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ESPECIAL CONSELL NACIONAL

La guerra d’Ucraïna i els seus efectes sobre 
la inflació i l’economia s’han fet palesos quan 
encara no s’havien superat les conseqüèn-
cies econòmiques de la COVID-19. Els colls 
d’ampolla a les cadenes de subministrament, 
que van incidir en l’increment de preus inicial, 
han donat pas a un augment dels preus del 
gas i energètics que situen Europa davant 
una inflació que supera els 9 punts i que 
incideix amb força en les previsions de crei-
xement econòmic. A més, el Banc Central 
Europeu (BCE) vol confiar que tot depengui 
de l’efectivitat de les mesures monetàries per 
reduir la inflació i s’intenta abaixar la febre 
dels preus mitjançant una teràpia de xoc que 
comporta riscos evidents. 

En aquest context, les dades econòmiques es-
tatals esdevenen positives, malgrat tot. L’inici 
molt contingut de l’economia espanyola pre-

Consell Nacional: analitzem el context i 
preparem les propostes per a la propera etapa
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 i ha analitzat el 
context  social i polític actual.

vist per al primer semestre es recuperarà, així, 
durant el segon, gràcies a la contenció dels 
preus energètics, la recuperació moderada del 
consum, una normalització del turisme i l’efecte 
positiu dels fons Next Generation, que poden 
ajudar a activar la demanda agregada. Les pre-
visions indiquen que els salaris es mantindran 
per sota de la inflació l’any 2023, i s’ajorna per al 
2024 la recuperació del poder adquisitiu. 

Pel que fa al PIB català, aquest va créixer un 
4 % el tercer trimestre del 2022 en termes 
interanuals, però tan sols un 0,1 % en relació 
amb el segon, cosa que situa la previsió per 
al 2023 en l’1,7 %. Com resumeix el Depar-
tament d’Economia, “l’economia modera el 
dinamisme en un context d’elevada inflació, 
d’afebliment de les principals economies de 
l’entorn, de deteriorament de la confiança i 
d’enduriment de les condicions financeres”. 

La inflació està molt per sota de l’IPC harmo-
nitzat de la zona euro, però no comporta, 
malauradament, un canvi significatiu pel que 
fa al poder adquisitiu de les persones treballa-
dores. I a això, s’hi suma l’efecte d’increment 
de l’euríbor (2,63 % a l’octubre, en màxims des 
del gener del 2009), que llastra les hipoteques 
i que respon a l’increment de tipus per part 
del BCE de 2 punts percentuals des del juliol.

Aquest increment, que comporta uns be-
neficis extraordinaris per a la banca, posa en 
una situació compromesa les llars catalanes, 
els balanços del teixit productiu i les petites 
i mitjanes empreses. Aquest escenari posa 
en relleu la necessitat de seguir reforçant la 
campanya “Salari o conflicte”, encetada con-
federalment per desbloquejar la negociació 
col·lectiva. 
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El món del treball: robustesa davant la incertesa
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Protecció social. Escut davant la crisi

Davant la pèrdua de poder adquisitiu per la 
crisi de preus, la principal eina d’estabilitat i re-
siliència rau en el comportament del mercat 
de treball, que, com mostra el recent informe 
“Una aproximació a l’impacte de la reforma la-
boral”, ha facilitat que, per primera vegada en 
la història recent, tinguem una millora simul-
tània en la qualitat i el volum de l’ocupació. Tot 
i que les darreres dades són bones, tampoc 
no permeten llançar les campanes al vol quan 
encara hi ha 347.996 persones registrades a 
l’atur. Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, el 
45,8 % dels contractes signats a l’octubre van 
ser contractes indefinits, amb una millora del 
166,8 % en clau interanual, mentre que els 
contractes temporals signats es reduïen en 
un any en un 42,1 %.

