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Presentació 
 

La inauguració de la jornada d’acció sindical i negociació col·lectiva va anar a càrrec de: 

Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i coordinadora de l’Àrea Externa UGT de 
Catalunya. 

“Els sous durant el 2022 han pujat de mitjana un 2,8%; per tant, estem perdent més d’un 5% de 
poder adquisitiu només aquest any. A Catalunya tenim salaris baixos i molt baixos. 

Ens hem passat tot el 2022 mobilitzant-nos amb la campanya de “Salari o conflicte” i hem 
pogut recuperar algunes clàusules d’alguns convenis però tenim problemes importants en 
aconseguir augments de salaris en línia amb el que han pujat els preus.  

L’augment de sous no és un problema econòmic, no és que no hi hagi solvència a les empreses. 
El que passa és que no es vol repartir la riquesa de les empreses i per això, una de les nostres 
principals fites és reclamar pujades salarials i que els beneficis que es generen en una empresa 
es reparteixin. 

Volem un salari mínim de referència de 1.319 euros.  

Hem demanat al Govern que implanti una prova pilot perquè apliqui aquest programa per 
demostrar que és possible reduir la  jornada sense reduir el sou. 

Cal portar sempre posades, les ulleres liles per negociar qualsevol cosa i és que en qualsevol 
mesa, tot ho hem de plantejar des de la perspectiva de gènere. 

Hem de transitar cap a una societat que sigui més justa i més sostenible. 

Hem d’enfortir la negociació col·lectiva en tots els àmbits que la reforma laboral ens ha 
traslladat.  

Des de l‘1 de gener de 2023, ja no hi ha cap conveni d’empresa que pugui tenir cap categoria 
professional per sota dels salaris que marca el conveni col·lectiu de sector de referencia”. 

 

La jornada es va distribuir en tres taules, la primera de les quals va ser: 

“El Decàleg per a la negociació col·lectiva: prioritats i reptes pel 2023”  

Presentada per Laura Bonet Oriol, Portaveu Nacional de l’Avalot – Joves de la UGT i vam 
comptar amb la representació sindical de les federacions de la UGT:  

Bernardo Fuertes Lozano, Secretari d’Acció Sindical de la UGT – FICA de Catalunya. 

“A la igualtat li hem de donar el paper i l’espai en la negociació col·lectiva que es mereix. Els 
convenis són una bona eina per lluitar contra la discriminació. (...)  hem de començar a incloure 
en els convenis clàusules que no permetin la utilització del conveni per crear aquestes 
desigualtats.  

La clàusula de revisió salarial és la clau de la negociació.  
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La negociació de la nostra federació és una negociació responsable, justa i igualitària i ens hem 
compromès a no signar cap conveni que comporti cap pèrdua de poder adquisitiu de cap 
treballador o treballadora”.  

 

Pilar González Ferrer, Secretària de Política Sindical de la UGT Serveis Públics de Catalunya. 

“Estem subjectes a uns pressupostos que ens lliga i ens retalla salaris i fa anys que tenim els 
sous congelats, però això ens passa per estar subjectes a unes lleis molt estrictes. La negociació 
col·lectiva en aquest sector és molt complicada. 

Destaquem: l’acord d’estabilització del personal eventual i interins; l’acord en les 
administracions públiques: l’Administració del segle 21; l’acord en l’àmbit de la sanitat (SISCAT) 
i l’acord en el sector de la dependència.  

Per a futur demanem una Administració de totes les persones i per a totes les persones: 
moderna, propera, àgil, sostenible, ecològica... Si l’Administració dona exemple, les altres 
seguiran”. 

 

Moisés Berruezo Blanco, Secretari de Política Sindical de FeSMC – UGT de Catalunya. 

“Hem de limitar l’efecte de la inflació sobre els salaris i això només s’aconsegueix mitjançant 
les clàusules de revisió salarial. 

Seguim treballant perquè els salaris s’incrementin en línia amb l’IPC per tal de poder començar 
a recuperar la gran pèrdua de poder adquisitiu que al llargs d’aquests últims anys els 
treballadors i treballadores del sector han perdut. En aquesta línia també volem enfortir els 
salaris més baixos. 

Seguirem lluitant per fer que els contractes indefinits siguin la modalitat més utilitzada.  

Estem intentant rebaixar les hores anuals dels nostres convenis col·lectius, ja sigui a través de 
més dies d’assumptes propis o rebaixant la jornada anual”. 

 

La jornada va continuar amb una segona taula sobre “La salut laboral en la negociació 
col·lectiva”, moderada per Mercè Gómez, Secretària General de la UGT Bages – Berguedà i a 
càrrec de:  

Xavier Borrajo Sánchez, responsable de Salut Laboral UGT – Serveis Públics de Catalunya. 

