butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 404 - dimecres, 28 de setembre de 2022

ESPECIAL CONSELL NACIONAL

Consell Nacional: una tardor crítica en la qual
haurem de fer força
S’acaba de celebrar el Consell Nacional de CCOO de Catalunya, en el qual el
nostre secretari general, Javier Pacheco, ha presentat l’Informe de situació, que a
continuació us detallem, i s’ha explicat la feina feta el darrer trimestre.

En primer lloc, s’han retut comptes sobre la
tasca efectuada durant aquests mesos. El darrer Consell, el 27 d’abril, va anar seguit d’un
Primer de Maig que tornava al carrer i celebrava la reversió de la reforma laboral del 2012,
però els núvols de la inflació començaven a
enterbolir el futur. A més, el 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, recordàvem que les dades de sinistralitat
des del 2021 havien anat a pitjor: fins al juny
s’havien produït 12 morts més a la feina que
en el període anterior, un increment del 38,71
%, que és una dada mesurable i és també la
tragèdia amb noms i cognoms de 12 famílies.
I és que tots els accidents s’han incrementat
des del període anterior, concretament, en un
27,4 % el 2021 i en un 21,3 % els greus.
També hem revalidat el nostre compromís
amb les transicions justes, a través d’un cicle
en col·laboració amb El Periódico de Catalunya i el Club de Roma al Palau Macaya i que
tindrà continuïtat en una guia sindical. No va

ser l’única jornada. El 26 de maig vam realitzar una nova edició de la Jornada de Previsió
Social Complementària, referent al sector a
escala estatal. I, en clau internacional, el Consell Sindical Interregional, espai transfronterer
d’Occitània i Catalunya, presentava les conclusions del projecte ESTOC, un treball que
analitza i proposa millores per a la mobilitat
dels treballadors i treballadores fronterers entre tots dos països.
D’altra banda, hem presentat un manifest
que té una importància estratègica en el si de
l’esquerra a Catalunya, elaborat per les fundacions dels principals partits d’esquerra i la
Fundació Cipriano García, titulat “Millorar el
debat públic és enfortir la qualitat de la democràcia”. Hem recuperat el caràcter plenament presencial de les jornades de la UPEC,
que enguany celebrava la divuitena edició,
amb el títol “Sota el present sempre hi ha el
futur”, unes jornades que han valorat des de
diferents vessants els horitzons i les utopies

econòmiques, polítiques, nacionals i ambientals. També s’ha fet una nova edició del Congrés de la Formació Professional de Catalunya,
organitzat per les patronals i els sindicats més
representatius, una segona edició que ha estat tot un èxit. La propera edició, que segueix
un procés organitzatiu rotatori, l’organitzarà
CCOO. I com no podia ser d’altra manera el
sindicat també ha estat present als actes de
reivindicació del Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica i del Dia de l’Orgull LGTBI+.
En aquest període, les mobilitzacions també hi han estat molt presents: la Federació
d’Educació ha desenvolupat un cicle de vagues per revertir les retallades i encetar un nou
curs escolar amb millors condicions pedagògiques i laborals. La negociació col·lectiva ha
estat present a les mobilitzacions sectorials
del metall, de l’hostaleria, de les TIC, del comerç, de la neteja viària, de la neteja d’edificis
i locals, així com a altres sectors que en el mes
de juny i juliol han confluït en manifestacions
i concentracions unitàries i en vagues que
posen de manifest un increment de la conflictivitat a causa del bloqueig patronal als
convenis. També la mobilització per un pacte
d’estat per la indústria a Madrid, amb una participació molt important de CCOO d’Indústria
de Catalunya, va ser tot un èxit de participació
de CCOO, tot i que no tant de l’altra organització convocant, que va mostrar molt poc compromís amb la iniciativa. Aquesta mobilització
ha aconseguit obrir un procés de concertació
i acord previ a la tramitació de la nova llei
d’indústria. La mobilització sí que serveix!
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Un món convuls
La pèrdua de qualitat democràtica a escala
global és evident. Les polítiques reaccionàries
tenen més acceptació entre la ciutadania que
les polítiques progressistes; les dretes tornen a
donar cobertura al neofeixisme, i les esquerres
no superen les seves contradiccions, ni per
oposar-se a una guerra a Europa. A les guerres
al món.
La batalla per l’hegemonia global del poder
i dels mercats s’està donant entre la Xina i
els EUA. La guerra a Ucraïna evidencia els
efectes que aquesta batalla té a Europa: d’una
banda, Rússia s’apropa a la Xina i, de l’altra, la
UE està prenent partit pels interessos nordamericans, amb les conseqüències que té per
a la societat europea. Una Rússia que provoca
una guerra devastadora i que amenaça el
desenvolupament de les economies dels
països europeus tallant el subministrament
energètic.
Recuperar la cultura de la pau
Darrere de tot aquest tauler d’escacs, però, hi
ha les persones que estan morint, víctimes
d’una guerra. I Europa gestionant equilibris
econòmics, financers, energètics… Catalunya,
Espanya i Europa necessiten recuperar la
cultura de la pau. Ens hem de mobilitzar per
reivindicar-la. Ara farà un any de l’assalt a la
seu nacional de la CGIL a Roma. I és que el
sindicalisme és un pilar fonamental de la lluita
antifeixista.
Situació a Europa
Les polítiques feixistes estan arribant a les
administracions de diferents països o es
queden a les portes dels governs dels grans
estats: Suècia, França i Itàlia. I la immigració
torna a ser el cavall de batalla de la dreta,
mentre que a la Mediterrània segueix morint
gent que fuig de dictadures, de la fam o de
les conseqüències del canvi climàtic que
atempten contra la seguretat alimentària.
D’altra banda, Alemanya i França comencen
a prendre decisions per protegir-se de la
crisi de subministrament energètic, prenent
el control de les energètiques. A Espanya
haurem de prendre’n nota, no? Tot i que no
per tornar al carbó!

