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Se signa el Pacte nacional per a
la indústria, que comportarà una
inversió de 1.814 milions d’euros
en tres anys a Catalunya
CCOO ha estat una peça clau per fer realitat aquest pacte que
impulsa la revolució digital a Catalunya

Finalment, el passat 5 de juliol va tenir lloc, al
Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, la ratificació del Pacte
nacional per a la indústria. Aquest és un acord
programàtic entre el Govern i els agents socials
i econòmics que desplega 116 actuacions en
diversos àmbits, amb una inversió pública
de 1.814 milions d’euros fins a l’any 2020.
Aquest acord ha de ser un instrument per a
la planificació del desenvolupament industrial
de Catalunya en el llarg termini: ha de donar
estabilitat i seguretat, i ha de servir per crear
teixit industrial.

des de l’any 2012, que va concloure amb la
resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016, que
instava el Govern a elaborar un pacte nacional
per a la indústria a Catalunya.

La seva elaboració és fruit del treball de 9 mesos
de les organitzacions sindicals, empresarials,
partits polítics, universitats, col·legis
professionals, associacions municipalistes i
centres tecnològics, que continua, així, amb
la feina desenvolupada pel Pacte + Indústria

Fruit dels 9 mesos de treball i de més de 40
reunions, el pacte té 116 mesures concretes,
ubicades en 6 grups de treball, i que porten
associats 1.814 milions d’euros d’inversió
pública fins a l’any 2020, amb l’objectiu de
garantir-ne l’aplicació.

Per a CCOO, la combinació d’una indústria
digital i sostenible ha de ser conjugable
amb una ocupació digna, de qualitat, amb
drets i per a tothom. Tot i tractar-se d’un pla
marc de polítiques industrials, CCOO hem fet
aportacions al Pacte nacional per a la indústria
focalitzant com a objectius principals la
competitivitat i la creació d’ocupació.

editorial
CCOO, de peus
a terra
En les darreres setmanes hem assistit a la
concreció de dos grans objectius de CCOO de
Catalunya: la renda garantida de ciutadania i
el Pacte nacional per a la indústria. Dos objectius que neixen de propostes del sindicat
molt arrelades a les necessitats reals de la
gent i de l’economia del nostre país i que,
de ben segur, han de millorar la vida de les
persones que viuen i treballen a Catalunya,
i han de reforçar l’entorn econòmic que ho
ha de facilitar. Això és sindicalisme de peus
a terra, que contrasta amb uns moments en
què la política està més basada en la ficció i
en les grans declaracions que en la presa de
decisions destinades a cobrir les veritables
necessitats de la ciutadania. Si la renda ga-

rantida i el pacte per a la indústria són una
realitat, amb importants dotacions econòmiques al darrere, no és perquè l’Administració
hagi decidit per si sola que ja tocava fer
grans coses per a la gent, sinó perquè ha rebut la pressió constant i insistent dels agents
socials i, molt especialment, de CCOO.
Mentre uns dediquen el temps a demanar
l’expropiació de la catedral de Barcelona o a
pensar quina de grossa diran avui, nosaltres
ens dediquem a treballar propostes que vagin en la direcció d’erradicar la pobresa del
nostre entorn i de crear llocs de treball suficients i de qualitat. Esperem que la realitat
continuï superant la ficció, pel bé de tots i
totes.!

www.ccoo.cat
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Les principals mesures del Pacte nacional per a la indústria
De les 116 mesures que configuren l’arquitectura del document, per a CCOO resulten especialment rellevants les 15 que destaquem a continuació:

• Crear, a la Direcció General d’Indústria, un observatori que s’encarregui del seguiment del Pacte nacional per a la indústria i elaborar informes i estudis d’economia industrial en l’àmbit sectorial i prospectiu.
• Promoure l’ocupació industrial i la qualitat del treball: promoure projectes ocupacionals i de
desenvolupament local; incentivar les bones pràctiques empresarials en matèria laboral; impulsar
iniciatives encaminades a la confluència de les condicions de treball entre l’empresa que realitza
l’activitat principal i les empreses que contracten o subcontracten, tot respectant els convenis
sectorials de referència, i incloure criteris socials i laborals als plecs de contractació pública, garantint els drets laborals i socials dels treballadors i treballadores.
• Potenciar l’ICF (Institut català de finances): en els pròxims temps l’accés a la tecnologia
és indispensable per esdevenir competitiu i, en aquest sentit, el pacte garanteix que l’ICF actuï
com a banc públic d’inversions per finançar les pimes mitjançant la concessió de crèdits. Incrementar la dotació pressupostària d’AVANÇSA.
• Crear un hub d’impressió digital 3D amb un pressupost de 28 M€ per al període 2017-2020.
• Crear un grup de treball en el CCE (Consell català d’empresa) per avaluar els impactes laborals i en l’ocupació de la indústria 4.0.
• Impulsar una formació professional en alternança i dual, amb diàleg social i estàndards de qualitat per
afavorir la transició escola-treball i l’ocupació de qualitat, amb una dotació de 86,7 M€ per al període 2017-2020.
• Redactar un pla d’impuls i modernització dels espais industrials i logístics. Definir un model de gestió amb la
figura jurídica d’entitat gestora de les àrees industrials.
• Pla de transports de viatgers de Catalunya i serveis a centres de concentració d’activitats laborals.
• Desenvolupar el Pacte nacional per a la transició energètica.
• Implementar l’estratègia d’impuls al vehicle elèctric, amb un cost de 7 M€ per al període 2017-2020.
• Implementar l’estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis, amb un cost de 600.000 €, buscant
la reactivació d’un sector com és el de les indústries de la construcció des d’una vessant energètica i de futur, i no tornant a
reactivar-lo per donar sortida a l’especulació del sector immobiliari.
• Aconseguir un model energètic 100% renovable en l’horitzó del 2050.
• Impulsar la utilització de les energies renovables tèrmiques, en concret la biomassa forestal i agrícola.
• Posicionar internacionalment Catalunya com a referent en sostenibilitat i economia circular.
• Transformar l’actual Agència de Residus de Catalunya en l’Agència de Recursos, ja que, en un context d’economia
circular, resulta essencial convertir els materials recuperats i subproductes resultants de la producció en recursos per incorporar a la cadena de valor altres productes o serveis. I aquesta nova agència en seria l’ens públic de governança.
• Promoure un programa català de simbiosi industrial que aconsegueixi cohesionar els polígons industrials i les àrees
productives cap a la circularitat, a fi de tancar, així, el cicle energètic i de materials de la producció, i aconseguir una producció
més sostenible.
Totes aquestes mesures s’han d’executar, i és per això que les organitzacions que formem part de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català
d’Empresa haurem de fer l’avaluació i el seguiment de l’estat i el grau d’acompliment del pacte.
Tal com hem fet fins ara, des de CCOO de Catalunya hi contribuirem al màxim per tal d’avançar de manera concreta en els objectius del Pacte nacional
per a la indústria.
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El TSJC concedeix una pròrroga
d’un any a Iberpotash
Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) es va pronunciar el 30 de
juny sobre la petició d’Iberpotash de prorrogar
temporalment els abocaments al runam del
Cogulló, a la comarca del Bages. El TSJC ha
decidit donar un any de pròrroga a l’empresa,
que podria ampliar-se a un altre any si aquesta compleix els compromisos que ha assumit i
la comissió tècnica de valoració del procés ho
considera oportú. CCOO valora positivament
que s’hagi acceptat una moratòria, ja que permetrà garantir la continuïtat de l’activitat i dels
llocs de treball, tant directes com indirectes.
El sindicat estarà vigilant que es compleixin
les mesures i els compromisos adquirits per
l’empresa per afrontar aquesta moratòria, especialment en temes mediambientals. CCOO
sempre ha defensat la importància de l’activitat
minera com un dels principals motors econòmics i de creixement de la comarca, i que
aquesta es desenvolupi de manera sostenible
i respectuosa amb el medi ambient.

Els joves de CCOO convoquen un
cinefòrum contra la precarietat
Acció Jove de CCOO de Catalunya, concretament la seva branca territorial
del Vallès Occidental i la Catalunya Central, organitza el dijous 27
de juliol un cinefòrum contra la
precarietat. El Casal Pere Quart
de Sabadell (Rambla, 69) acollirà la projecció de la pel·lícula
de Ken Loach Pan y rosas, a les
18 hores. L’acte estarà obert al
debat sobre drets laborals, desigualtat, solidaritat, migració i lluita obrera.

Els sindicats de l’Administració de
l’Estat es mobilitzen en defensa de
l’ocupació i els serveis públics de
qualitat
El passat dimarts, 11 de juliol, CCOO i la resta de sindicats de l’Administració General de
l’Estat de la província de Barcelona van convocar un seguit de concentracions per denunciar la destrucció d’ocupació, pèrdua de drets,
empitjorament de les condicions de treball,
l’externalització dels serveis públics, i la pèrdua de qualitat dels serveis públics per a la
ciutadania. CCOO celebra el canvi de tendència
en l’oferta d’ocupació pública aprovada pel govern amb la creació d’unes 10.000 places per
l’exercici 2017, però queden lluny dels quasi
40.000 llocs de treballs perduts des del 2010.
A Barcelona, en 5 anys (2011 a 2016), s’han
destruït 1408 llocs de treball. Les conseqüències per la ciutadania són obvies com ho mostra el col·lapse de les oficines del DNI.