En Xavier Borrajo ens va fer un llistat molt exhaustiu de les qüestions que estan treballant i 
d’aquelles en les que han de seguir treballant, com les avaluacions de riscos i l’avaluació de 
riscos psicosocials; la participació dels treballadors en la gestió de la prevenció de riscos 
laborals i el medi ambient; la formació i informació; la tolerància 0 a qualsevol tipus de 
violència en els centres de treball; el retorn progressiu a la feina després d’una baixa de llarga 
durada; la protecció de la maternitat i la lactància, així com la garantia del dret a la seguretat i 
salut de les persones especialment sensibles, entre altres. 
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Bernardo Fuertes Lozano, Secretari d’Acció Sindical de la UGT – FICA de Catalunya en 
substitució de l’Antonia Fuentes, secretària de Salut Laboral i Medi Ambient i Formació de la 
UGT – FICA de Catalunya. 

“Demanem una nova llei de prevenció de riscos laborals. 

Cal vincular sempre amb la seguretat i salut el tema del medi ambient i en aquest sentit, la 
figura del delegat de medi ambient és imprescindible. 

Les revisions de salut, el teletreball i les malalties professionals, la reducció de jornada i altres 
qüestions són qüestions a tenir en compte per la negociació col·lectiva per fer més forta la 
vigilància de la seguretat i salut”. 

 

Moisés Berruezo Blanco, Secretari de Política Sindical de FeSMC – UGT de Catalunya. 

“En alguns convenis hem pogut incloure comissions sectorials de prevenció i dotar de 
mecanismes a les comissions paritàries en el tema de prevenció”. 

 

 

Finalment, la tercera i última taula va versar sobre “la situació dels salaris a Catalunya”, a 
càrrec de Maria Àngels Cabasés i Pique, Doctora en economia aplicada de la Universitat de 
Lleida i síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya:  

“L’augment de salaris és una necessitat urgent per fer front a la situació actual de crisis. No fer-
ho augmentarà la pobresa entre persones treballadores i augmenta la desigualtat salarial”. 

L’augment del SMI és una necessitat, però cal considerar la diferència entre territoris per 
aconseguir major igualtat”.  

Són necessàries polítiques salarials a favor del col·lectiu femení.  

És urgent garantir estabilitat i reduir la taxa d’atur juvenil. 

Cal un salari de referència per a una vida digna (SRVD), calculant el llindar d’ingressos 
necessaris que garanteixi a les persones una vida digne, des d’un punt de vista interseccional i 
valorant les necessitats bàsiques a tenir en compte”. 

La taula va ser presentada i moderada per Reyes Solaz, Secretària comarcal de la UGT 
Barcelonès Nord. 

 

La cloenda de la jornada va anar a càrrec del secretari general de la UGT de Catalunya, Camil 
Ros i Duran: 

“Malgrat la crisi de preus, és un any d’èxits sindicals: la nostra insistència i la nostra acció 
sindical ha donat com a resultat una nova reforma laboral i un nou increment del SMI. 

Encara hi ha coses per fer però el camí hi és, i és la negociació col·lectiva, la mobilització i 
l’acord”.  
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Síntesi de la Jornada 
 

Inauguració 
Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i coordinadora de l’Àrea Externa UGT de 
Catalunya. 

 

Aquesta jornada pretén ser un òrgan de debat on, en 
aquest cas tenim a la nostra gent que fa acció sindical a 
les federacions en una primera taula específica i en una 
segona taula, comptem amb la nostra gent que es 
dedica, dia si i dia també, a lluitar contra la sinistralitat 
laboral i a parlar i situar la situació dels riscos laborals. 
També comptem amb una experta, la Maria Àngels 
Cabasés que farà una radiografia de com estan els salaris 
a Catalunya. 

Venim d’un any 2022 d’una situació molt turbulenta com a conseqüència de la guerra a 
Ucraïna, i això ha suposat: 

 un augment de preus,  
 una continua devaluació salarial que s’allarga des de fa més de 10 anys, i   
 un augment de la inflació que ha superat el 10%. Si que és veritat que sembla que la 

inflació ha començat a baixar però, els preus dels béns de primera necessitat 
segueixen pujant i es situen al voltant del 15%; per tant, les persones que van a 
comprar i omplir la cistella de la compra paguen un 15% més que ara fa un any.  

Els sous durant el 2022 han pujat de mitjana un 2,8%; per tant, estem perdent més d’un 5% 
de poder adquisitiu només aquest any que, sumat als percentatges que hem anat perdent al 
llarg dels anteriors anys, arrel de les reformes laborals que tenien com a objectiu, entre altres 
qüestions, devaluar els salaris i si sumem la pujada dels tipus d’interès farà que haguem de 
pagar més cada mes pels preus de la hipoteca i això amb salaris baixos i molt baixos. A 
Catalunya tenim salaris baixos i molt baixos. 

