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ESPECIAL CONSELL NACIONAL

El Consell Nacional ha aprovat avui l’informe 
de situació, que ha presentat Javier Pacheco, 
el secretari general de CCOO de Catalunya, i 
que us expliquem en aquest LLUITA DIGITAL 
especial. En primer lloc, l’informe fa una breu 
repassada al context geopolític, amb especial 
èmfasi en la incertesa derivada del conflicte 
d’Ucraïna, que colpeja les consciències oc-
cidentals com malauradament ho fan pocs 
altres. Aquesta incertesa, que conviu amb la 
que provoca encara la pandèmia, s’afegeix 
als reptes que suposen el canvi climàtic, la 
inseguretat alimentària i la digitalització. Tot 
plegat requerirà que treballem per a un nou 
contracte social basat en la solidaritat interna-
cional i el sindicalisme de classe.

La reforma laboral comença a donar fruits
Des de l’aprovació de la reforma laboral, les 
dades de contractació indefinida han regis-
trat un augment importantíssim, com no es 
veia des dels anys vuitanta del segle passat, i 
això, a més, se suma al creixement de la crea-
ció total d’ocupació. Milers de persones han 
vist com les seves expectatives vitals millora-
ven, però ens caldrà estar atents al que pu-
guin fer les ETT per esquivar l’aplicació efec-
tiva de la llei, així com empènyer més en la 
negociació col·lectiva per recuperar l’equilibri 
en les relacions de treball. Així mateix, caldrà 
insistir en el fet que es creïn i s’apliquin políti-
ques per tal de reduir l’atur de llarga durada, 
el femení i el de les persones migrants, a fi 
de corregir l’elevada rotació contractual que 
moltes d’elles pateixen.

Cal un nou contracte social basat en la solidaritat 
internacional i el sindicalisme de classe, perquè res 
no tornarà a ser igual

La inflació desbocada afecta l’economia
La situació de la inflació no ha millorat des 
del darrer Consell, i ara ens trobem amb les 
taxes més altes des del 1985. Les previsions 
econòmiques estan sent revisades a la baixa, 
però no cal caure en el parany discursiu 
d’algunes patronals, que volen comparar 
aquesta crisi amb la del 2020, sense esmen-
tar tres factors que la diferencien d’aquella: 
ni l’activitat s’ha aturat ni han caigut els mar-
ges de beneficis en augmentar els preus ni la 
major part dels acords salarials s’han signat 
aquest any, sinó que reflecteixen el que es va 
signar anteriorment. 

Volem un pacte de rendes
Per corregir-ho tot demanem un pacte de 
rendes que prevegi un control del mercat 
elèctric per contenir la factura. També ha de 
preveure una fiscalitat més justa, que gravi 

els beneficis de les energètiques i que ree-
quilibri l’aportació entre grans i petites em-
preses, i que faci una regulació dels preus de 
l’habitatge amb límits temporals. A més, s’han 
de transferir rendes directament a les rendes 
que limiten amb l’SMI i cal un acord estatal 
de negociació col·lectiva amb una previsió de 
tres anys, amb clàusules de revisió anual. Ne-
cessitem un pacte de rendes que no basculi 
sobre la idea de contenció salarial, sinó sobre 
la de corregir desigualtats. Aquest pacte es 
vol sumar a les propostes per un acord estatal 
de negociació col·lectiva (AENC) que hem fet 
conjuntament amb la UGT davant les patro-
nals i que no accepten per tal de no perdre 
beneficis (tot i que la seva proposta és que 
els treballadors i treballadores sí que perdin 
capacitat adquisitiva). Ens hem d’enfortir a la 
concertació i a les taules de negociació per 
frenar-ho. 

Informe al Consell Nacional de CCOO de Catalunya:
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No ens n’amaguem, dels conflictes

Conveni del metall a Barcelona
El conveni del metall a Barcelona, un dels que més treballadores i 
treballadors mobilitza, i que serveix d’exemple a molts altres convenis 
similars, està bloquejat per la decisió patronal de no aplicar la clàusula 
de revisió salarial pactada el 2021. El 10 de maig tenim la vista per 
la demanda que hem interposat al TSJC, i abans hem convocat 
mobilitzacions i concentracions.