El Parlament aprova la Llei de la renda
garantida de ciutadania i CCOO reclama
mitjans per a la seva posada en marxa
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat
dimecres, la Llei de la renda garantida de ciutadania (RGC), un fet que cal celebrar perquè
s’ha assolit un dret establert en l’article 24.3 de
l’Estatut des del 2006 arran d’una proposta original d’aquest sindicat de l’any 2003. La Llei de la
RGC neix d’una iniciativa legislativa popular (ILP),
nascuda en resposta a les retallades de la renda
mínima d’inserció (RMI) que va fer el primer Govern d’Artur Mas l’agost del 2011. Aquesta ILP
va recollir més de 120.000 signatures i va tenir
el suport de 70 partits, entitats i organitzacions.
El llarg trànsit parlamentari (des del 2013) i la
pressió social que l’ha acompanyat han donat com a resultat una llei adequada per cobrir
les necessitats de les persones en una situació
econòmica vulnerable:
– Estableix un nou dret subjectiu de ciutadania,
no sotmès a les disposicions pressupostàries del
Govern.
– Millora significativament la prestació econòmica respecte de la RMI. Serà l’equivalent de
l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya
(IRSC) a partir de l’abril del 2020, avui 664 €: es
començarà amb 564 (85% IRSC) davant dels
424 € de la RMI.
– Per a les persones que rebin prestacions, subsidis i pensions per sota de la quantitat de la
RGC, aquesta tindrà caràcter complementari des
del primer moment, de manera que tindran dret a
percebre’n la diferència.

– Es compromet a complementar també els salaris a temps parcial per sota de la RGC. D’entrada
se’n beneficiaran les famílies monoparentals
amb contracte a temps parcial.
Preocupació per la manca de recursos
La llei ha de ser efectiva el 15 de setembre, però
CCOO ha posat de manifest la seva preocupació
pel retard a l’hora de dotar el Servei d’Ocupació
de Catalunya dels recursos de personal, informatius i de gestió que han de permetre que la
posada en marxa sigui un èxit. A hores d’ara, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat no ha comunicat quina campanya d’informació ciutadana es farà ni una estimació de persones usuàries que s’adreçaran a
les oficines del SOC ni el nombre de persones
que es contractaran per atendre les persones
sol·licitants i el caràcter estructural d’aquesta
plantilla. Tampoc ha posat en marxa el procés de
contractació i formació d’aquestes persones ni
el suport informàtic necessari i els espais a les
oficines del SOC. I manca també l’increment de
plantilla de la Direcció General d’Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa
que ha de resoldre les sol·licituds.
Són mesures imprescindibles per a un correcte
desplegament de la llei. Per això, CCOO considera que no és acceptable el que ha manifestat la
consellera Dolors Bassa en el sentit de cobrir les
necessitats de personal a finals d’any i amb plans
d’ocupació juvenil.

Primera trobada de Pacheco i Puigdemont
La primera trobada del secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco,
amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va tenir lloc el passat 3 de
juliol al Palau de la Generalitat. Pacheco va estar acompanyat per Montse Ros i
Cristina Torre, secretàries d’Organització i Comunicació i d’Acció Sindical, respectivament, mentre que la consellera de la Presidència, Neus Munté, va acompanyar
el president Puigdemont. La reunió va servir per fer un repàs dels temes socials,
econòmics i polítics del país. En el marc de la trobada, Javier Pacheco va reclamar al president català
que el Govern expliqui i negociï, a la Mesa de la Funció Pública, les condicions en les quals els funcionaris
i funcionàries i els empleats i empleades públics desenvoluparien la seva feina en el referèndum de l’1
d’octubre. El president ha agafat el compromís de fer-ho.
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Un estudi de CCOO posa en evidència que a Catalunya
hi ha 390.000 persones que treballen i són pobres
CCOO de Catalunya ha presentat el seu informe
anual sobre pobresa en el treball, que fa una
anàlisi detallada del mercat de treball, les llars i
la desprotecció social a la província de Barcelona.
Catalunya i, en concret, la província de Barcelona, continua afrontant un evident retrocés en el
nivell de vida i de benestar de la seva ciutadania.
Aquesta situació ha estat causada tant per la situació de crisi econòmica que ha arrossegat el
mercat de treball a una situació de precarietat
extrema amb alta temporalitat, forta incidència
de l’atur, baixos salaris i parcialitat involuntària,
com per les polítiques d’austeritat que dicta la
Unió Europea i que s’obeeixen amb promptitud a
Catalunya i a Espanya.
La destrucció d’ocupació, el retrocés en drets
laborals, la precarietat de l’ocupació, la caiguda
dels salaris i l’elevada desprotecció social que
hi ha al nostre país han comportat un increment
notable del risc de pobresa que cada cop afecta,
amb més intensitat, més persones.

