 
les despeses de personal pugen fins als 
16.083.559 euros, és a dir, un 69 % del total 
de les despeses del sindicat. Totes les dades 
econòmiques del sindicat, les trobareu a 
l’espai de transparència del web de CCOO 
de Catalunya. 

El 85% són ingressos 
propis de sindicat, 
del quals  el 67% 

són quotes de 
l’afiliació. Només el 
15% dels ingressos 

de CCOO de 
Catalunya provenen 

de subvencions 
institucionals. 
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El Consell Nacional nomena Lalo Plata com a nou secretari 
de Comunicació de CCOO de Catalunya

Gonzalo Plata Jiménez, més conegut 
com a Lalo Plata, ha estat nomenat avui 

En l’informe general s’ha fet també una 
valoració de la reforma laboral aprovada 
el 4 de febrer, un canvi estructural sobre la 
normativa laboral imposada el 2012 pel PP. 
La negociació ha estat llarga, i se’n van posar 
les bases el 2018, però la conjuntura política, 
amb la convocatòria d’eleccions i, més tard, la 
pandèmia, han fet que fins ara no es pogués 
culminar. La pandèmia, la digitalització i la 
reorientació de les polítiques a horitzons 
més verds, a més de l’arribada dels fons Next 
Generation, han creat finalment un marc 
adient per dur-la a terme. 

L’acord tripartit avança en drets per a la classe 
treballadora a les tres fases de la vida de les 
persones a les empreses. Es tracta d’una 
reforma que està ajudant ja molta gent i, en 
particular, dones i joves. Tot i això, en el debat 
polític posterior per convalidar el decret de 
govern que va portar a llei els acords dels 
agents socials s’ha menystingut la tasca feta. 
A l’informe del Consell s’ha fet una anàlisi 
sobre quatre derivades d’aquest procés de 
convalidació. 

La contractació canvia radicalment les 
relacions al món del treball
La reforma suposa un canvi estructural en 
la cultura de la contractació, cimentada 
fins ara en la flexibilitat que precaritzava 
les persones treballadores. Ara es capgira 
aquesta situación de manera que el contracte 
hagi de ser indefinit per defecte, i s’acoten 
molt les causes justificades de la contractació 
temporal, de manera que no hi hagi un 
mercat laboral de treballadores estables i un 
altre de precaritzades. Es deroga el contracte 
d’obra i servei i es milloren els contractes de 
formació, per dignificar-los.

Es recuperen els equilibris a la negociació 
col·lectiva
La recuperació de la ultra activitat i la 
prevalença dels convenis sectorials sobre 
els d’empresa justifiquen per si mateixos 
la importancia de la reforma. La amenaça 
de deixar caure els convenis era una 
espasa de Dàmocles que pesava sobre la 
negociació col·lectiva, i la cultura de les 
empreses multiserveis amb conveni propi 

i representació “fantasma” erosionaven el 
poder negociador dels sindicats. I per això, la 
reforma és un avenç.

Limits a la precarització i subcontractació
Els convenis col·lectius s’aplicaran també 
a contractes i subcontractes, cosa que farà 
canviar també la cultura de fragmentació 
i abaratiment de costos laborals, en deixar 
d’oferir avantatges als empleadors

El mecanisme de protecció RED, una 
alternativa als acomiadaments
Per últim, s’implementa un mecanisme 
similar al dels ERTEs covid que permetrà a 
les empreses superar les crisis, tot mantenint 
l’ocupació, amb el suport financer de 
l’administració i eines per millorar-ne l’ús i 
evitar-ne l’abús. 

La reforma laboral: un acord per celebrar que actua sobre la 
precarietat millorant les condicions de les dones i el jovent

pel Consell Nacional com a nou secretari 
de Comunicació i entra a formar part de 
la Comissió Executiva del sindicat; relleva, 
així, en el càrrec Montse Ros, que s’ha 
jubilat. En Lalo viu a Montmeló i va néixer 
l’any 1974 a l’Hospitalet de Llobregat. Fill 
d’un cantaor jubilat de Telefónica i d’una 
cosidora de vestits de cerimònia originaris 
de Granada. Parella d’una sindicalista i feliç 
pare d’una criatura, viu la seva infantesa 
i joventut entre Cornellà de Llobregat i 
Rubí. És educador social habilitat amb 
formació universitària en Humanitats. És 
tècnic de Cultura i Joventut a l’Ajuntament 
de Martorelles, on ha gestionat també les 
àrees de Cooperació, Protocol, Turisme i 