L’hoteleria, el sector que més creix
Sembla estar-se consolidant un canvi estruc-
tural del mercat de treball. Tot i que fa la sen-
sació que es modera la taxa de creixement de 
l’ocupació pel llast previsible de la caiguda del 
consum, la reforma laboral ha comportat una 
robustesa del mercat de treball que té efec-
tes positius sobre les rendes i l’estabilitat de 

les llars treballadores, però també pel que fa 
als ingressos de la Seguretat Social. El sector 
que encapçala la creació d’ocupació és el 
d’hoteleria, amb un increment del 10,9 %, que 
correspon a 138.009 persones treballadores.
Tanmateix aquest canvi estructural del mercat 
de treball que comporta la reforma laboral 
planteja nous reptes. Hi ha un discurs inci-
pient per part de la patronal sobre la manca 
de treballadors i treballadores qualificats i la 
necessitat de realitzar contractacions en ori-
gen, fins i tot en sectors que, com és el cas 
de la construcció o el transport, tenen un 
nombre elevat de treballadors i treballadores 
registrats a l’atur. Tot plegat posa de manifest 

la ineficiència del nostre mercat de treball, 
que sembla situar en el 12 % el llindar de 
l’atur estructural. La patronal ha d’atendre 
d’una vegada la formació permanent dels 
treballadors i treballadores, i assolir un canvi 
en institucions del mercat de treball com el 
Servei Públic d’Ocupació (SOC). La polítiques 
actives d’ocupació s’han d’ampliar amb el 
servei d’orientació, assessorament i interme-
diació de persones treballadores ocupades. 
La negociació de la nova llei d’ocupació (Ley 
de Empleo), la d’incentius a la contractació o 
la de la formació en l’àmbit del treball hauran 
de complementar-se amb el marc institucio-
nal i el de relacions laborals a Catalunya. Així, 
l’Estratègia d’ocupació de qualitat 2022-2030, 
la definició dels consells territorials o la recent 
signatura de l’Acord marc de concertació terri-
torial, tots tres fruit del diàleg social en el marc 
del SOC, esdevenen clau per articular les polí-
tiques d’ocupació a Catalunya, com ho és tam-
bé l’AIC, el pla de xoc per a persones de més 
de 45 anys i l’Estratègia catalana d’ocupació de 
qualitat per a les persones joves, que s’estan 
negociant al SOC, o el desplegament del sis-
tema de formació i qualificació professional. 

La crisi afecta especialment les llars treballa-
dores amb menys ingressos. Tot i desconèi-
xer l’impacte real de la recent crisi de preus, 
sabem que abans d’incidir-hi aquesta hi ha-
via prop de 2 milions de persones en risc de 
pobresa, que 554.700 patien privació material 
severa o que un 16 % no podia mantenir la 
llar a temperatura adequada, tot i que això va 
ser a l’hivern del 2020-2021, quan els preus 
del gas eren molt inferiors als actuals. Davant 
aquesta situació esdevé inajornable una mi-
llora de l’índex de renda de suficiència de Ca-
talunya, que està congelat des de fa 12 anys, 
i l’increment de la cobertura i de la qualitat 
de la renda garantida de ciutadania. Els dos 
informes de CCOO de Catalunya publicats el 
2022 mostren amb claredat el caràcter inajor-
nable d’una millora que es pot beneficiar de 
la implantació de l’ingrés mínim vital estatal, 

sempre que la coordinació i la complementa-
rietat entre ambdues rendes mínimes es des-
envolupin de manera responsable i eficient.

Increment de les pensions
El tancament de la primera fase de negocia-
ció de la reforma de les pensions ha permès 
garantir el manteniment del poder adqui-
sitiu, amb un increment de prop del 8,5 %. 
La negociació d’una garantia de suficiència 
de les pensions mínimes i no contributives 
lligada al risc de pobresa esdevé en aquest 
sentit clau pel que fa al blindatge del poder 
adquisitiu dels col·lectius més vulnerables. 
La segona fase de la reforma de les pensions 
rau en aquest punt, però també a tancar un 
acord sobre la millora dels ingressos contri-
butius per tal de garantir més sostenibilitat al 
sistema. En aquest sentit, la igualació de les 