Justament ahir, 15 de febrer, es va publicar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), 
situant-se en 1.080 euros i ens comencem a apropar al 60% del salari mig del país. Pugem els 
salaris per llei però no via negociació col·lectiva, perquè tenim unes empreses que han 
decidit quedar-se amb els beneficis que es generen i no repartir-los.  

Una cosa és el que ens expliquen les empreses en les meses de negociació i l’altre molt 
diferent és la realitat. És cert que els preus han pujat però també és cert que les empreses 
han repercutit aquesta pujada en el preus finals i per tant, les empreses no han perdut 
beneficis. La gran majoria de les empreses d’aquest país, independentment de la seva vida, 
no han perdut beneficis: 

 Les empreses del sector financer han guanyat durant el 2022, 16 mil milions d’euros, 
 Les empreses del sector elèctric prop de 3 mil milions d’euros. 
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Les empreses que han tingut aquests grans beneficis són les mateixes que ens diuen que no 
poden pujar els salaris. 

La clàusula de garantia salarial, abans de la reforma laboral estava present en el 70% dels 
convenis col·lectius, ara només es troba en el 16% del convenis col·lectius. Hem arribat fins 
aquí perquè amb la última crisi, vam entendre que estàvem en una situació complicada i que 
havíem de repartir la falta de solvència de les empreses. Quan vam sortir de la crisi però, i 
l’economia es va començar a recuperar i vam voler recuperar aquest tipus de clàusules, les 
patronals ens van dir que això estava perdut. 

Tot i així, ens hem passat tot el 2022 mobilitzant-nos amb la campanya de “Salari o conflicte” 
i hem pogut recuperar algunes clàusules d’alguns convenis, però tenim problemes importants 
en aconseguir augments de salaris en línia amb el que han pujat els preus.  

Hi ha desorbitants diferències salarials entre els equips de direcció i les categories 
professionals més baixes; per tant, l’augment de sous no és un problema econòmic, no és 
que no hi hagi solvència a les empreses. El que passa és que no es vol repartir la riquesa de 
les empreses i per això, una de les nostres principals fites és reclamar pujades salarials i que 
els beneficis que es generen en una empresa es reparteixin i per això hem recollit en el 
nostre decàleg de la negociació col·lectiva, la responsabilitat social empresarial i la situem 
perquè creiem que ha de ser des d’aquesta perspectiva per fer entendre que la riquesa que es 
genera en una empresa és generada pels treballadors i treballadores. 

Les nostres principals reivindicacions per aquest any 2023 són: 

1. Cap conveni hauria d’estar per sota els 1.319 euros. 

Reclamem una pujada salarial i a Catalunya concretament reclamem, el salari mínim de 
referència català que és el 60% del salari mig a Catalunya; perquè amb 1.080 euros a 
Catalunya és molt difícil tenir una vida digne i per això volem un salari mínim de 
referència de 1.319 euros.  

 
2. Reducció de la jornada a 32 hores sense repercussió en el salari. 

Fa anys que la UGT de Catalunya va plantejar aquest reducció i just és ara quan tothom en 
comença a parlar. Aquesta reducció de jornada té beneficis: augmenta la productivitat, 
augmenta la salut mental i salut laboral i permet viure millor i ens permet treballar per 
viure i no viure per treball.  

Hem demanat al Govern que implanti una prova pilot perquè apliqui aquest programa 
per demostrar que és possible reduir la  jornada sense reduir el sou. 
 
3. Lluita contra la desigualtat de tracte i de gènere.  

És una qüestió transversal i cal portar sempre posades, les ulleres liles per negociar 
qualsevol cosa i és que en qualsevol mesa, tot ho hem de plantejar des de la perspectiva 
de gènere i tenir molt en compte totes aquelles persones que tenen dificultats per 
accedir als llocs de treball.  

 
4. Transició justa als llocs de treball.  
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Hem de transitar cap a una societat que sigui més justa i més sostenible sense que en cap 
cas, repercuteixi negativament en els treballadors i treballadores. 

 
5. Enfortir la negociació col·lectiva en tots els àmbits que la reforma laboral ens ha 

traslladat.  

Amb la reforma laboral hem avançat en matèria de contractació però també en el 
reequilibri de la negociació col·lectiva amb la prioritat aplicativa dels convenis de sector en 
matèria salarial 

 
Des de l‘1 de gener de 2023, ja no hi ha cap conveni d’empresa que pugui tenir cap 
categoria professional per sota dels salaris que marca el conveni col·lectiu de sector de 
referència. En el 2022, els convenis col·lectius d’empresa han tingut pujades salarials per 
sobre dels convenis de sector.  
 
