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editorial
Per una resposta 
ferma al segrest de la 
democràcia
La decisió del Tribunal Constitucional és 
la constatació d’un procés de degradació 
democràtica provocada pel segrest en 
mans del PP del Consell General del Poder 
Judicial, que bloqueja la seva renovació i 
dona cobertura a magistrats amb el man-
dat caducat per proposar canvis al Cons-
titucional o al Suprem a fi de mantenir 
majories conservadores, amb la qual cosa 
usurpa la voluntat popular expressada a 
les eleccions generals passades.

Són majories conservadores que tenen 
a les seves mans la possibilitat de fre-
nar una agenda de reformes tan impor-
tants per a la ciutadania com la llei de 
l’eutanàsia, l’educació, l’avortament, la 
reforma laboral o la llei rider, així com 
totes les reformes relacionades amb la 
igualtat de les dones.

El PP ha renunciat a la deliberació política 
a les institucions democràtiques i ha traçat 
l’estratègia de judicialitzar l’acció legisla-
tiva de la majoria progressista a les cam-
bres legislatives, aprofitant que té segres-
tats els òrgans judicials amb una majoria 
conservadora caducada i al seu servei.

Simultàniament, alimenta la confronta-
ció territorial com a estratègia electoral, 
tal com va fer anys enrere, confrontant 
la realitat plurinacional del país amb 
l’Espanya una i en blanc i negre que de-
fensa per assolir una majoria social que li 
torni a donar l’exercici del poder. 

És urgent una resposta de fermesa de-
mocràtica: primer, modificant la llei per 
renovar els òrgans de govern del poder 
judicial i, segon, articulant una resposta 
política i social que defensi la democrà-
cia, les seves institucions i la realitat d’un 
país ric culturalment i territorialment fruit 
de la seva plurinacionalitat. 

CCOO us desitja unes bones festes 
i  un any nou ple de conquestes 
laborals i socias

El 6 de desembre vam signar l’acord del pro-
jecte de pressupostos de la Generalitat per a 
l’any 2023. Ho vam fer en el marc del Consell 
del Diàleg Social i com a resultat d’una inten-
sa negociació amb el Govern, les patronals i 
els companys i companyes d’UGT. En l’acord 
vam aconseguir que es concretés el com-

promís d’incloure una pujada de l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 
del 8 %, que permetrà l’increment de moltes 
prestacions socials, començant per la quan-
tia de la renda garantida de ciutadania (RGC). 
També es concreta l’impuls al Pacte nacional 
per a la indústria (PNI), que es dotarà amb 
680 milions d’euros el 2023, si s’aproven els 
pressupostos, diners que es destinaran a apli-
car mesures tractores i a aconseguir objec-
tius estratègics de transformació de la nostra 
indústria per fer créixer el PIB industrial de 
Catalunya, però que ho faran de manera que 
la indústria sigui sostenible i verda i que les 
persones treballadores tinguin un acompan-
yament durant aquesta transició en el canvi 
del model productiu. És la primera vegada 
que participem directament en la fase inicial 
d’elaboració dels comptes de la Generalitat.

Signem l’acord per als pressupostos en 
el marc del Consell del Diàleg Social

Javier Pacheco Serradilla
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L’acord constata la necessitat de pal·liar els 
efectes de l’actual conjuntura econòmica 
amb més i millors instruments d’activació 
econòmica per garantir el benestar de la nos-
tra ciutadania i el reforç dels serveis públics. 
La inversió, la redistribució en sectors estratè-
gics de la nostra economia i la generació de 
teixit productiu per a un adequat i equilibrat 
retorn al bé comú en forma de llocs de treball 
de qualitat és l’enfocament primordial de la 
reactivació econòmica amb protecció social, 
que els pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya han de preservar. 

Es pacten mesures en cinc eixos principals: 
mesures en l’àmbit de la protecció social, 
mesures per impulsar l’activitat producti-
va i la indústria, promoció de les polítiques 
d’ocupació, mesures en l’àmbit de la forma-
ció i la qualificació professionals, i mesures de 
consolidació i reforç del Consell del Diàleg So-
cial i de la Comissió de Seguiment del Consell 
del Diàleg Social.