Neteja viària i sanejament urbà
Un sector de creixent conflictivitat és el que aplega les empreses 
d’aquest àmbit, les quals sovint també pateixen la negativa patronal 
d’aplicar les clàusules de revisió salarial pactades. A l’Hospitalet de 
Llobregat i a Cerdanyola hi ha vagues convocades, i a Barcelona 
també s’està valorant fer-ne.

Un sector públic sota mínims
La situació de manca de recursos suficients dels serveis públics 
s’expressa en conflictes com el col·lapse de les oficines de la Seguretat 
Social o el desmantellament d’una part del model de Correos, que 
estan provocant conseqüències per als treballadors i treballadores i 
que empitjoren els serveis a la ciutadania. El sindicat està mobilitzant-
se amb els companys i companyes per revertir la situació.

Treballadores d’atenció domiciliària oblidades
També plantegem mobilitzacions per al sector de l’atenció 
domiciliària. Les treballadores d’aquest sector, que duen a terme una 
tasca tan imprescindible, no es veuen recompensades per part de les 
empreses que el gestionen, les quals, en uns quants casos, es neguen 
a fer efectius els augments pactats argumentant que el pressupost i 
les seves normes no els permeten fer-ho de manera efectiva.

Douglas fa mala olor
Un altre conflicte que cal destacar és la vaga a Douglas, del sector 
del comerç amb abast estatal, en defensa de l’ocupació davant de 
l’expedient de regulació d’ocupació presentat per l’empresa, que 
afecta mil persones. Les vagues estan tenint un seguiment important 
i han d’obrir vies de negociació de cara a arribar a un acord.

Botifarra als abusos de Schara
L’empresa Schara, que desenvolupa la seva activitat a Mercabarna, 
ha acomiadat els companys del sindicat a l’empresa. Per això vam fer 
dos dies de vaga, amb un important seguiment, que van forçar un 
acord que va suposar la readmissió dels companys. Aquest conflicte 
és important, pel que té de simbòlic respecte de les llibertats sindicals 
i perquè és un dels resultats de l’aposta del sindicat al Barcelonès per 
reforçar l’organització a Mercabarna amb l’obertura d’un local. 

Al Consell també s’ha fet un petit repàs dels conflictes oberts o tancats recentment.
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VAGA I MOBILITZACIONS
La nova data d’inici del calendari escolar va 
ser el detonant, tot i que no la causa, de les 
mobilitzacions de la comunitat educativa. 
Aquesta està cansada de la manca de diàleg 
amb el conseller d’Educació, de les seves 
decisions arbitràries i del fet que aquest 
no demostri cap voluntat de revertir les 
retallades. Les convocatòries de cinc dies al 
març van tenir un seguiment amplíssim i van 
dur al carrer els diferents sectors implicats, 
amb una forta adhesió també per part 
de les famílies. El Govern, malgrat tot, ha 
respost amb unes propostes insuficients per 
desbloquejar el conflicte i ha estat incapaç de 
facilitar una solució a un problema que té el 
perill d’enquistar-se. Nosaltres, en canvi, hem 
proposat solucions flexibles que permetin 
aconseguir un acord que toqui de peus a 
terra i que permeti revertir les retallades 

L’ensenyament, clau per al nostre present i el nostre futur
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sense posar en perill el conjunt de l’estructura 
pressupostària de la Generalitat. L’alternativa 
són més jornades de mobilitzacions i de vaga. 