Comunicació. Així mateix, ha realitzat feines 
per a diverses productores d’espectacles, 
festivals de música i sales de concerts. 
Va ser tècnic de Joventut a Matadepera, 
regidor de Joventut a Rubí, secretari de 
comunicació del CNJC i director tècnic del 
1r Simposi Nacional de la Rumba Catalana. 
Com a fill de la precarietat, ha fet també 
una mica de tot: de cambrer, d’ajudant de 
cuina, de caixer, de peó d’una empresa del 
metall… Sindicalista des del 2003, ha estat 
el secretari general de CCOO del Vallès 
Oriental, Maresme i Osona des de l’abril del 
2013 fins al febrer del 2022. Al seu temps 
lliure ha posat veu, i en continua posant, a 
diverses bandes de pop i rock. 
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Davant un IPC disparat, és previsible 
que la patronal posi pals a les rodes o, 
fins i tot, pretengui reavaluar els acords 
assolits en matèria salarial. És per això que 
preveiem un augment de la conflictivitat, 
perquè sabem que haurem de lluitar per 
fer prevaldre aquestes mesures davant 
l’augment de la inflació que llastra tant els 
sous com els guanys de les empreses, però 
que són mesures essencials per canviar les 
dinàmiques establertes. 

Una altra part de l’informe que s’ha 
presentat al Consell Nacional s’ha dedicat 
a quins són els espais on la Comissió 
Obrera de Catalunya està centrant els seus 
esforços per millorar la vida de treballadors 
i treballadores. Entre aquests objectius 
estratègics n’hi ha alguns ja aconseguits, 
como ara la pujada de l’SMI a 1.000 euros, 
que ha de ser el principi de la recuperació 
del poder adquisitiu dels assalariats, i en 
especial dels de salaris més baixos. A més, 
aquesta pujada ha de continuar en propers 
anys, per arribar al 60 % del salari mitjà, tal 
com requereix la Carta social europea. 

NOUS ESPAIS DE LLUITA, NOUS ESPAIS DE MILLORA

Les taules salarials als 
convenis
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L’SMI

El 7 de març acaba el termini perquè 
les empreses de més de cinquanta 
treballadors presentin el seu pla d’igualtat. 

Els plans d’igualtat, una oportunitat estratègica

La nova estratègia, acordada l’any passat 
fins 2026, vé acompanyada de dotació 
pressupostària i treballarà en la formació de 
quadres sindicals, l’elaboració de guies de 
referència i materials de difusió. 

Engega l’Estratègia 
catalana de seguretat 
i salut laboral

Després d’aconseguir que es recuperés 
la paga extra del 2014, estem esperant a 
començar la negociació de la distribució 
del fons per la productivitat, així com 
el de la Llei d’ocupació pública. Ja ha 
començat la negociació de la llei de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i el 
desplegament de la llei per a la reducció de 
la temporalitat.

S’obren espais a la concertació en la funció 
pública i els serveis socials

A més de la importància intrínseca dels 
plans, aquests són també una oportunitat 
per augmentar la nostra presència en 
els processos d’organització laboral i per 
fer augmentar la democràcia interna a 
les empreses. Per això estem treballant 
conjuntament des de la Secretaria de 
Dones i LGTBI+ i la Secretaria d’Acció 
Sindical per optimitzar els nostres recursos 
i arribar a tantes empreses com puguem. 
El paper de les federacions serà cabdal per 
fer que aquesta actuació estratègica tingui 
resultats de llarg abast. 

Som a les portes del 8-M, una nova jornada 
reivindicativa del moviment feminista on 
el sindicat té un paper fonamental per rei-
vindicar el caràcter de la igualtat en el món 
del treball. Aquest any les mobilitzacions 
van acompanyades de conquestes sindicals 
com els increments de l’SMI, el reglament 
dels plans d’igualtat a les empreses i la re-
forma laboral, que tindran una incidència 
positiva en la lluita contra la discriminació 
de les dones en el món del treball.