Augment de l’IRSC
En l’àmbit social, com dèiem, hem pactat 
augmentar un 8 % l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC), fins al voltant 
dels 615 euros mensuals. Aquesta actualit-
zació, que s’inclourà en els pressupostos de 
la Generalitat per al 2023, és la primera que 
es realitza des de l’any 2010 i es tracta d’una 
demanda històrica d’UGT i CCOO. L’IRSC és 
l’índex de referència per valorar la situació de 
necessitat de les persones i, en conseqüència, 
condiciona tant l’accés a diverses prestacions 
socials com la quantia d’aquestes. En total, es 
destinaran 144 milions d’euros més a les pres-
tacions, i l’RGC és la principal de totes. Aquest 
augment suposarà que milers de llars que no 
podien accedir a ajuts malgrat trobar-se sota 
el llindar de la pobresa ara puguin fer-ho, i 
que aquelles llars que ja reben les ajudes, però 
no arriben a final de mes, percebin l’augment 
de la quantia.

Enfortiment del sistema públic de salut
Un altre apartat de l’acord és el manteniment 
d’un compromís clar per a l’enfortiment del 
sistema públic de salut de Catalunya i de les 
seves polítiques públiques, que es concreta 
en l’augment de la partida pressupostària del 
Departament de Salut, prioritzant especial-

ment la dotació destinada a la provisió de ser-
veis en l’àmbit de l’atenció primària i les con-
dicions laborals dels professionals del sistema.

En matèria de polítiques d’ocupació, l’acord 
recull el compromís conjunt amb les políti-
ques actives d’ocupació, davant reptes, entre 
d’altres, com fer front a l’atur estructural, els 
canvis en el teixit productiu davant la doble 
transició —verda i digital— o l’envelliment 
demogràfic, desenvolupant concertada-
ment l’eficiència i la qualitat de les políti-
ques d’ocupació i enfortint el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) mitjançant 
l’execució del pressupost estimat per al 2023, 
de 595 milions d’euros.

Més recursos per a la formació professional
En l’àmbit de la formació professional acor-
dem destinar 14,5 milions d’euros a garantir 
que l’increment de places del curs 2022-2023 
es mantingui el curs 2023-2024, amb la crea-
ció, d’almenys 257 nous grups, així com que 
al juliol del 2023 la Comissió Rectora del Siste-
ma FPCat haurà d’aprovar un pla d’inversions 
per a la creació i el reconeixement de centres 
de formació professional integrada. També 
s’acorda desplegar l’orientació formativa i 
professional com un dels elements de la lluita 
contra l’abandonament escolar prematur i de 
millora de l’adequació de l’oferta formativa a 
les necessitats actuals i futures del teixit pro-
ductiu i industrial de Catalunya.

Impuls al Pacte Nacional per l’Indústria
En l’àmbit de l’activitat productiva i la indús-
tria hem tancat el compromís de garantir 
l’execució de la totalitat dels imports con-
signats en el Pacte Nacional per la Indústria 

(PNI), que, per al 2023, és de 680 milions 
d’euros, com ja hem esmentat, i que es tro-
ben detallats en els documents públics del 
pacte. D’aquesta manera, la Generalitat, amb 
la col·laboració de les organitzacions par-
ticipants en l’elaboració del PNI, impulsarà 
la sostenibilitat, la digitalització, el talent i la 
qualificació de les persones, les infraestruc-
tures i la competitivitat de les empreses, així 
com l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació de 
les persones treballadores.

Consolidació del Diàleg Social
Finalment, en l’acord es decideixen mesures 
per a la consolidació i el reforç del Consell del 
Diàleg Social i de la Comissió de Seguiment 
del Consell del Diàleg Social per garantir que 
es puguin desenvolupar les funcions que 
tenen encomanades i establir, en el si del 
Consell de Diàleg Social, mecanismes de se-
guiment, informació actualitzada i periòdica 
i de deliberació al voltant de les infraestruc-
tures de país; possibles mesures per fer front 
a l’impacte de l’increment del cost de la vida, 
així com les línies de suport que es puguin 
destinar a compensar l’increment de la des-
pesa energètica de les empreses i les famílies; 
la transformació del model energètic i les 
polítiques de generació i estalvi energètic, i 
l’estat d’execució dels Fons REACT i Next Ge-
neration a Catalunya. 

Amb aquesta voluntat d’impuls social i econò-
mic de Catalunya, demanem un exercici de 
diàleg als grups parlamentaris i al Govern per 
fer possible l’aprovació d’uns nous pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2023 que garanteixin els més de 3.000 milions 
d’euros addicionals respecte del 2022. 
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Mobilitzacions a Fragadis 

Dos conflictes oberts en els quals seguim treballant són l’ERO a Indra i el Pla de reestructuració 
de General Electric. CCOO mostra el seu rebuig a una nova mesura per ajustar la plantilla a In-
dra, que afecta 56 persones treballadores d’Indra Business Process Outsourcing (BPO). La direc-
ció no mostra cap interès a cercar recol·locacions en altres serveis, no ofereix un pla de formació 
i no accepta la voluntarietat per a les possibles sortides per a aquest col·lectiu, tot i que ho ha 
estat fent en els darrers mesos i que l’empresa actualment està anunciant noves ofertes de tre-
ball. Per la seva banda, la multinacional General Electric ha presentat un pla de reestructuració 
per reduir la seva plantilla de la divisió de renovables en un 20 %, davant la falta de nous projec-
tes per a la indústria eòlica terrestre a Europa. Això suposa una retallada de 570 llocs de treball 
dels 2.650 que té a Europa. En el cas de les plantes que General Electric té a l’Estat, l’afectació 
prevista és d’unes 200 persones de les aproximadament 950 que hi treballen. 