Les respostes a Europa
El tall de la cadena de subministrament
energètic i de matèries primeres ha provocat
un fort increment de preus i un conflicte entre
les institucions europees.
D’una banda, tenim les polítiques ortodoxes
del Banc Central Europeu (BCE) per fer front
a la inflació, amb un perillós increment del
tipus d’interès, que impactarà a les famílies
i al finançament del deute públic. També
tindrà un impacte negatiu en la capacitat
per finançar inversions de les empreses i
limitarà els efectes dels fons de reconstrucció
europeus NG-EU en els teixits productius.
De l’altra, la Comissió Europea segueix amb
les polítiques d’estímuls i de control de preus
per evitar un refredament de l’economia: la
limitació de preus energètics amb l’excepció
ibèrica i la decisió sobre les taxes impositives
als beneficis de les empreses energètiques
són mesures molt importants per canviar
la tendència inflacionària sense renunciar a
recursos públics.
La propera reunió de l’Ecofin (Consell de
Ministres d’Economia i Finances de la Unió
Europea) pot ser determinant per garantir un
terra fiscal per protegir les societats europees

del estralls de la inflació. És molt important
mantenir les polítiques de protecció social,
de control de preus, d’intervenció en
sectors estratègics i les polítiques fiscals
redistributives que gravin les rendes més altes
del capital i millorin els pactes salarials. Seguir
fent efectiva la recuperació de l’ocupació
dependrà de si aquestes polítiques s’obren
camí.
El repte de la inflació
L’escenari a què ens enfrontem en termes
macroeconòmics té, en aquests moments, en
la inflació el seu element central. Tanmateix,
quan les forces armades de Rússia van entrar
al Donbass, el 21 de febrer del 2022, la inflació
ja es trobava en el 7,6 % i, a finals del 2021,
ja havia assolit el 6,5 %. Per tant, la crisi de
preus té a veure amb l’increment del preu
del gas, però s’inicia amb els colls d’ampolla
en el transport internacional així com en
alguns béns, com els semiconductors. I un
tercer element ha estat el trasllat dels preus
energètics als preus de consum salvant els
marges de benefici d’algunes empreses.
Així les empreses amb poder de mercat
han aprofitat la situació per millorar els
seus balanços, mentre l’increment de
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d’hores treballades per persona ocupada, un
problema afegit a Espanya a causa dels baixos
salaris. Moltes llars hauran de retallar el seu
consum i les que disposen d’estalvis hauran de
gastar-los. És possible que això atenuï l’efecte
positiu de la reforma laboral sobre el volum
i la qualitat de l’ocupació. Si bé les dades
dels darrers mesos són relativament bones, i
l’efecte de la reforma laboral ha estat evident
en la qualitat de l’ocupació i, especialment,
en la reducció de la temporalitat. En cas de
seguir així, la reforma podria suposar un canvi
radical tant pel que fa al model productiu
com a la cohesió social o a la qualitat de les
prestacions i als serveis del sistema públic.