Això significa que la tornada de l’equilibri en la negociació col·lectiva que ha introduït la 
reforma laboral, el conveni de sector torna a ser el conveni paraigües, el conveni de 
mínims i per tant, el conveni d’empresa és de nou el conveni que ha de millorar i adaptar 
els sous a cada realitat.  
 
Les empreses multiserveis estan buscant buits per no aplicar els convenis de sector de 
referència, encara que no n’hi hagin. A Catalunya, hem calculat que unes 40.000 persones 
aproximadament treballen per empreses multiserveis i que hauran de tenir una pujada 
salarial d’entre un 20% i un 40%. Des de la UGT de Catalunya hem engegat una campanya 
per controlar aquestes empreses i denunciar-les, en el cas que no apliquin els salaris que 
els hi corresponen.   

 

Altres reivindicacions són el teletreball, els drets digitals, la responsabilitat social, així com la 
defensa dels nostres drets derivats de l’ús de les noves tecnologies,  

Gràcies per la feina que feu als que lluiteu cada dia en les empreses per millorar les condicions 
de tots els treballadors i treballadores.  
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Decàleg per a la negociació col·lectiva: prioritats i reptes pel 2023 
 

 

 

Laura Bonet Oriol, Portaveu Nacional de l’Avalot – Joves de la UGT 

L’Avalot no és només l’organisme juvenil de la casa que treballa per la dignitat de les persones 
joves, sinó que treballem des d’un prisma interjeccional pel nostre apoderament per 
aconseguir l’emancipació social i lliure de qualsevol tipus de discriminació.  

 

Les nostres preocupacions són: 

 El model de presencialitat a la feina. 
Hauríem d’evolucionar cap a un model 
amb criteris per objectius i deixar enrere 
un criteri tant rígid com les hores laborals 
setmanals.  
 

 Conciliació més enllà de la conciliació familiar. Volem una conciliació que tingui en 
compte la diversitat familiar, social i personal. Hem de poder conciliar amb nosaltres 
mateixes i tenir temps per nosaltres mateixes i temps pel nostre entorn segur i sense 
necessitat de tenir lligams familiars.   
 

 Fer entendre que els riscos psicosocials a l’empresa són desencadenants de malalties 
professionals.  
 

 El factor jove. Els joves som un col·lectiu ple de primeres vegades i molt precaritzat i 
som un risc en si mateix i patim discriminació per edat i això s’anomena 
adultcentrisme. Per evitar-ho, proposem: implantació de CV cecs, l’eliminació de 
requisits que puguin discriminar per edat, l’adopció de mesures positives per acabar 
amb la bretxa i el sostre per edat i la inclusió de les joves en la implementació de la 
responsabilitat social a l’empresa.  
 

 Articular l’eix juvenil en totes aquelles propostes que s’incloguin al conveni col·lectiu.   
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Bernardo Fuertes Lozano, Secretari d’Acció Sindical de la UGT – FICA de Catalunya 

 

A la igualtat li hem de donar el paper i l’espai en la negociació col·lectiva que es mereix. Els 
convenis són una bona eina per lluitar contra la discriminació. En si, un conveni col·lectiu no 
discrimina, el que discrimina és la utilització partidista que es fa d’aquest conveni en cada 
empresa o centre de treball i per això, hem de començar a incloure en els convenis clàusules 
que no permetin la utilització del conveni per crear aquestes desigualtats.  

Tot i tenir la majoria de convenis negociats, tancats i publicats, ens trobem amb empreses que 
no l’apliquen. A continuació us detallo l’estat d’alguns convenis del nostre sector:  

 Conveni col·lectiu del camp. Aquest conveni que té set categories professionals, té 
tots els sous de totes set categories per sota el SMI actual (per sota del 1.080 euros). 
No aconseguim que la patronal d’aquest sector firmi la simple adequació de taules 
salarials tenint en compte l’actual SMI.  
 

 Conveni col·lectiu de masses congelades, el “conveni del pa”. Aquest conveni és un 
conveni que està en vigor, amb una revisió de l’IPC que s’havia de fer efectiva durant 
aquest any però que les empreses ja ens han respòs que no podrà ser i això quan, els 
marges de beneficis de les masses congelades són brutals.  
Davant d’aquesta oposició de revisió, estem valorant plantejar un TLC però no 
descarteu que en uns mesos ens quedem sense pa, perquè haurem potser de plantejar 
algun tipus de mobilització.   
 

La clàusula de revisió salarial és la clau de la negociació. Avui en dia si negociem un conveni i 
no aconseguim la clàusula de revisió salarial, tenim un conveni coix.  

A la federació tenim gairebé tots els convenis amb aquesta clàusula però no totes les clàusules 
són del 100%. Aquelles que vam perdre però, les estem recuperant, tot i que no és fàcil.   