Conflicte a Indra i a General Electric

El Comitè d’Empresa de Fragadis, SL va 
convocar concentracions davant dels 
centres de treball. L’empresa és propie-
tària dels supermercats Spar a la província 
de Tarragona i compta amb més de 1.000 
treballadors i treballadores distribuïts als 
centres, supermercats, magatzem i ofi-
cines. Les concentracions es van fer per 
protestar per les pressions sobre les tre-
balladores i els treballadors. Fragadis, SL, 
està fent contractes de 24 hores per co-
brir llocs de 40 hores, amb la consegüent 
falta de personal. També està acomiadant 
treballadors i treballadores en situació 
de baixa sense indemnitzar-los, al·legant 
faltes greus i castigant-los amb despro-
porcionades sancions de faltes greus i de 
feina i sou. També es pressiona la plantilla 
per treballar en diumenges i festius sense 
complir els acords d’avís previ fets amb el 
comitè; l’empresa també pressiona amb 
el seguiment de les baixes perquè el tre-
ballador o treballadora afectats rebin l’alta 
anticipada, i els caps de zona pressionen 
perquè no es facin ni les vacances ni les 
llicències retribuïdes en els períodes acor-
dats entre el comitè i l’empresa. 

Aturades a Avanza Baix

També han començat les aturades al 
servei d’autobusos d’Avanza Baix, servei 
públic de transport de viatgers del Baix 
Llobregat. Des de l’any 2019 els treballa-
dors i treballadores del servei públic de 
transports de viatgers al Baix Llobregat 
sud i el Barcelonès sud tenen congelades 
les condicions laborals. Ara, la direcció de 
l’empresa Avanza Baix, nova adjudicatària 
del servei, no té la intenció de desblo-
quejar la situació ni de millorar les condi-
cions laborals de més de 630 treballadors 
i treballadores  A això, s’hi suma el pèssim 
estat de la flota i la falta de previsió de 
renovar-la. Tots aquests greuges són cau-
sats per uns concursos públics que preca-
ritzen les condicions laborals de les perso-
nes treballadores i del servei públic. 

Els dies 5 i 7 de desembre CCOO d’Indústria 
va convocar vaga al sector de majoristes de 
fruites i verdures de la província de Barcelona 
per exigir un conveni digne per a les perso-
nes que treballen al sector. Amb motiu de la 
vaga, vam convocar una concentració dilluns 
5, de les 11 h a les 12 h, davant de l’edifici 
corporatiu de Mercabarna per deixar clar a 
la patronal que les persones que treballen al 
sector es mereixen un conveni just, amb uns 
increments salarials dignes i reals, i amb una 
clàusula de revisió que garanteixi que no per-
den poder adquisitiu, així com una millora de 
les condicions laborals. Amb aquesta vaga, 
les persones que treballen al sector hem re-
clamat a la patronal i a UGT que s’asseguin de 
nou a negociar per avançar en aquesta línia, 
ja que el preacord que han assolit en solitari 

Vaga a Mercabarna

El 3 de desembre va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La discapacitat 
segueix sent un estigma, en la mesura que suposa un impediment tant en la seva vessant física 
com intel·lectual. I la pandèmia ens ho ha evidenciat més encara.
En l’àmbit educatiu, estem avançant cap a un model d’escola inclusiva, però la manca de recur-
sos fa que aquest avenç sigui lent. Els serveis d’atenció diürna i residencials per a persones amb 
discapacitat, duts a terme per entitats en règim de prestació de serveis, requereixen estabilitat 
en els pressupostos anuals de l’Administració. D’altra banda, la participació de les persones 
amb discapacitat en el mercat laboral és encara molt baixa en comparació amb la resta de la 
població, més de 40 punts per sota.
Durant el 2021 es van formalitzar 14.244 contractes laborals amb persones amb discapacitat. 
En aquest sentit, 7 de cada 10 contractes signats han estat a centres especials de treball (CET) i 
només el 30 % ho han estat al mercat ordinari. 