bases màximes de cotització, l’ampliació del 
mecanisme d’equitat intergeneracional per 
incrementar els recursos del fons de reserva, 
les mesures per fer front a la bretxa de gènere 
o la revisió de la modalitat de jubilació par-
cial per a tots els col·lectius professionals són 
els elements més rellevants d’una negociació 
que s’ha de tancar les properes setmanes.
El Govern ha traslladat a la taula de negocia-
ció els compromisos adquirits amb la Comis-
sió Europea en matèria de pensions, que no 
van en la línia de les recomanacions del Pacte 
de Toledo i que pensem que no tenen sufi-
cient suport polític.
I cal incrementar el salari mínim. Un incre-
ment que està pactat i que ha d’assolir la re-
ferència de la Carta social europea del 60 % 
del salari mitjà, fins a situar-lo al voltant dels 
1.100 euros. 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/10/estudi-impacte-reforma-laboral-ocupacio.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/10/estudi-impacte-reforma-laboral-ocupacio.pdf
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Context polític complex
Les properes eleccions municipals i algunes 
d’autonòmiques marquen l’agenda política.
La polarització política està marcada per la radi-
calització de VOX, que ha arrossegat el PP a un 
espai ideològic més reaccionari, cosa que provo-
ca un ambient institucional gairebé irrespirable.
La renovació del PP amb Feijoo, marcada pel 
lideratge de la presidenta de Madrid, no ha 
suposat un canvi significatiu en l’estratègia 
del PP. El bloqueig per renovar els estaments 
judicials n’és un clar exemple.
La tensió electoral fa que els socis de govern 
incrementin el nivell de conflicte intern en el 
decurs de la tramitació d’algunes lleis, com 
la llei trans, d’habitatge, de família o de pen-
sions, i això evidencia diferències en la gestió 
per part dels tribunals de la llei del “només sí 
és sí” o de la tragèdia de Melilla a la frontera i 
el paper del ministre de l’Interior.

Malgrat aquesta situació, l’agenda legislativa 
de final d’any, que està molt marcada per la 
negociació de pressupostos, ha significat un 
reforç per a la consolidació de la majoria del 
Congrés que dona suport al Govern, oferint 
un espai d’estabilitat per esgotar la legislatura 
amb la seva aprovació.
En aquest marc de negociacions, ha entrat la 
reforma del Codi penal i el delicte de sedició, 
amb la rebaixa de les penes, amb efectes di-
rectes en les condemnes del procés i en les 
causes pendents dels polítics i polítiques que 
van marxar fora d’Espanya. Un pas més per a la 
distensió del conflicte polític dels darrers anys.

Trencament del Govern català
A Catalunya hem viscut el trencament del Go-
vern de coalició amb la decisió de Junts de 
sortir-ne, amb la qual cosa ha radicalitzat els 

seus posicionaments processistes i ha endurit 
les seves polítiques liberals i conservadores.
Aquesta decisió ha deixat ERC sol al Govern, 
amb 33 diputades i diputats al Parlament, i amb 
la necessitat d’obrir el ventall de fórmules per a 
un suport majoritari al Parlament per aconse-
guir majories que els permetin governar.
En aquest sentit, la primera fita que cal supe-
rar és la negociació dels pressupostos. 

L’acord per als pressupostos millora l’escut social

El Govern ha iniciat el procés de negociació 
de pressupostos amb la voluntat pública de 
pactar-los amb Junts, el PSC i els Comuns, 
cosa ben difícil i que segons el nostre parer 
només podrà aconseguir amb els dos últims. 
No ho valorem negativament, ja que signifi-
ca tornar a un marc de majoria d’esquerres 
al Parlament que afavoreix les polítiques que 
defensa el sindicat. El Govern, en paral·lel, ha 
obert una negociació en el si del Consell del 

Diàleg Social amb sindicats i patronals. Ne-
gociació que ha arribat a un acord, signat el 
passat 5 de desembre.

Augment de l’IRSC
L’acord incrementa, després de 12 anys, 
l’índex de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC), una mesura que millora la protecció 
social de les persones més vulnerables, amb 
l’accés a serveis socials i, sobretot, a la renda 

garantida de ciutadania (RGC). L’acord també 
garanteix les inversions compromeses per al 
desplegament del Pacte nacional per a la in-
dústria.
Les polítiques actives d’ocupació ocupen un 
altre apartat de l’acord, amb un pressupost 
per al SOC de 505 milions. L’FP és un bloc dels 
compromisos, igual que les polítiques de sa-
lut, sobretot l’atenció primària. 

Finalment, també garantim els instruments 
de funcionament del Consell del Diàleg So-
cial i una agenda de negociació i seguiment 
d’espais tan rellevants com un escut social per 
a la protecció davant la crisi de preus, les in-
fraestructures o la transició energètica.

Des de CCOO valorem molt positivament 
l’acord, ja que reforça els espais socioeconò-
mics més rellevants dels àmbits d’actuació 
sindical en la nostra condició de sindicat so-
ciopolític i també enforteix el paper de la con-
certació social en els termes que reivindiquem 
per millorar les estructures d’intermediació de 
la democràcia. 
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