 

Aprofito per comentar el cas de dos grans convenis del sector que estan signats i publicats 
però, la interpretació que fan les patronals és molt diferent de la nostra: 

 Conveni col·lectiu del metall de Barcelona. És un molt bon conveni i sempre surt com 
a bon exemple però la patronal comença a fer interpretacions estranyes d’algunes 
qüestions. 
 

 Conveni col·lectiu de la construcció de Barcelona. La patronal va decidir en la 
signatura de taules salarials a Barcelona, que no les signaven.  
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La negociació de la nostra federació és una negociació responsable, justa i igualitària i ens 
hem compromès a no signar cap conveni que comporti cap pèrdua de poder adquisitiu de 
cap treballador o treballadora.  

 

Altres qüestions fonamentals a tenir en compte: 

 Negociar la reducció de jornada perquè hem d’avançar cap a les 32 hores. Serà difícil 
però ja hi ha alguns exemples d’empreses que ho estan fent i estant tenint bons 
resultats.  
 

 Lluitar contra l’absorció i compensació.  Signar aquest tipus de clàusules és 
condemnar als treballadors i treballadores a no tenir increments salarials. 
 

 La transició justa. Cal posar la transició justa sobre la taula de negociació. La 
tecnologia no ha de prendre els nostres llocs de treball sinó que cal que facin les feines 
més dures i més penoses.  
 

 La responsabilitat social d’empresa (RSE). Hem de començar a parlar d’aquests 
qüestions perquè les empreses han de ser responsables amb els seus treballadors i 
treballadores i també amb els ciutadans i ciutadanes.  
 

 La figura dels fixos discontinus. Són figures contractuals que no són noves. Hi ha 
empreses que han fet servir aquest tipus de contracte fa molts anys i ara no han de 
suposar un colador de contractes il·legals, sinó que aquest tipus de contractes han de 
servir per cobrir només la possible eventualitat d’algunes tasques.   

 

Pilar González Ferrer , Secretària de Política Sindical de la UGT Serveis Públics de Catalunya. 

Els polítics no són empleats públics. Els 
empleats públics són aquells que durant 
la pandèmia s’han jugat la vida i el físic i 
són també aquelles persones que ens 
porten les cartes a casa, les que netegen 
els espais públics cada dia i també les que 
ens salven la vida als hospitals.  

A vegades es tendeix a comparar els 
empleats públics amb els polítics però cal 
tenir clar que, les condicions salarials dels polítics no són les dels empleats públics. 

Amb la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) hem aconseguit pujar els salaris 
d’alguns empleats, això posa de manifest que hi ha molts empleats amb sous baixos.  

Estem subjectes a uns pressupostos que ens lliga i ens retalla salaris i fa anys que tenim els 
sous congelats, però això ens passa per estar subjectes a unes lleis molt estrictes. 

La negociació col·lectiva en aquest sector és molt complicada perquè, no només tenim 
retallades i congelacions, sinó que a més tenim lleis, com la llei de pressupostos que afecta, en 
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algunes ocasions a la contractació de noves persones. Així doncs, la mitjana d’edat de les 
plantilles són força envellides i les places que queden lliures no es cobreixen; per tant, hi han 
més càrregues de treball. 

Dels acords actuals volem destacar: 

 L’acord d’estabilització del personal eventual i interins. Aquest acord ha servit per 
arreglar una situació que havia creat la pròpia administració i nosaltres volem que 
aquest procés es resolgui amb cobertura jurídica. Portem dos anys treballant en 
aquesta estabilització, dedicant-hi tots els nostres recursos humans, assessorant, 
negociant les bases amb l’Administració, tramitant i fent que tot el procés tingui la 
cobertura legal i sobretot, vetllant perquè no quedi ningú enrere amb aquest procés.  
 
La part més dura està feta, que era fer totes les convocatòries. A Catalunya s’han 
convocat 64.000 places perquè tinguin una cobertura definitiva i que esperem que 
siguin cobertes per les persones que fa anys que les estan ocupant. 
 

 L’acord en les administracions públiques: l’Administració del segle 21. Aquest acord 
conté per una banda, una part econòmica que suposa un augment salarial que en tres 
anys pot arribar a un 9,5% però que no serveix per recuperar tot el que s’ha perdut en 
els darrers anys. Per l’altre banda, hi ha la reducció de jornada (4 dies de jornada 
laboral), els plans d’igualtat a les Administracions Públiques, la sostenibilitat, el medi 
ambient, entre altres qüestions perquè: l’Administració ha de donar exemple.  
 

 Acord en l’àmbit de la sanitat (SISCAT). Gran acord vinculat a una mesa d’equiparació 
de categories professionals entre els convenis de sanitat pública i privada perquè 
tothom tingui les mateixes condicions. 
 