CCOO reclama mesures més decidides i 
millor dotació pressupostària per a les 
persones amb discapacitat

no garanteix el poder adquisitiu, empitjora 
les condicions laborals al sector i no té en 
compte les principals propostes de la plata-
forma sindical. La vaga va tenir un seguiment 
massiu i va ser molt mediàtica. En alguns mo-
ments va arribar a paralitzar l’activitat al mer-
cat central de Barcelona, especialment a pri-
mera hora del matí, quan els piquets es van 
concentrar a les entrades i sortides, i moltes 
parades van quedar desateses en sumar-se a 
la vaga els seus treballadors i treballadores. 
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Quatre 
èxits 
sindicals
Aquest final d’any ens ha donat algunes 
alegries, ja que hem pogut veure els re-
sultats de les negociacions i les mobi-
litzacions en les quals ens hem esforçat 
molt aquest 2022. 
El desbloqueig in extremis de la vaga de 
la neteja d’edificis i locals va arribar 
després d’un any molt intens de mobilitza-
cions, durant el qual semblava que l’acord 
no seria possible. La mediació de vaga es va 
perllongar dos dies i va arribar a un principi 
d’acord que es va ratificar a les assemblees 
de delegades i delegats, i va dur a descon-
vocar la vaga prevista per als dies 15 i 16 de 
desembre. En l’acord es pacten increments 
salarials i millores socials i també en la con-
tractació.
Així mateix, va fer efecte la pressió sobre 
l’opinió pública en el cas d’AENA, que va 
reconsiderar la seva negativa a restituir el 
complement de productivitat als treballa-
dors i treballadores davant la perspectiva 
d’unes vacances de Nadal amb problemes 
als aeroports. Des de CCOO vam assumir 
convocar la vaga en solitari, i les nostres 
raons s’han imposat.
El tercer èxit va venir amb l’acord a Ber-
shka Logística, en el qual el gegant in-
dustrial Inditex va afluixar. Les accions de 
protesta que ha dut a terme la plantilla 
de Bershka Logística van fer reflexionar 
l’empresa i, finalment, s’ha arribat a un 
acord de clàusula de revisió salarial vincu-
lada a l’IPC que permetrà a les persones 
que treballen a l’empresa recuperar part del 
poder adquisitiu perdut. CCOO valora posi-
tivament l’acord assolit, gràcies a la unitat i a 
la força de la plantilla, amb el qual el centre 
de Bershka Logística s’equipara a la resta de 
centres logístics del Grup Inditex en matèria 
de revisió salarial.
I malgrat que un ERO no és mai una bona 
notícia, almenys hem pogut constatar 
que la nostra participació al de Novartis 
ha aconseguit reduir la proposta inicial 
de l’empresa d’acomiadar 240 persones 
a 117, i ha assolit condicions avantatjoses 
que han propiciat un acord perquè 15 
d’aquestes sortides es mitiguessin amb 
sortides voluntàries.  

CCOO guanya les eleccions sindicals a 
Just Eat
CCOO ha obtingut tots els delegats i delegades 
a les eleccions sindicals que s’acaben de cele-
brar a Just Eat, amb una representació de nou 
persones. Aquesta victòria consolida CCOO com 
a primera força sindical de l’economia de plata-
forma. Aquest resultat s’ha aconseguit gràcies 
a la feina d’organització sindical realitzada a les 
plataformes digitals de treball a Catalunya. És el 
cas de Glovo i Getir, on vam ajudar a formar els 
primers comitès d’empresa del sector a Espanya, 
cosa que ens ha permès ser un referent sindical 
al sector. Actualment tenim vint delegats i dele-
gades més en aquestes empreses.
 
El nou Comitè de CCOO a Just Eat ja ha començat la negociació per a l’increment salarial de l’any 
2023. En aquest sentit, valorem positivament que l’empresa estigui oberta a la negociació directa 
amb la representació legal dels treballadors i treballadores, complint l’acord signat el desembre 
de l’any 2021. Es tracta d’un acord que ha estat, a més, el primer que se signa entre una platafor-
ma digital i els sindicats majoritaris.