rats evidencien la delicada situació que pateix
el mercat de treball i la seva incapacitat per remuntar. L’atur de llarga durada, els contractes
inestables, la involuntarietat del treball a temps
parcial i la sobrequalificació de part important de
la classe treballadora generen precarietat laboral
i desprotecció social.
Aquest informe ha permès, un any més, posar
en relleu la figura del treballador i la treballadora
pobres, que cada cop pren major protagonisme
en un mercat de treball debilitat, on la regulació
laboral i la negociació col·lectiva s’han vist afeblides amb el desenvolupament de les dues reformes laborals. L’informe deixa una dada alarmant:
la taxa de pobresa en el treball a Catalunya és del
12%, cosa que vol dir que unes 390.000 persones treballadores són pobres. Cal ser prudents a
l’hora de tractar les dades més recents del 2017,
que deixen veure una incipient recuperació del
mercat de treball, ja que, de fet, la realitat de la
ciutadania és ben diferent.

Precarietat i desprotecció social
Des del 2008, la destrucció de gairebé 300.000
llocs de treball i els increments d’atur desmesu-

La recuperació ha d’arribar a la ciutadania
És urgent implementar mesures com la renda garantida de ciutadania, i calen increments salarials
als convenis col·lectius i un augment progressiu
del salari mínim interprofessional. Calen millors
condicions laborals i polítiques d’ocupació adequades i pensades per als col·lectius més necessitats, com són els joves i els majors de 45 anys.
I també calen polítiques d’igualtat de gènere lligades a polítiques d’ocupació per tal de reduir la
bretxa laboral existent entre homes i dones. Per

És el moment oportú
perquè la recuperació arribi
també a la ciutadania
El sector industrial és clau
per generar ocupació d’alt
valor afegit i de qualitat

“Quan treballar no
t’exclou de la pobresa”
“A Catalunya hi ha
gairebé 390.000
persones treballadores
víctimes de la pobresa
laboral”
això, cal un canvi en la política econòmica que
se centri en l’impuls de l’activitat productiva i,
sobretot, en l’ocupació de qualitat i de valor afegit. Les administracions públiques han d’articular
mesures i actuacions legals per garantir els drets
i el benestar de la ciutadania. S’ha de vetllar per
una redistribució equitativa de la renda i eliminar,
així, les desigualtats i la pobresa tan instal·lades
en la nostra societat.

DADES RELLEVANTS DE L’INFORME
MERCAT DE TREBALL

LLARS I FAMÍLIES

·Taxa d’atur del 14,9% i més de 556.000 persones

·Més de 95.000 habitatges sense

sense feina

ingressos laborals (41,7%)

· 300.000 llocs de treball que no s’han recuperat
· S’eleva la taxa de temporalitat fins al 21,8%

·Més de 195.000 persones viuen en

· S’incrementa el treball a temps parcial fins a arribar
al 14,2% mentre cau l’ocupació a temps complet

· El treball a temps parcial és involuntari en un
56,6% dels casos

· Cau la confiança en el mercat de treball
· Gairebé 457.000 persones treballadores estan
sobrequalificades per al lloc de treball que ocupen