preus comporta una situació molt difícil,
especialment per a les llars amb menys
renda disponible, que han de dedicar una
major part dels seus ingressos al consum. A
causa d’això, l’efecte previsible de la inflació
és el d’una caiguda de la demanda, si no es
recupera el poder adquisitiu.
La resposta equivocada
La inflació ha mostrat un efecte especialment
perniciós sobre la balança per compte corrent
(exportació/importació) europea, atesa la
devaluació de l’euro. Aquesta variació ha fet
que el preu del petroli (que Europa paga
en dòlars) hagi esdevingut més car, amb un
impacte directe sobre la balança comercial.

Amb aquest argument, el BCE ha augmentat la
pujada dels tipus, intentant refredar l’economia
i ofegant la demanda. Però l’estalvi que les
rendes mitjanes van fer amb les mesures de
restricció ja s’ha anat aprimant i el problema de
fons és la restricció de l’oferta (gas).
El BCE preveu que el creixement econòmic es
revisi a la baixa, i la possibilitat d’una recessió
és real. Dependrà de la caiguda del consum
privat, però també del consum públic i de
la formació bruta de capital. Pel que fa a
l’increment salarial a la zona euro, el supervisor
bancari el situa de mitjana en un 4 % per al
2022 i preveu que no hi hagi una afectació
forta del mercat de treball perquè part de
l’ajust es produiria mitjançant la reducció

La batalla pels impostos a Espanya
La fragmentació política al Congrés i la
polarització per part de la dreta compliquen
la gestió de la situació actual. La dreta, en
aquesta fase, s’ha trobat amb el suport d’un
teixit empresarial acostumat els darrers anys a
marges de beneficis escandalosos que volen
mantenir. Per això no volen ni sentir a parlar
d’increment d’impostos i s’alineen amb una
dreta que vol aprofitar el moment per tornar a
descapitalitzar les administracions públiques,
desmuntant l’estat de dret. Ha començat una
batalla contra l’impost de patrimoni. Però
l’esquerra no pot ser tímida en el debat de
confrontació davant d’aquestes polítiques.
Cal incrementar els impostos als beneficis
extraordinaris de les energètiques, però hi
ha més sectors que estan especulant amb
la situació actual, com el de la distribució
alimentària. I cal abordar moltes altres
mesures en aquest sentit, perquè la batalla
ideològica pels impostos és clau per garantir
condicions dignes de vida per a tothom.

renuncia a abordar una profunda transformació de la política fiscal. El sindicat és escèptic
sobre les possibilitats reals d’un pacte de rendes, més enllà de les que puguin venir dels
increments salarials. La patronal interpreta
que un pacte de rendes és un procés de contenció d’ingressos (funcionariat, convenis, SMI
i pensions) per no haver de reduir marges de
beneficis ni veure’s afectada pels increments

d’impostos als beneficis. És difícil d’encaixar
en un pacte o, fins i tot, inacceptable per a les
posicions sindicals.
Per això és cabdal que la mobilització s’obri
camí als carrers i a les empreses. I seria molt
important recuperar la negociació d’un nou
AENC per a l’Estat i d’un AIC per a Catalunya.
L’AENC ha d’obrir camí a uns increments que
garanteixin poder adquisitiu, sabent que és