ACADÈMIA CULTURA, EL TRIOMF DE LA 
TENACITAT
On el conseller finalment s’ha compromès, 
després d’un canvi de posicionament 
respecte de l’acord assolit ara fa un any amb 
el Govern anterior, l’alcaldessa de l’Hospitalet 
i CCOO de Catalunya, ha estat en el traspàs 

El Consell Nacional aprova el balanç integrat de CCOO 
de Catalunya del 2021
L’aprovació dels comptes del sindicat sempre 
és un moment important del Consell Nacio-
nal. Avui ha estat aprovat el balanç integrat 
del sindicat de l’any 2021. Un balanç que ha 
superat els 23.000.000 d’euros, amb un estalvi 
d’1.440.335 euros un cop descomptades les 
despeses dels ingressos. En concret, els in-
gressos han ascendit a 23.574.912 euros, dels 

a la xarxa pública de l’escola concertada 
Acadèmia Cultura.
El compromís, però, va estar en perill quan 
el departament se’n va desdir adduint raons 
tècniques i normatives. El sindicat va impulsar 
la mobilització i la coordinació de famílies i 
docents, la qual cosa va donar finalment els 
seus fruits, ja que s’ha afegit una nova escola 
pública a la xarxa en una zona on la manca de 
places escolars suposava també una manca 
d’oportunitats vitals per als nens i nenes. 

 INGRESSOS

15.428.196 
quotes

4.725.831,19  
altres ingressos 
propis

1.737.686,26
activitats finalistes

1.683.198,72  
subvencions 
institucionals

total ingressos
 23.574.912,17 € 

471.400,76
altres 

despeses

DESPESES

total despeses
 22.134.577,23 € 

15.526.257,47
personal

4.482.015  
subministraments i 
serveis

1.142.845  
viatges i dietes

512.059
amortitzacions

quals les cotitzacions —allò que paguen els 
afiliats i les afiliades al sindicat— han arribat 
als 15.428.196 euros. Juntament amb altres 
ingressos del sindicat, tot plegat significa el 
85,49 % de tots els ingressos de CCOO de Cata-
lunya. Així doncs, només el 14,51 % d’aquests 
provenen de subvencions institucionals per 
activitat sindical com la salut laboral, la forma-

ció sindical, etc. Les despeses han arribat als 
22.134.577 euros, de les quals les de personal 
ascendeixen fins als 15.526.257 euros, és a dir, 
un 70 % 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.. 
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Les nostres accions estan basades en 
raons, i des del sindicat duem a terme una 
enorme tasca d’anàlisi, partint de l’estudi 
acadèmic, per tal d’elaborar els nostres 
posicionaments i les nostres línies d’acció. 
Darrerament hem presentat cinc informes, 
acompanyats de propostes, sobre temes 
d’actualitat.

Una aproximació a la pobresa laboral 
el 2021

Som un vector sociopolític, amb les eines per analitzar 
i transformar la societat
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A Catalunya hi ha 351.000 treballadors 
i treballadores pobres. Persones 
treballadores que malgrat estar ocupades 
no surten del llindar de la pobresa. La 
pandèmia ha deixat un panorama de 
desigualtats devastador, que, tot i que estan 
sent parcialment pal·liades amb l’increment 
de l’SMI, la reforma laboral i l’acord de les 
pensions, encara són insuficients. A més, 
un 62,6 % de les sol·licituds de la renda 
garantida de ciutadania i un 71 % de les de 
l’ingrés mínim vital són denegades, cosa 
que evidencia que les eines per protegir les 
persones més vulnerables no funcionen.

La situació laboral del jovent el 2021

La imatge que ens mostra aquest estudi és 
el de moltes millores gràcies a la recuperació 

postpandèmica, però continuem amb una 
magra taxa d’ocupació juvenil, del 46,6 %, 
i amb una temporalitat desaforada, d’un 
43,2 %, dels contractes, que esperem que la 
reforma laboral reverteixi. Des d’Acció Jove, 
aquest darrer mes també ha tingut lloc una 
interessant trobada amb els companys i 
companyes de la CGIL Lombardia per tal de 
reforçar la xarxa.