Millores retributives a Glovo Groceries
D’altra banda, l’acord sindical que hem liderat a Glovo Groceries aconsegueix millores retributives 
i la introducció de la primera flota de motocicletes elèctriques a Glovo Groceries. La mesura forma 
part d’un procés de negociació en què s’ha millorat el pagament del quilometratge i s’han corre-
git problemes en el sistema de pagament de diumenges i festius. La disponibilitat de flota pròpia 
de vehicles per part de l’empresa va ser una de les reivindicacions centrals del procés històric de 
vaga que es va produir a Glovo l’estiu del 2021. Així mateix, és un dels elements principals de la 
discussió de la laboralitat de les persones treballadores a les plataformes digitals i forma part de 
la dotació necessària per part de les empreses de les eines necessàries per al desenvolupament 
adequat del treball. L’acord assolit possibilita l’accés de les persones treballadores a una flota de 
motocicletes de l’empresa, que a més són lliures d’emissions de CO

2
. Això comporta el conse-

güent alleujament sobre la necessitat que les persones treballadores disposin de vehicles propis 
i aporta serenitat a la discussió sobre la compensació per disponibilitat absoluta d’ús, desgast i 
manteniment. Suposa igualment un reforç d’enorme importància de la prevenció de riscos labo-
rals la centralització que fa l’empresa dels procediments de posada al punt, reparació i inspecció 
tècnica dels vehicles. La flota disponible serà de motocicletes de 125 cc, però es preveu que en 
el futur n’hi hagi de 50 cc.
Un altre resultat de la negociació ha estat la regularització del sistema de pagaments de diu-
menges i festius, que són les dates centrals de la demanda de serveis d’aquests professionals, 
i ha corregit dificultats de gestió per part de l’empresa, que va portar a un pagament inferior 
al que s’hauria de satisfer per conveni, en uns casos, i en excés, en altres. L’acord dona solució a 
aquesta qüestió i garanteix a les persones treballadores el pagament correcte en un futur. També 
incorpora un increment del preu de l’hora treballada en diumenge de 3,23 € (un 50 % sobre l’hora 
ordinària), i en festiu, de 7,87 € (un 100 % sobre l’hora ordinària). L’acord facilita el cobrament, amb 
efectes retroactius d’un any, per a les persones que van rebre un pagament inferior al que corres-
ponia i assegura que les persones que van rebre un pagament superior a l’aplicable no reintegrin 
cap quantitat i que, a més, siguin beneficiaris d’una indemnització a compte de la correcció de 
l’error de gestió i l’ajust a les quantitats acordades ja detallades.
Finalment, cal indicar que l’acord afegeix una altra millora retributiva directa, en aquest cas en els 
imports de quilometratge en funció del vehicle de repartiment, al marge de les motocicletes. En 
el cas del repartiment en patinet la millora del quilometratge serà vuit vegades superior a la que 
fins ara es percebia (un 800 %), tres vegades superior (un 300 %) en cas de bicicleta normal, i el 
doble (un 100 %) en el cas de bicicleta elèctrica.  

Dos avenços en l’economia de plataforma
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El dia 12 ens vam concentrar a les portes de 
la Subdelegació del Govern central de Tarra-
gona per exigir l’exempció tributària de les 
indemnitzacions del fons per a les víctimes 
d’amiant.
La mobilització responia a la decisió del Go-
vern espanyol de vetar les esmenes a la Llei 
dels pressupostos generals de l’Estat per al 
2023 que van presentar els grups parlamen-
taris d’UP, PP, ERC i EH Bildu per establir una 
exempció fiscal per a les indemnitzacions 
previstes en el fons de compensació per a les 
víctimes de l’amiant, aprovat recentment en 
la Llei 21/2022, de 19 d’octubre. Des de CCOO 
valorem positivament la creació d’aquest fons, 
però sense aquesta exempció és encara insu-
ficient. Per aquest motiu, conjuntament amb 
la UGT i la Federació Estatal d’Associacions de 
Víctimes de l’Amiant (Fedavica), vam proposar 
aquesta esmena a diferents grups polítics per 

Concentració per les víctimes de l’amiant 

El dimecres 14 de desembre ens vam con-
centrar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona 
amb Marea Blanca i UGT per tal de defensar la 
sanitat i el sector de la dependència de Cata-
lunya. A l’acte, en què es va llegir el manifest, 
van intervenir-hi els dos secretaris generals 
dels sindicats, els secretaris de les respectives 
federacions de Sanitat i els portaveus de Ma-
rea Blanca. En declaracions a la premsa abans 
de començar la concentració, Javier Pacheco, 
secretari general de CCOO de Catalunya, va 
manifestar que “el sistema de salut ha de co-
rregir totes les mancances i les retallades que 
va patir en tot el procés de deteriorament de 
la crisi financera, el qual s’ha agreujat durant 
tota la crisi pandèmica”. També va manifestar 

