Resum acord entre el govern de la Generalitat
i el agents econòmics i socials de Catalunya:

Pel diàleg social permanent

Context
Catalunya té una llarga tradició de diàleg social en què sindicats i patronals
hem arribat a diversos acords de polítiques generals amb el Govern de la
Generalitat –1998, Pacte per l’ocupació de Catalunya; 2004, Acord
estratègic; 2008, renovació de l’Acord estratègic.
El 2012 s’inicien les converses per a la renovació de l’Acord Estratègic —
d’ara en endavant, AE—, que es materialitzen en uns primers contactes
generals amb la Conselleria d’Economia fins llavors responsable del
seguiment i renovació de l’AE, procés que resta aturat per l’avançament de
les eleccions al Parlament. Fa un any es reprenen les negociacions, aquest
cop dirigides per Presidència, i el mes de maig de 2013, es signa una
declaració al Palau de la Generalitat dels punts a partir dels quals s’havia de
renovar l’AE.
Després d’un calendari intens de reunions sectorials i generals, les
organitzacions sindicals arribem a la conclusió que no es donen les
condicions, principalment pressupostàries, per a la renovació de l’AE amb
els mateixos continguts que els dos anteriors. La situació social, econòmica
i política del nostre país feia materialment impossible poder aconseguir un
acord integral que generés un nou marc de relacions laborals, i que
materialitzés un canvi de model productiu.
La nostra posició era i és recuperar els drets i serveis de totes les polítiques
retallades, i el Govern volia un gran acord que validés les polítiques que han
retallat, sota l’argument que no retallaran més.
La importància de l’acord és tant les qüestions que no hem volgut pactar —
sanitat, dependència, educació...— com també haver pogut aconseguir
acords concrets i importants en les matèries que a nosaltres ens
interessaven —ocupació, indústria, FP, contractació pública, protecció
social... — i crear un espai de diàleg social permanent.
Per tant no estem davant la renovació de l’AE ni d’un acord similar. Aquest
és un acord menor i de mínims, que en cap moment dóna suport a les
polítiques de retallades que nosaltres reiteradament ens hem posicionat en
contra. Amb el diàleg social permanent aconseguim compromisos concrets i
importants amb el Govern i es crea un nou espai de diàleg social on poderne plantejar-ne de nous, així com el compromís que les lleis en matèries
d’ocupació, formació professional i renda mínima d’inserció han d’arribar al
Parlament amb el nostre acord.
Finalment s’arriba a aquest document titulat Diàleg social permanent, que
té tres nivells d’acord:
1r Creació d’un espai de diàleg social permanent, coordinat des de
Presidència de la Generalitat.
2n Acords concrets de xoc en ocupació, formació professional,
indústria, contractació pública i protecció social.
3r Acords legislatius: Llei d’ocupació, Llei de formació professional i
Llei de la renda mínima d’inserció.

Aspectes més destacats
Acords concrets
306.5 milions d’euros per promoure l’ocupació
Millora de l’ocupació: el Govern destinarà 306.5 milions d’euros
a promoure l’ocupació, posant especial èmfasi en l’atur juvenil i
de llarga durada.
Es mantindrà al llarg de la legislatura, com a mínim, el
pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació del 2013
i es prioritzaran els programes comunitaris vinculats a l’FSE i al
FEDER que impliquin el compromís de creació d’ocupació.
Impulsar el Pla de suport al treball autònom amb l’acord dels
representants del sector i els agents socials.
Increment en 3.000 de beneficiaris de la PIRMI
PIRMI: increment en 3.000 de beneficiaris de la PIRMI o bé
increment en 43 milions de pressupost de la PIRMI.
Aposta per la política industrial i el turisme
Potenciar i mantenir l’impuls de les indústries tractores
juntament amb el col·lectiu de pimes amb què es relacionen per
establir nous ponts d’innovació i internacionalització.
L’economia catalana ha de sustentar-se en tota la diversitat de
sectors productius que la conformen, tenint especialment en
compte la indústria, sense oblidar-ne d’altres molt importants,
com el turisme o la logística. Aquests sectors, però, s’han de
consolidar amb les següents característiques definitòries:
─ La producció de béns i serveis enfocats al valor afegit.
─ La competitivitat basada en la innovació i la
internacionalització.
─ La qualitat i la dignitat de l’ocupació generada.
─ El diàleg social entre administracions públiques i agents
econòmics i socials en la formulació de les polítiques.
Lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal
El Govern i els agents econòmics i socials es comprometen a
impulsar mesures per lluitar contra el frau en tots els camps i
de manera especial en els àmbits fiscal i laboral.
Conveni sectorial per regular la contractació pública

Garantir que en tota la contractació pública de la Generalitat es
respectin les condicions de treball o el seu import no sigui
inferior al conveni sectorial.
Prioritzar en la contractació pública, sempre que sigui objecte
del contracte, el criteri de proximitat de les empreses.
Alimentació infantil i famílies en risc de pobresa
Lluita contra la pobresa: abordatge de la pobresa des d’una
visió integral que comprèn el compromís del Govern
d’assegurar l’alimentació infantil a les escoles, garantir les
prestacions de les famílies en risc de pobresa i exclusió social,
abordar les necessitats d’habitatge a través del lloguer social i
la lluita contra la pobresa energètica.
Habitatge públic de lloguer social
El Govern gestionarà, a través de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya els habitatges de lloguer social procedents d’entitats
financeres i societats, especialment d’aquelles que han rebut
ajuts públics de les administracions i que són propietàries
d’habitatge buit.
Garantir l’assistència sanitària universal
El Govern i els agents econòmics i socials acorden el
manteniment de la garantia que cap persona empadronada a
Catalunya perdrà l’assistència sanitària de cobertura pública
universal.
Concertació laboral
Impuls d’un procés de concertació en l’àmbit laboral.
Dotar de personalitat jurídica pròpia el Consell de Relacions
Laborals.
Potenciar l’adhesió de les comissions
convenis a l’acord d’ultraactivitat.

negociadores

dels

Consolidar i donar estabilitat al Tribunal Laboral de Catalunya.
Crear una línia especifica de formació per a les persones que
participen en la negociació col·lectiva.
Diàleg social permanent
Reunions trimestrals de seguiment dels temes acordats, més
possibilitat de plantejar-ne de nous.
Acords legislatius
Acordar les lleis en matèria de:
Ocupació

Formació professional
Renda mínima d’inserció
Així com impulsar un projecte de llei de contractació pública a
Catalunya.