· Taxa de pobresa en el treball del 12% i gairebé
390.000 persones treballadores

llars sense ingressos laborals

·Taxa de risc de pobresa i exclusió
social del 23,6%

PROTECCIÓ DAVANT L’ATUR

·Augmenta l’atur de llarga i molt llarga
durada

·La taxa de desprotecció ascendeix a
gairebé el 70%

·Increment de les prestacions assistencials
en detriment de les contributives

·Manca de concordança entre el sistema
de protecció per atur i les necessitats de la
població treballadora
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L’Organització Internacional del Treball es reforça en la governança de la
migració laboral i la contractació equitativa
Conclusions de la Comissió de Migració Laboral de la 106a Conferència Internacional del Treball
El 2015, el Consell d’Administració de
l’Organització Internacional del Treball (OIT)
va aprovar la celebració d’una discussió
general sobre migració laboral, fent una
referència especial a la governança de la
migració laboral i a la contractació equitativa.
Aquesta discussió general –en la qual va
participar el director del CITE del sindicat–
va tenir lloc a Ginebra, en el marc de la 106a
Conferència Internacional del Treball, entre
el 5 i el 16 de juny d’enguany, i dins de la
Comissió de Migració Laboral. Cal tenir en
compte, per altra banda, que aquest debat
s’emmarca en l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides per al desenvolupament sostenible
i en el procés d’aprovació a les mateixes
Nacions Unides, l’any 2018, de dos pactes,
un sobre refugiats i l’altre sobre la migració
segura, regular i ordenada.
L’objecte de la comissió era la discussió general
de l’informe de l’OIT “Migració laboral: un
nou context i desafiaments de governança”,1
presentat el mes d’abril d’enguany i de
recomanable lectura per a totes les persones
interessades en el tema de les migracions.
L’informe de l’OIT parteix de la tesi defensada
per l’organització que la migració ben
administrada és una força positiva per al
desenvolupament sostenible. Governança
que, evidentment, ha de ser analitzada tenint
en compte la naturalesa canviant del treball,
1
2

les disparitats econòmiques i demogràfiques
cada cop més grans i les necessitats de
competències que donin resposta a les
demandes del mercat de treball.
Aspectes positius de la migració laboral
internacional
Aquest paper central d’una bona governança
per maximitzar els aspectes positius de la
migració laboral internacional es recull al
document final de les conclusions2, resultant
de la discussió com a mecanisme per
“contribuir a un desenvolupament sostenible
dels països d’origen, de trànsit i de destinació”.
També s’afirma que el diàleg social ocupa un
lloc central en el mandat de l’OIT i és essencial
per a una migració laboral equitativa, i planteja
la necessitat de garantir un control efectiu del
compliment dels drets laborals fonamentals
dels treballadors i treballadores migrants i
l’accés a la justícia, independentment del seu
estatus migratori. A més, es destaca que els
acords bilaterals poden ser instruments útils
de governança de la migració per garantir
una migració segura, ordenada i regular, i
poden ser més beneficiosos si es fonamenten
en el diàleg social.
Entre les prioritats de l’acció futura de l’OIT
destaquen, entre altres, la promoció de la
ratificació i l’aplicació efectiva dels convenis
i les recomanacions de l’OIT, la voluntat de

garantir la llibertat sindical, la promoció
d’una contractació equitativa, la necessitat
de prestar atenció deguda a la gestió eficaç
de la migració laboral temporal per assegurar
el treball decent i la promoció del respecte
als drets humans i els principis fonamentals
del treball entre els treballadors migrants,
independentment dels seu estatus migratori.
En definitiva, el document aprovat, que ara
serà sotmès a l’aprovació definitiva del Consell
d’Administració de l’Oficina Internacional del
Treball, representa un instrument positiu per
potenciar el paper de l’OIT en la governança
equitativa i eficaç de la migració laboral
internacional i per garantir una contractació
equitativa i un treball decent, i la protecció
dels drets dels treballadors migrants
independent del seu estatus migratori.
Carles Bertran

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_550278/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558626.pdf

Unai Sordo, nou secretari general de la Confederació
Sindical de CCOO d’Espanya
CCOO de Catalunya va treballar per impulsar
la candidatura d’Unai Sordo, que, finalment, ha
estat escollit secretari general de la Confederació
Sindical de CCOO d’Espanya. Sordo representa
una renovació generacional i aporta el consens
suficient per posar el sindicat a l’ofensiva. El nou
secretari general va rebre 661 vots, per 71 en
blanc i 9 de nuls.
La delegació de CCOO de Catalunya va estar
formada per 58 persones i va estar encapçalada
pel secretari general, Javier Pacheco. La Comissió
Obrera Nacional de Catalunya ha col·laborat

per construir les diverses candidatures i ha
aportat persones a tots els òrgans col·lectius
electes. Cristina Faciaben és dins de la
Comissió Executiva amb la responsabilitat del
sindicalisme internacional, Luis Longares forma
part de la Comissió de Garanties i Rosa Fabián
s’integra a la Comissió de Control Administratiu
i Financer. Hi haurà 12 persones de la delegació
de CCOO de Catalunya en el Consell Confederal
de la CS de CCOO. Sens dubte, aquesta és una
contribució important en quantitat i en capacitat
de treball.
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