Pacte de rendes
Al darrer Consell Nacional ja vam debatre
sobre la composició necessària d’un pacte
de rendes (control de preus, política fiscal i
augment de salaris i pensions). El Govern vol
incentivar un procés de diàleg social sobre
el tema, però el vol reduir a un pacte salarial
entre sindicats i patronal. Mentrestant, aprova
mesures impositives, inicia treballs pressupostaris sense fer-ne partícip el diàleg social i
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pràcticament impossible recuperar la desviació que s’ha produït el darrer any, en el qual
la inflació acumulada supera el 10 %. És poc
realista pensar que aconseguirem increments
als convenis del 10 %. Per això, la proposta
sindical per un AENC ha de revisar a l’alça
l’increment proposat abans de l’estiu per sobre del 3,5 % i reformular la proposta de recuperació salarial, flexibilitzant les referències
que podem utilitzar per mantenir millor capacitat adquisitiva i recuperar una bona part
de la desviació de la inflació en un període de
tres anys. Entre tot o res o la recuperació anual
o només al final del període hi ha marge per
a l’acord.
Quant a l’AIC a Catalunya seria molt important
concretar els avenços de les comissions de
treball, en què s’han acordat aspectes importants en la digitalització i la participació de les
noves formes d’organització del treball, la desconnexió digital o el teletreball. I fer avenços
en les polítiques de formació professional o
en l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral que hem acordat, i que cal traslladar als
convenis col·lectius. Les polítiques d’igualtat
són referent per a la negociació sectorial que
ha d’acompanyar l’estratègia sindical sobre
els plans d’igualtat. Una estratègia que s’ha
treballat als plens d’Acció Sindical i de Dones i
Polítiques LGTBI+.
Es fa necessari seguir apostant pels increments dels salaris més baixos que vam començar a corregir amb la millora de l’SMI i
l’acord previ de l’AENC i l’AIC sobre els 14.000
euros a l’any com a salari mínim de conveni.
Ara toca fer realitat, als convenis d’àmbit de
Catalunya, l’aplicació de la recomanació de la
Carta social europea i aplicar un salari mínim
de conveni que signifiqui el 60 % del salari
mitjà de Catalunya, que segons els càlculs del
Govern, que van ser concretats pel Consell
de Relacions Laborals de Catalunya, arriba als
1.240 euros al mes, per 14 pagues. Aquesta
referència s’ha d’incloure a l’AIC.
Bloqueig de la negociació col·lectiva
La situació de bloqueig patronal a la negociació col·lectiva afecta 100 convenis sectorials
d’àmbit de Catalunya, 57 d’estatals i 43 de
catalans el 2022, que afecten 1.201.000 treba-

lladors i treballadores. A aquesta situació, s’hi
afegeix la negociació del 2023, quan hi haurà
95 convenis sectorials que afecten 666.000
treballadors i treballadores.
Convenis importants com el del metall o el
de la neteja d’oficines i despatxos o el primer
conveni de la recerca de Catalunya troben les
dificultats d’una posició patronal que no vol
responsabilitzar-se dels efectes de la inflació
descontrolada en els salaris.
La negociació dels convenis portarà contradiccions amb l’estratègia unitària encetada
a escala confederal. En són un exemple el
de la neteja viària de Barcelona o el Conveni
d’hostaleria de Catalunya, en els quals la UGT,
utilitzant la seva majoria, renuncia a l’aplicació
de propostes confederals i signa en solitari. No qüestionem la legitimitat de les seves
decisions, però sí que ens preocupa la manca
d’esforços per garantir el consens unitari davant de l’estratègia compartida als convenis
col·lectius.
Contradiccions que no han d’afeblir la capacitat de mobilització del moviment obrer
al conjunt del país per reivindicar el manteniment del poder adquisitiu i la limitació
dels beneficis empresarials en un moment
d’inflació desbocada.
Mobilitzacions d’una tardor calenta
SMI, pensions, AENC, AIC, desbloqueig
de convenis i la batalla per un increment