Concentració en defensa de la sanitat i el sector de la dependència 

que “aquesta estructura de salut a Catalunya 
ha deixat a la cua del nostre país la inversió 
per habitant, després de la comunitat de Ma-
drid”, i va recordar que “hem de fer una carrera 
important els darrers anys per poder corregir 
aquesta tendència sobre els recursos que el 
Govern de la Generalitat dedica al sistema de 
salut, per tal de poder garantir la seva qualitat i 
la seva universalitat, amb accés en condicions 
d’igualtat per al conjunt de la ciutadania”. En les 
seves declaracions, Pacheco va tornar a incidir 
sobre la necessitat que el 7,5 % del PIB català 
pugui dedicar-se al sistema de salut, que avui 
en dia no arriba al 6 % i se situa en el 5,8 %. 
“Som a 3.500 milions de diferència del que re-
comana Europa que ha de ser la despesa en 

temes de salut”, va dir. I va afegir: “Ho hem de 
fer tot en aquest pressupost? Segurament no 
es pot fer tot de cop. Però hem de començar 
a incrementar partides de la despesa per po-
der anar retallant aquesta diferència. I ho hem 
de fer de manera desagregada, no regant 
indiscriminadament el sistema sense criteri, 
sinó mirant on és més necessari fer-ho. El sis-
tema de salut, després de la COVID-19, està 
particularment tensat a l’atenció primària. Per 
això ens sumem a la reivindicació d’usuaris i 
usuàries que plantegen que el 25 % del pres-
supost en salut es destini a l’atenció primària.” 
La intervenció de Pacheco va acabar amb la 
reclamació de millors condicions de treball 
per a tots els professionals del sistema, sen-
se distingir entre els col·lectius professionals 
ni els àmbits d’actuació. “Tenim el marc dels 
convenis col·lectius bloquejats, i el mateix 
passa al SISCAT, a la concertada, la qual també 
tenim bloquejada, igual que la pública, l’ICS, 
que està immersa en un procés de negociació 
etern, llastrat pels canvis continus que s’estan 
produint al Departament de Salut. La dignitat 
de les condicions de treball dels professionals 
de salut és també la dignitat a l’atenció de les 
persones”, va apuntar el secretari general de 
CCOO de Catalunya. 

evitar que les víctimes de l’amiant que accep-
tin les indemnitzacions previstes en aques-
ta llei es vegin obligades a cotitzar en l’IRPF 
entre el 45 % i el 47 %, no sols de l’import 
d’aquestes indemnitzacions, sinó del conjunt 
dels ingressos d’aquest exercici fiscal, incloses 
rendes del treball o les pensions. 
Amb aquesta decisió, el Govern espanyol 
desvirtua el fons i el converteix en un instru-
ment ineficaç per evitar la judicialització de 
cada cas a les persones que han emmalaltit o 
han mort per exposició a l’amiant i a les seves 
famílies. A més, discrimina aquestes víctimes 
respecte d’altres col·lectius que sí que gau-
deixen d’aquesta exempció tributària, com 
és el cas de les víctimes del terrorisme o del 
VIH. Exigim al Govern que rectifiqui aquest 
despropòsit i es comprometi a incorporar les 
indemnitzacions del fons de l’amiant entre les 
rendes exemptes de tributació de l’IRPF.

Aquesta acció reivindicativa es va programar 
en el marc d’una jornada sobre amiant que 
vam realitzar al Campus Catalunya de la Uni-
versitat Rovira i Virgili amb el lema: “L’amiant: un 
problema laboral, ecològic i social”, i en la qual 
es va tractar també la problemàtica d’aquest 
cancerigen als centres de treball, la seva gestió 
com a residu perillós i la necessitat d’aprovar 
i encetar sense demora el Pla nacional per a 
l’erradicació de l’amiant a Catalunya.  
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Amb aquest lema, el dijous 15 de desembre 
va tenir lloc la XVII Escola de Dones Feminista 
de CCOO de Catalunya, que va comptar amb 
les ponències de tres acadèmiques recone-
gudes. Berta Aznar Martínez, psicòloga i pro-
fessora de la Facultat de Psicologia i Ciències 
de l’Educació i de l’Esport de la Universitat 
Blanquerna, es va encarregar de la ponència 
“Les inseguretats que ens generen els este-
reotips” per explicar com, mitjançant els este-
reotips, es condiciona les dones des de l’úter. 
En aquest sentit, va posar com a exemple que 
no parlem igual a un fetus masculí que a un 
de femení, que no projectem les mateixes 
coses quan ens clava una puntada de peu o 
que no li preparem l’habitació, la roba ni les 
joguines de la mateixa manera. Va afegir que 
ho seguim fent durant tota la vida per viure 
un seguit d’inseguretats que, a més, enriquei-
xen la indústria capitalista. Berta Aznar va re-
passar totes les etapes en la vida d’una dona, 
aturant-se a destacar en cada moment les 
desigualtats, les discriminacions i els menys-
preus de què som víctimes pel sol fet de ser 
dones. A continuació, Rosa Cobo Bedía, pro-