Treballadores de la llar i plataformes 
digitals

Hem estat pioners també a descriure la 
complicada situació de les treballadores 
de la llar de plataformes digitals, i ho hem 
fet mitjançant un estudi de la Fundació 
Cipriano García que ens presenta una 
realitat esgarrifosa de dones precaritzades, 
explotades i assetjades. Volem revertir 
aquesta situació, impulsant la laboralització 
i la sindicació d’aquestes treballadores, 
i instant el Govern que faci efectiva la 
ratificació del Conveni 189 de l’OIT, de 
manera que se’ls reconeguin, per fi, els 
drets laborals, seguint l’estela de les 
fites assolides amb els riders gràcies a la 
Secretaria de Noves Realitats del Treball i 
Economia Social i Solidària, que fins ara ha 
encapçalat amb força i dedicació Carmen 
Juares i que ara assumiran Aurora Huerga 
i Liliana Reyes.

Plans d’igualtat
Un altre dels eixos de la nostra acció 
sociopolítica recent ha estat la intervenció 
que hem dut a terme en el procés de 
registre de plans d’igualtat que a Catalunya 
han de fer les empreses de més de 50 

treballadors i treballadores, unes 6.000, de 
les quals només 474 els havien registrat 
dins del termini. Es tracta d’un enorme 
repte organitzatiu que ens ha de servir 
també per avaluar el teixit de les empreses 
per orientar-hi la nostra influència.

Jornades sobre l’impacte de la 
digitalització a les administracions 
públiques
Aquestes jornades ens van ajudar a 
descobrir una nova visió del paper dels 
serveis públics i a analitzar les relacions 
digitals entre administracions i ciutadania, 
així com la modificació que aquestes 
suposen en drets i obligacions, que, a més, 
s’han de veure reflectides en les línies que 
portarem a les taules de negociació.

Medalles Francesc Macià

Aquest any, aquestes medalles, que 
recauen sobre aquelles persones que han 
tingut una important trajectòria en el món 
del treball, s’han entregat també amb les 
que es van deixar de lliurar per la pandèmia. 
Felicitem Jordi Presas i Alfonsa Santisteban, 
que la van rebre per l’edició del 2020, i José 
Cachinero, per la del 2021.

Sempre al costat de la llengua
El nostre compromís històric amb la 
llengua catalana es renova un cop més. 
El Seminari Salvador Seguí ha elaborat 
un document que posiciona molt bé el 
sindicat en el debat jurídic i polític que 
darrerament s’ha reobert i que ha estat 
utilitzat instrumentalment per trencar 
consensos ben establerts. 
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No hi ha transicions justes sense acció sindical

La indústria ha anat perdent pes i s’han trencat les cadenes de 
valor amb la transformació digital. El sector de l’automoció n’és el 
paradigma, però els sectors agroalimentari i energètic també estan 
subjectes a aquestes transformacions, que poden significar una pè-
rdua important d’ocupació si no fem bé els deures com a país. En 
aquest sentit, estem treballant en el marc del Pacte nacional per a 
la indústria i es vol impulsar, a escala estatal, un pacte d’estat per a 
la indústria.
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El model econòmic català està mutant, i hi hem de ser presents perquè 
les transicions siguin justes. 

La reactivació de l’activitat turística és molt fluctuant, molt con-
dicionada per la percepció de la ciutadania davant l’evolució de la 
COVID i la situació del conflicte bèl·lic a Europa. Hem passat en po-
ques setmanes d’un escenari molt conservador a un de molt positiu 
a les vacances de Setmana Santa. S’evidencien, però, mancances es-
tructurals del sector, que fins i tot té dificultats per dotar-se de profes-
sionals, i han tornat les males praxis, com en el cas de la fira de Sevilla. 
Hem d’incidir en el desenvolupament dels programes de qualificació 
professional, la millora dels salaris i la fi de la mala praxi, estenent 
el segell de bones pràctiques “Hotels justos” pactat amb el ministeri. 