 Acord en el sector de la dependència. Sector amb una mitjana d’edat molt alta on les 
persones que hi treballen estan més per ser cuidades que no pas per ser elles les 
cuidadores. S’ha aconseguit signar un bon conveni per aquest sector que recull 
condicions prou bones però hi ha moltes empreses que han decidit no aplicar-lo.  

Per a futur demanem una Administració de totes les persones i per a totes les persones: 
moderna, propera, àgil, sostenible, ecològica... Si l’Administració dona exemple, les altres 
seguiran. 

 

Moisés Berruezo Blanco, Secretari de Política Sindical de FeSMC – UGT de Catalunya. 

La situació que vivim en les meses 
de negociació és un altre realitat, 
no obstant això ens hem marcat 
tres objectius:  

1. Salaris. Hem de limitar 
l’efecte de la inflació 
sobre els salaris i això 
només s’aconsegueix 
mitjançant les clàusules 
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de revisió salarial. En els convenis de la federació, el 50% d’aquests contemplen, 
perquè ho hem lluitat i aconseguit, la clàusula de revisió salarial.  
 
En l’altre 50% no ho hem pogut aconseguir però seguirem treballant, igual que seguim 
treballant perquè els salaris s’incrementin en línia amb l’IPC per tal de poder 
començar a recuperar la gran pèrdua de poder adquisitiu que al llargs d’aquests 
últims anys els treballadors i treballadores del sector han perdut.  
 
En aquesta línia també volem enfortir els salaris més baixos ja que moltes categories 
professionals del nostre sector estan cobrant el salari mínim interprofessional. La 
pujada del SMI per aquest 2023 ens ajuda precisament a reestructurar el salari 
d’aquestes categories.  
 
 

2. Contractació. El nostre objectiu és que la contractació temporal sigui una excepció i no 
una regla general. Ens alguns àmbits ho aconseguirem i en d’altres no ens serà possible 
però seguirem lluitant per fer que els contractes indefinits siguin la modalitat més 
utilitzada.  
 
En aquesta matèria, les empreses estan posant sobre la taula el contracte fix-
discontinu a temps parcial, perquè el volen regular en tots els convenis col·lectius i 
nosaltres ens hi estem oposant, sempre i quan no es regulin unes activitats mínimes i 
una jornada laboral mínima.   

 

3. Les condicions de treball. El nostres convenis col·lectius regulen jornades anuals 
d’entre 1.815 hores i 1.826 hores. Estem intentant rebaixar aquestes hores anuals ja 
sigui a través de més dies d’assumptes propis o rebaixant la jornada anual. 
 
En matèria de temps de treball, també tenim com a objectiu regular el teletreball. Des 
de la nostra federació volem intentar regular i establir un protocol que fixi el 
procediment per regular el teletreball.  
 
En relació a les llicències retribuïdes, estem centrats en equiparar les llicències 
retribuïdes per a les parelles de fet i intentem també avançar en temes d’igualtat i 
igualtat retributiva. Sembla que en relació a la igualtat, les patronals s’avenen més a 
negociar; en canvi, pel que fa a les qüestions de seguretat i salut i prevenció, les 
empreses no volen ni sentir a parlar.  
 
Treballem també per incloure un conjunt de mesures socials, com ajudes, premis o 
mesures que facilitin la conciliació i facilitin el dia a dia de les treballadores i 
treballadors.  
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La salut laboral en la negociació col·lectiva. 
Presentada i moderada per Mercè Gómez, Secretària General de la UGT Bages – Berguedà. 

 

 

Moisés Berruezo Blanco, Secretari de Política Sindical de FeSMC – UGT de Catalunya. 

La prevenció no existeix en la majoria dels convenis que negociem, donat que és un tema tabú. 
En alguns convenis hem pogut incloure comissions sectorials de prevenció i dotar de 
mecanismes a les comissions paritàries en el tema de prevenció.  

Som incapaços de fer entendre a les patronals que el tema de la prevenció és un tema d’ara i 
que cal regular i donar resposta.   

 

Bernardo Fuertes Lozano, Secretari d’Acció Sindical de la UGT – FICA de Catalunya 

Demanem una nova llei de prevenció de riscos laborals, perquè en el seu moment va ser 
pionera però ara ja, la tenim obsoleta i ens mereixem una llei adequada amb la nova situació 
industrial.  

Creiem també que cal vincular sempre amb la seguretat i salut el tema del medi ambient i en 
aquest sentit, la figura del delegat de medi ambient és imprescindible. Aquesta figura no 
existeix en la majoria de convenis, però hi ha algunes excepcions i és que totes les cimenteres 
tenen delgat de medi ambient, per exemple.  

Què ha de tenir la negociació col·lectiva per fer més forta la vigilància de la seguretat i salut? 