“Néixer dona: el producte més rendible del capitalisme”

Recentment, CCOO ens hem mobilitzat per 
posar de manifest les mancances que viuen els 
treballadors i les treballadores de dues peces 
bàsiques de l’Administració, com són la justícia 
i la Seguretat Social.
Els sindicats denunciem que el Ministeri de Jus-
tícia continua negant-se a negociar les modifi-

Mobilitzacions a l’Administració

cacions de les condicions de treball que conté 
el Projecte de llei d’eficiència organitzativa del 
servei públic de justícia que s’està tramitant al 
Congrés. Per a CCOO l’aprovació d’aquesta llei 
en els termes del projecte presentat pel Go-
vern de l’Estat posa en joc milers de llocs de 
treball dels jutjats i tribunals, instaura la mobi-

litat forçosa i permet rebaixar, sense negociar, 
les retribucions del personal de l’Administració 
de justícia i ens aboca, si el Ministeri de Justícia 
no rectifica, a una vaga general. 

Quant a la Seguretat Social, els sindicats vam 
fer mobilitzacions davant de les direccions pro-
vincials de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social i la Tresoreria General de la Seguretat So-
cial de Barcelona, el dia 15. La falta de reposició 
de personal, la desorganització dels recursos 
humans existents i el fracàs del nou model de 
gestió deslocalitzada són, entre moltes altres, 
les causes del tancament de centres de treball i 
de la impossibilitat d’obtenir una cita d’atenció 
presencial o telefònica. Tot això és conseqüèn-
cia de les erràtiques polítiques organitzatives 
en l’àmbit de la Seguretat Social, que han con-
duït al fracàs en la gestió de l’ingrés mínim vital 
(IMV) i a una manca crònica de personal, fruit 
de l’absència de reposició dels treballadors i 
treballadores que es jubilen. 

fessora titular de Sociologia a la Universidade 
da Coruña, va desenvolupar la ponència “La 
sobrecàrrega de sexualitat al cos de les dones” 
i va posar sobre la taula els conflictes entre el 
feminisme i la vella esquerra, així com entre el 
feminisme i la nova esquerra.
Finalment, Mónica Alario Gavilán, llicenciada 
en Filosofia i doctora internacional d’Estudis 
Interdisciplinaris de Gènere, va deixar 
l’auditori sense paraules amb la seva ponèn-
cia “Pornografia: la pedagogia de la violència 
sexual”, en la qual va explicar pas a pas com es 
construeix la masculinitat normativa. D’acord 
amb Alario, en una primera etapa, s’anul·la la 
possibilitat de sentir empatia per les dones, i, 
en una segona etapa, es desenvolupa la ca-
pacitat de sentir plaer en la violència contra 
les dones. Un mecanisme que s’inculca als 
infants nens des de la primera infància i que 
es consolida durant l’adolescència i la prea-
dolescència amb l’accés a la pornografia, que 
comença, de mitjana, als vuit anys.  
Les conclusions de la jornada van ser a càrrec 
de la secretària de les Dones i Polítiques LGT-
BI, Mentxu Gutiérrez Jiménez, i la cloenda, a 

càrrec del secretari general de CCOO de Cata-
lunya, Javier Pacheco Serradilla.  
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La pandèmia de la COVID-19 va trastocar 
els processos de negociació de convenis 
col·lectius, va endarrerir les negociacions, va 
fer prorrogar convenis de sectors molt afec-
tats per la crisi i va obligar a pactar uns incre-
ments salarials el 2020 i el 2021 que, a causa 
de la situació econòmica, no arribaven als 
criteris establerts als acords de concertació 
del Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) i de l’Acord interprofessional 
de Catalunya (AIC).  

El 2022 ha estat un any molt complicat per a 
la negociació col·lectiva. La crisi inflacionista 
s’ha vist agreujada per la guerra d’Ucraïna i 
hem arribat als valors d’IPC interanuals més 
alts de les darreres tres o quatre dècades. 
S’han pres mesures polítiques per intentar fre-
nar la inflació a Europa, però s’ha incrementat 
el risc de recessió sense que la inflació hagi 
tornat als nivells previs a la pandèmia. Risc de 
recessió i alta inflació que condicionaven, al 
seu torn, les possibilitats d’assolir acords de 
recuperació del poder adquisitiu. A més, la 
incapacitat de la patronal espanyola per assu-
mir el compromís de renovar l’acord salarial a 
l’AENC ens portava a la conflictivitat als con-
venis col·lectius.

L’any va començar havent de reclamar judi-
cialment les revisions salarials del conveni del 
metall de Barcelona i del de bingos de Cata-
lunya, intents d’incompliment del conveni 
pactat que feien presagiar una forta oposició 
patronal a apujar els salaris.