DAVANT EL 8-M: LLUITA FEMINISTA I CONQUESTES SINDICALS

Paral·lelament hem iniciat la campanya “Per 
uns serveis socials dignes”, per enfortir les 
condicions de les persones que treballen 
en aquest sector. 
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Un pas endavant en els nostres compromisos
CCOO continuem aprofundint en el nostre 
caràcter sociopolític, i enguany ho hem dut 
a terme a través de diferents iniciatives. La 
Fundació Cipriano García està consolidant 
el pes de l’Espai Assemblea com a centre de 
reunió, exposició i memòria de la vida cultural 
de Barcelona, i s’està convertint en un refe-
rent, amb una programació variada i interes-

Un Pacte nacional per a la indústria i pels drets i la justícia social

L’informe del secretari general ha recollit tam-
bé la posició del sindicat davant el moment 
clau en què es troba el Pacte nacional per a 
la indústria. Un moment de preocupació da-
vant la manca d’ambició estratègica del pacte 
i la seva insuficient correcció pressupostària: 
2.800 milions d’euros entre despesa corrent, 
inversió extraordinària i fons europeus per al 

període de quatre anys. La durada és massa 
curta després de l’aturada institucional de dos 
anys, ja que l’horitzó del pacte ha d’anar molt 
més enllà dels temps polítics. 

Teixint aliances
Altres aspectes estratègics recollits en 
l’informe són la constitució de la Plataforma 
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sant, amb esdeveniments com exposicions, 
xerrades, presentacions de llibres i còmics o 
recitals de la Coral Roig Encès, a més de jor-
nades i anàlisis que han ajudat a consolidar i 

eixamplar la memòria històrica. Aquest treball 
sobre el passat es complementa amb la feina 
d’anàlisi sobre el sindicalisme que du a terme 
el Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES), 
que ara mateix prepara un informe sobre la 
feina de plataformes més enllà del lliurament 
(delivery). 

Quant al català, hem reafirmat, un cop més, el 
compromís amb la llengua que hem man-
tingut des dels nostres inicis, i estem treba-
llant en el marc del Seminari Salvador Seguí 
en un document de posició per buscar nous 
consensos en un tema que ens amoïna, i que 
s’està polititzant interessadament.

Ens hem enfortit també tant pel que fa en 
extensió territorial, obrint local a Mercabar-
na, com en els protocols d’atenció a les per-
sones, amb noves eines de digitalització 
que coincideixen amb la confluència entre el 
Departament d’Informàtica (DICONC) i els Sis-
temes d’Informació i Compliment Normatiu 
(SISCOM), que ens ha d’ajudar en la gestió de 

+ Drets i + Justícia Social per construir un 
espai comú per compartir reptes i lluites so-
cials, com es va poder viure en la manifestació 
que va tenir lloc el 12 de desembre. També 
l’estratègia del sindicat requereix treballar per 
democratitzar l’economia i l’empresa, teixint 
aliances amb l’economia social i solidària, i sig-
nant acords de col·laboració i suport com el 
que s’ha dut a terme amb la cooperativa 2Go-
Delivery, una iniciativa de treballadors i treba-
lladores riders per fugir de l’explotació laboral 
d’empreses de plataforma digital. I, finalment, 
cal fer constar la intervenció perquè la digita-
lització no estigui associada a la precarietat 
en el món laboral. En aquest sentit, el sindicat 
treballa en l’àmbit confederal en l’elaboració 
d’una directiva europea que reguli el treball 
de plataforma digital. CCOO de Catalunya té 
molt per aportar en aquest sentit, al mateix 
temps que reforça la capacitat organitzativa 
del sindicat per organitzar més i millor els tre-
balladors i les treballadores d’aquests espais. 

dades. Tot això, en el marc de l’execució del 
Pla estratègic d’inversions i del pressupost, 
dotant-nos d’eines d’eficiència i fent créixer el 
patrimoni i reforçant els serveis centrals. 

Internament, els treballadors i treballadores 
han recuperat l’Acord laboral que compromet 
i assenta les bases de millora d’unes relacions 
laborals coherents amb els valors del primer 
sindicat de Catalunya. 

I s’obre l’horitzó d’un nou període de concen-
tració electoral, en el qual ja estem tre-
ballant per consolidar i augmentar 
els nostres resultats, i el mateix 
hem de fer amb la nostra po-
lítica d’afiliació. És necessari 
que ens adonem que la 
força del sindicat neix tam-
bé de la capacitat de cada 
un de nosaltres d’afegir-hi 
nous companys i compan-
yes que sumin el seu esforç a la 
lluita. 