 Les revisions de salut haurien de constar també en els convenis col·lectius per tal de 
millorar la qualitat d’aquestes revisions perquè la majoria d’elles miren quatre coses 
per complir expedient i no entren en analitzar l’essència del treball.  
 

 El teletreball i les malalties professionals que se’n deriven. Com es pot vetllar per la 
salut dels treballadors i treballadores que presten serveis a casa? A casa es treballa 
més i pitjor i algunes empreses han adoptat el teletreball per desvincular els 
treballadors de l’empresa i desvincular també la salut d’aquests.  
 

 La reducció de jornada també beneficia en la salut perquè l’afavoreix. Com menys 
exposició al risc més salut.   
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 A tots i totes el treball ens afecta i sobretot en la salut mental. Quan es facin les 
avaluacions de riscos s’ha de tenir en compte la salut mental perquè és una malaltia 
molt silenciosa però molt dolorosa. Una de les banderes que cal liderar des de la 
negociació col·lectiva és la salut mental. Hem de lluitar perquè la salut mental es 
declari com a malaltia professional. 
 

 Les baixes mèdiques i accidents de treball. En alguns convenis tenim regulat 
l’increment al 100% de la incapacitat temporal, però en d’altres no, i caldria que els 
accidents de treball tinguessin un complement al 100% i no al 75% actual.  

 

Xavier Borrajo Sánchez, responsable de Salut Laboral UGT – Serveis Públics de Catalunya. 

Amb la seguretat i la salut laboral no es negocia; però la realitat és que ens passem tot el dia 
negociant aquestes qüestions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestions en les que estem treballant i haurem de seguir treballant: 

 Les avaluacions de riscos i l’avaluació de riscos psicosocials que està dins de 
l’avaluació de riscos i el pla de mesures preventives i la seva aplicació.   
 

 La participació dels treballadors en la gestió de la prevenció de riscos laborals i el 
medi ambient. Ens falta crèdit però tenim un cert marge de disponibilitat que cal 
utilitzar i tirar endavant. 
 

 La formació i informació. Cal formació teòrica i pràctica perquè es coneguin els riscos, 
com evitar-los i tornar a casa sense patir cap accident. Els nostres delegats i delegades 
de prevenció han de tenir la informació necessària per poder incidir en tot allò 
relacionat amb la seguretat i salut laboral.  
 

 Tolerància 0 a qualsevol tipus de violència en els nostres centres de treball. Aquí cal 
diferenciar entre: 
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o les agressions que pateixen els treballadors i treballadores per part dels 
usuaris (increment exponencial d’aquest tipus d’agressions i especialment en 
l’àmbit de la sanitat).  

o l’assetjament sexual que per nosaltres és un objectiu a eliminar i a eradicar. 
 

 Retorn progressiu a la feina després d’una baixa de llarga durada. Hem aconseguit 
que es faci una incorporació progressiva de la jornada.  
 

 El teletreball. Sempre és voluntari i no tothom té les condicions ni l’espai a casa seva. 
A nivell de prevenció, cal garantir les avaluacions de riscos i garantir les condicions de 
treball com els equips fonamentals. 
 

 Digitalització dels llocs de treball. Amb transparència, cal garantir llocs de treball de 
qualitat i formació dels llocs en noves tecnologies. Cal garantir la desconnexió digital 
fora del seu horari de treball. 
 

 Reducció de la jornada laboral. És un objectiu sindical perquè com menor sigui 
aquesta exposició al risc, millor per la salut. 
 

 La protecció de la maternitat i la lactància. La guia de referència és la del Ministeri de 
Sanitat del Govern d’Espanya i les altres guies no són de referència. El risc per la dona 
embarassada no apareix a partir de la setmana 28, sinó que pot aparèixer molt abans i 
per cada dona serà diferent. 
 

 Cal garantir el dret a la seguretat i salut de les persones especialment sensibles. 
 

 Perspectiva de gènere també en la prevenció de riscos laborals.  
 

 Promoció de la salut. S’ha de potenciar el treball com un espai de salut i tenir en 
compte la salut mental.  
 

 Envelliment de les persones treballadores. És necessari un de relleu organitzat.  
 

 Protecció del medi ambient. El respecte al medi ambient ha de ser un objectiu integral 
per de garantir la millora de la salut de les persones i el conjunt de la ciutadania.   
 

 Transició justa. Garantir la nostra participació en aquesta transició perquè les 
persones treballadores no estiguin apartades d’aquest procés.  
 

 Mobilitat sostenible. El factor elemental és reducció de la contaminació però, des d’un 
punt de vista de sinistres, ataquem el 50% de l’accidentalitat mortal del nostre país 
perquè la majoria dels accidents mortals són in itinere.  
 