Malgrat això, la reforma laboral ha recuperat 
el valor del conveni col·lectiu, amb la repo-
sició legal de la ultraactivitat, en un exerci-
ci de reequilibri de forces en la negociació 
col·lectiva, i això ha permès que puguem 
entomar processos de mobilització per acon-
seguir increments salarials més potents que a 
l’etapa anterior.

A principis de tardor es va iniciar un procés de 
mobilitzacions, amb el lema “Salari o conflic-
te”, que ha permès un final d’any molt intens 
en la consecució d’acords als convenis més 
importants de Catalunya, amb increments 
per al 2022 al voltant del 4 % i pujades de 
salaris acumulades durant la seva vigència 
de més del 10 %, alguns amb clàusules de 

2022: un any complicat per a la negociació col·lectiva, però amb resultats

revisió salarial i d’altres limitant les clàusules 
d’absorció i compensació o eliminant els sa-
laris més baixos per elevar el mínim dels con-
venis. La majoria són convenis amb preacord 
o que s’han signat en les últimes setmanes i 
que encara no han estat inclosos en les es-
tadístiques oficials, però que faran apujar el 
salaris mitjans dels convenis signats el 2022.

Exemples en són el conveni de transport de 
mercaderies de Lleida, amb un increment 
del 14 % en  3 anys, amb clàusula de revi-
sió salarial al final del conveni si l’IPC supera 
els increments dels 3 anys, amb nous trams 
d’antiguitat i millores al complement de bai-
xes professionals i en la jubilació parcial. O els 
convenis del metall de Barcelona (12 % en 3 
anys), el del metall de Tarragona (15 % en 4 
anys) i el de metal·logràfiques de Catalunya 
(11 % en 3 anys), tots tres amb clàusula de re-
visió salarial, al final del conveni, del 85 % de la 
diferència amb l’IPC, l’eliminació de la clàusula 
d’absorció de l’increment i la millora dels per-
misos o la jornada de treball. 

També els convenis de supermercats de Cata-
lunya (10,5 % en 4 anys) i el del comerç tèxtil 
de Barcelona (10 % en 3 anys) recuperen la 
clàusula de revisió salarial amb un límit del 
2 % de la diferència amb l’IPC i la prohibició 
de l’absorció i la compensació als salaris més 
baixos, el primer, i la millora dels permisos re-
tribuïts, el segon.

Més exemples els trobem en el conveni del 
comerç del metall de Barcelona amb un in-
crement del 10,5 % en 3 anys, i la limitació 
de l’absorció i la compensació només de les 
quantitats entregades prèviament a compte 
del conveni; o el de neteja d’edificis i locals de 
Catalunya, amb un increment del 10,25 % en 

4 anys, que manté l’antiguitat que suposa un 
1 % anual, o el de formació no reglada, amb 
un 9,3 % d’increment en 3 anys.

Malgrat els avenços, encara tenim alguns con-
venis sense acord i que, possiblement, passa-
ran a sumar-se a la negociació col·lectiva del 
2023, alguns d’ells molt importants per a les 
persones afectades, com són els convenis 
d’oficines i despatxos de Catalunya, que topa 
amb la posició intransigent de la patronal, o 
el d’acció social de Catalunya, en el qual la 
patronal no vol assumir els increments que 
s’han pactat al conveni estatal, o la negociació 
que afecta els treballadors i treballadores de 
la sanitat pública i de la concertada (conveni 
del SISCAT), amb el qual ha arribat l’hora de 
convertir els aplaudiments de la pandèmia en 
millores de les condicions laborals i salarials 
de les persones treballadores, o el conveni 
d’instal·lacions esportives de Catalunya, que 
la patronal manté bloquejat després de la 
vaga del 24 de novembre.

L’any vinent també serà un moment difícil per 
a la negociació col·lectiva, si la tensió inflacio-
nista continua. Aquesta situació dels preus, 
combinada amb les lleis de desindexació de 
l’economia i la de contractació pública, gene-
ra un efecte pervers que impedeix l’evolució 
dels salaris en els convenis més afectats per 
la licitació pública, que solen estar molt femi-
nitzats, i provoquen precarietat, parcialitat i 
salaris baixos per a les persones que presten 
serveis a l’Administració des d’empreses priva-
des. Si no se soluciona aquesta situació per-
versa, la negociació dels convenis col·lectius 
tornarà a tenir episodis de conflicte per asse-
gurar el salari dels treballadors i treballadores 
de Catalunya. 

JORGE MORALEDA, responsable de negociació col·lectiva de CCOO de Catalunya
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