d’impostos al capital, als beneficis empresarials, als rendistes, sobretot de l’habitatge, i als
salaris molt alts són el front de reivindicació
que han de protagonitzar les mobilitzacions
d’aquesta tardor, que hem titllat de calenta.
A l’octubre tenim dues cites: el 7 d’Octubre,
Dia Internacional del Treball Digne, i la campanya de mobilitzacions que la CES ha convocat entre el 5 i el 19 d’octubre per donar
una resposta a la crisi de preus. El sindicalisme
confederal a Espanya desenvoluparem diferents accions per incorporar les nostres reivindicacions al sindicalisme de caràcter global.
Una resposta internacional articulada és molt
important en aquests moments. I l’estratègia
de mobilitzacions creixents ens encaixa perfectament a CCOO i UGT.
I seguirem al novembre. El dia 3 farem unes
marxes a Madrid per seguir incrementant la
tensió i desbloquejar les taules de concertació i dels convenis col·lectius. És molt important la implicació activa i efectiva, no només
disciplinada, en totes les mobilitzacions que
desenvolupem. Des de la participació a la
Festa del Treball Digne, pel seu caràcter reivindicatiu, fins al viatge a Madrid al novembre. Hem de saber què ens hi estem jugant i el
nostre actiu n’ha de ser conscient i ha d’estar
a l’altura del moment. La gent pateix i els sindicalistes de CCOO som avantguarda de la
classe treballadora. L’avantguarda ha d’estar
mobilitzada i la gent de CCOO no falla mai.
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Segona fase de la reforma de les pensions
Els treballs a la taula de negociació de la segona fase de la reforma de les pensions han
començat. Treure el límit de les bases de cotització amb la consegüent revisió de les pensions màximes, actualitzar el nou mecanisme
d’equitat pactat a la primera fase de negociació, cobrir els buits de cotització i apujar les
pensions mínimes són els principals objectius
del sindicat en la negociació.
El memoràndum pactat pel Govern amb la
UE va incorporar la necessitat de revisar el
període de càlcul de la pensió, aspecte que
no està previst en els acords de la Taula del
Pacte de Toledo i que pot significar una dificultat en el procés de negociació en funció
de la gestió que en faci el Govern. La lògica
de l’increment del període de càlcul per part
del Ministeri consisteix a aconseguir la neu-

tralitat entre ingressos i despeses del sistema,
podent reformular el període de càlcul i ajustant el resultat de les carreres estables de cotització per redistribuir la reducció de la seva
despesa en incrementar la cobertura de les
carreres disruptives, és a dir, les intermitents
i precàries, que cada cop són més freqüents
entre la classe treballadora i que en el futur
seran una constant.

Per tant, cal un increment de recursos i no una
retallada de pensions. El sindicat no ha d’estar
en cap acord que signifiqui un empitjorament
de les pensions.
El Govern ha de tenir en compte aquesta
posició dels sindicats. Perquè molt probablement es trobarà amb una negativa de la
CEOE a un acord que justifiqui l’increment
de despesa laboral que significa incrementar la cotització de salaris alts. Però també
ha de procurar-se una majoria parlamentària que no torni a evidenciar un espectacle
polític com el de la reforma laboral. Faria bé
d’aconseguir els acords amb la UE per garantir una majoria parlamentària i el suport
sindical a la reforma de pensions, i de protegir-la en la mesura del possible de polítiques
futures en el sentit contrari.

Pressupostos i plans a Catalunya
El Govern ha obert el període de tramitació
dels pressupostos i ha aprovat el sostre de
despesa amb un increment de 3.000 milions
sobre el pressupost anterior. Són més de
31.000 milions d’euros que configuraran la
proposta pressupostària. Aquest és l’exercici
amb més recursos de la història.
L’efecte rebot de l’economia en sortir de la
pandèmia i la pujada de recaptació fiscal
per l’increment de l’activitat i de preus, conjuntament amb un important increment de
transferències pressupostàries pels mateixos
motius per part de l’Estat, configuren aquest
pressupost amb més recursos que mai. Però
això no es dona per les polítiques econòmiques del Govern ni per l’incentiu d’un model
econòmic més estable i reindustrialitzat, ni
per un sector turístic de qualitat, ni per una
política fiscal recaptatòria dels grans capitals.
És a dir, per cap acció política pròpia del Govern. Encara ens trobem amb polítiques de
despesa pública en salut o educació gairebé
com abans de la crisi de la gran recessió. I, a
més, veiem com un soci del Govern planteja polítiques contràries a la recaptació en un

moment en què la població de Catalunya
pateix una situació social d’extrema gravetat,
amb el 29 % de la població en risc d’exclusió
social, circumstàncies en què la infantesa és la
més afectada. És un moment en què el poder
adquisitiu de la majoria perd un 8 % de capa-