Un altre sector que pateix els efectes de les transformacions 
és el financer. Després de les importants retallades de plantilla a 
pràcticament totes les entitats financeres, existeixen seriosos proble-
mes d’atenció al públic que estan sent abordats per les empreses 
amb contractació temporal en molts casos. Una solució que mostra 
una pràctica aberrant de les entitats del sector. Davant d’aquest es-
cenari, el sindicat projectarà una campanya per reforçar el paper de 
funció social i d’interès públic del sector financer, fent valer les perso-
nes cada cop més precaritzades.

El sector del comerç ha perdut pes econòmic, amb una caiguda 
de gairebé 6 punts del PIB. La caiguda del turisme i la caiguda del 
consum local per la pandèmia han tingut efectes molt negatius. 
S’impulsen iniciatives com la de la ciutat de Barcelona per ampliar 
horaris i zones d’obertura els caps de setmana en un període fins al 
2025. Amb la participació del sindicat hem aconseguit un acord pio-
ner, un pla social d’acompanyament que implica importants com-
pensacions per treballar en festius i mínims de contractació per evitar 
els allargaments de jornada. 

La formació professional té un paper cabdal a l’hora de garan-
tir les transicions justes. Entorn d’aquest aspecte i d’altres més, hem 
preparat un cicle de jornades al Palau Macaya sobre un document de 
base per a les transicions justes que té com a objectiu la construcció 
d’una guia sindical per a l’actuació del sindicat davant d’aquests can-
vis profunds. Unes jornades que són font de coneixement i de con-
ceptes que es traslladaran a propostes reals d’acció a les empreses i 
els sectors arreu del territori català. 
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Pel futur, hem de ser-hi 

Eleccions sindicals
L’evolució de les eleccions sindicals està tenint uns resultats molt 
positius per a CCOO. Incrementem la nostra taxa de representativi-
tat fins al 41,39 % i tenim 2.447 delegats i delegades de diferència 
respecte de la segona força sindical. A més, hem aconseguit ser la 
primera força sindical a sanitat i estem en empat tècnic a educació.

Ara hem de fixar objectius per a la planificació del període de con-
centració, però, com a mínim, la Comissió de Governança Com-
partida hauria de valorar intentar guanyar les eleccions amb un 
creixement representatiu a Catalunya i guanyar les eleccions a sa-
nitat, educació i Girona, i recuperar retallant diferències a Lleida, la 
Generalitat i l’educació pública. 

Atenció a les persones
Des d’inicis d’any hem començat a analitzar amb el conjunt 
d’organitzacions el funcionament de l’atenció telefònica i telemàti-
ca, l’acollida i l’assessorament. En paral·lel, estem desenvolupant 
algun projecte de digitalització d’instruments per millorar la gestió 
d’aquests serveis d’atenció i començant a assessorar-nos amb ex-
perts externs en l’organització d’altres.

La digitalització ens ofereix una oportunitat de millora i hem de 
preparar-ne les condicions. Hem de millorar quantitativament i 
qualitativament l’assessorament tant sindical com jurídic, així com 
la gestió de l’atenció telefònica i l’acollida presencial de les per-
sones que s’adrecen al sindicat, centralitzant els instruments de 
gestió, millorant l’organització del treball i l’assignació de persones, 
reforçant la formació i adequant els horaris negociats als calendaris 
i els que negociarem amb els comitès d’empresa.

Creixement afiliatiu
Hem començat a treballar en un pla de treball específic que ens 
faci conèixer millor on hem d’incidir per tal de recuperar creixe-
ment associatiu, de manera que aquest vagi en consonància amb 
una situació francament favorable tant pel que fa a eleccions 
sindicals com a balanços financers. Cal veure com i per què cau 
l’afiliació i treballar per revertir aquest fet com a garantia de futur.

El sindicat, al carrer
Tan important és ser a les taules com als carrers. I així ho vam fer 
el 2 de març, en concentracions contra la guerra a Ucraïna; el 19 
de març, amb la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme 
(UCFR), i el 23 de març per demanar un pacte de rendes. Hem de 
fer, però, una reflexió autocrítica a fi de millorar les convocatòries, 
atès el cicle de desmobilització pel qual estem passant. 
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