citat de compra i en què l’economia, a causa
de la situació global, és plena d’incerteses.
Són uns pressupostos que han iniciat el seu
camí enmig d’una crisi de govern en la qual
la possibilitat de trencar la coalició per part de
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tagonista de la conformació d’aquest nou
pacte nacional.
Un pacte que posa mesures per corregir la
manca d’instruments per al seguiment de la
seva aplicació i que incrementa considerablement la seva dotació pressupostària, ja que
supera els 3.000 milions en la seva vigència,
que abasta la legislatura actual però que posa
bases per a la propera etapa. Un pacte que
impulsa la transformació energètica i que
compta amb un seguit de polítiques tractores
en línia amb l’estratègia europea verda i digital. Un pacte ambiciós per assolir metes en relació amb el pes de la indústria en l’economia
catalana, per arribar al 22 % el 2025 i al 25 %
el 2030.

Junts és present al debat públic i a l’intern de
l’espai polític, i força alguna cimera de govern
per abordar la gravetat sense aclarir, encara, el
futur. No és la millor manera d’abordar mesures estructurals per configurar uns pressupostos cabdals per al país.
En aquest sentit, hem iniciat una ronda de
contactes amb els diferents grups parlamentaris per traslladar les nostres principals
propostes i hem instat el Govern perquè, en
el marc del Consell del Diàleg Social, configurem una agenda de temes que han de
preveure’s a la proposta de pressupostos. En
especial, veiem la necessitat d’incrementar
l’IRSC actualitzant la desviació de l’IPC dels
darrers onze anys, d’incrementar l’accés a
l’RGC, d’estendre la gratuïtat conjuntural a
la resta de transport públic metropolità i
d’impulsar un bo social de 300 euros per a les
rendes per sota de l’SMI i en funció de la seva
situació familiar. En aquest marc és important
com el procés d’estabilització de treballadors
i treballadores públics acaba d’aplicar-se al
conjunt d’administracions. Les negociacions
estan produint avenços importants amb la
Generalitat i amb les entitats municipals. El
procés acabarà amb una estructura de plan-

tilles públiques estabilitzades que assolirà el
8 % màxim de temporalitat i donarà resposta
i solució legal i democràtica a temporals i interins afectats per la política nefasta dels anys
anteriors i producte de les retallades.
El Pacte nacional per a la indústria i la proposta del Pacte nacional per al turisme
Després de més d’un any de negociacions per
a la renovació del Pacte nacional per a la indústria (PNI), finalment hem assolit un acord
que ha superat les mancances d’orientació
per part del Govern de coalició, els canvis en
el Departament d’Empresa i Treball, la situació
de crisi arran de la pandèmia i la clarificació
d’horitzó pressupostari. Les polítiques europees en relació amb les inversions provinents
dels fons de reconstrucció han obligat també
a reorientar les estratègies sindicals.
Els coneixements del teixit productiu dels
companys i companyes de la nostra organització, la capil·laritat sectorial per la participació dels nostres quadres sindicals al terreny i
l’experiència en la configuració d’un marc de
polítiques de canvi de model productiu, verd
i digital, en què la indústria tingui un paper
cabdal, han fet que CCOO sigui una part pro-

Una tasca de concertació important que ajuda a posar les bases per a la reindustrialització
del país, gràcies a la tasca feta a tota la gent
que ha participat en la negociació. Cal ara
garantir mitjançant l’acció sindical el compliment dels compromisos per assegurar la
reindustrialització de Catalunya. Falta lideratge del Govern, compromís d’execució pressupostària i coordinació intergovernamental.
La concertació social ha de ser la base per al
seguiment i el compliment del pacte.
I dibuixat l’horitzó de la reindustrialització del
país, ara toca impulsar un pacte nacional per
al turisme a Catalunya. Aquest és un sector
clau i majoritari de l’economia catalana que
pateix les conseqüències d’un model intensiu
i de baix cost així com les mateixes derivades
de la pandèmia. Una situació que el país ha
d’afrontar com una oportunitat per canviar
cap a un model sostenible, respectuós amb
el medi ambient i l’ocupació de l’espai públic
i natural, de valor afegit, cultural i de qualitat.
Qualitat en l’oferta, que depèn de la qualitat
de les condicions de treball. Un pacte que ha
de configurar un model econòmic fort davant
els cicles de crisis i amb un compromís elevat
en la construcció d’un estat del benestar mitjançant la reversió de la generació de riquesa
en drets de ciutadania i serveis públics.
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