 Actuació de les mútues de treball i malalties professionals. No s’avaluen els llocs de 
treball de les dones embarassades o cal preguntar-se perquè en els geriàtrics públics hi 
ha una alta sinistralitat i en canvi, en els geriàtrics privats no hi ha pràcticament 
sinistralitat. 
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 La capacitat per donar resposta de la Inspecció de Treball.  

 
 Coordinació interna. El nostre dia a dia no ens permet reflexionar i coordinar-nos i fer 

acció sindical conjunta.  
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La situació dels salaris a Catalunya 
 

La taula va ser presentada i moderada per Reyes Solaz, Secretària comarcal de la UGT 
Barcelonès Nord. 

 

 

Maria Àngels Cabasés i Pique, Doctora en economia aplicada de la Universitat de Lleida i 
síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.  

Recull de dades tenint en compte que som davant de les ferides de la pandèmia i de la crisi, no 
resolta del 2018, així com d’una nova crisi de tipus inflacionària derivada de la guerra a 
Ucraïna: 

 Les partides de transport, alimentació i la llar, és a dir, a les que hi dediquem més 
recursos són precisament les partides que estan pujant. 
 

 Des de 2020 a 2023, sumem la covid, i la guerra d’Ucraïna i la crisi que se’n deriva, i de 
les pujades dels tipus d’interès i la inflació, parlem de problemes molt seriosos i les 
llars amb sous més baixos són les que estant patint molt i són les llars, que no són 
poques, són les que més estem castigant. 
 

 L’augment de salaris és una necessitat urgent i no fer-ho vol dir tenir un gruix més 
gran de treballadors pobres.  
 

 En relació a l’evolució de l’IPC: els preus dels aliments continuen pujant i això és molt 
preocupant. La rebaixa de l’IVA no ha impactat en aquesta escalada de preus.   
 

 El més preocupant és la inflació subjacent. Ara en aquests moments, la inflació que 
anomenem subjacent està per sobre de la inflació general i això és totalment 
paradoxal i assenyala que no estem fent bé les coses i que encara tenim riscos i 
veurem com es desenvolupen durant aquest any 2023. La inflació s’està repercutint en 
els preus.  
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 El lloguer ens està afectant a tothom i el creixement és clar i evident i a més hi ha 
moltes diferències a nivell territorial.  
 

 L’increment dels tipus d’interès (l’euríbor és la base per fixar les hipoteques). A grosso 
modo, les hipoteques s’han encarit al mes una mitjana d’entre 250 i 600 euros més al 
mes. 
 

 Pes del lloguer respecte el SMI: Una persona que cobra el SMI ha de destinar un 76% 
d’aquest sou a cobrir la seva hipoteca. El salari mínim no mesura si es cobreixen totes 
les necessitats. Necessitem un salari que com a mínim cobreixi les necessitats mínimes 
bàsiques. 
 

 Els ERTO van ser un bon instrument i van contribuir a limitar l’augment de l’atur.   
 

 Les dades d’ocupats, aturats i inactius, després de la reforma laboral ens mostra que la 
bretxa per gènere i la bretxa generacional és claríssima. Aquestes dues bretxes són 
precisament els dos problemes que patim en el nostre mercat de treball.  
 

 Tenim una taxa d’atur juvenil estructural preocupant. Tenim un problema que caldria 
abordar.  
 

 Les dones tenen més parcialitat que els homes. Si s’analitza la temporalitat per 
franges d’edat hi ha diferències considerable entre els homes i les dones. Aquestes 
diferències precisament, donen sous diferents i donen jubilacions diferents.  
 

 Si agafem les dades de l’Agència tributària en relació a la remuneració mitjana, hi ha 
hagut un creixement mig del salari, tant dels homes com les dones però encara al 
2021, la bretxa salarial entre homes i dones es situa en 5.730 euros de diferència.  
 

 Desigualtats salarials per edats: a les dones, a partir dels 46 anys, no se’ls hi puja els 
sous (sostre de vidre).  
 

 L’evolució del SMI és positiu però si el relacionem amb l’IPC, el salari mínim es situa 
encara per sota. Si tenim en compte la carta social europea que recomana que el SMI 
d’un país sigui el 60% del salari mig del país a Catalunya, el SMI només cobria el 73% 
d’aquest 60% que recomana la carta social.  
 

 El SMI serveix per la inclusió però no té en compte el concepte d’igualtat si no es 
considera la territorialitat. El pes del SMI difereix segons territori i segons el 
dinamisme econòmic de cada territori. Per aquest motiu, el SMI del 2021 s’hauria 
d’haver situat a Catalunya, en 1.070 euros mensuals.  
 

 Treballadors pobres al 2021: 528.000 assalariats no podien cobrir les seves 
necessitats bàsiques.  
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Com a conclusió:  

 L’augment de salaris és una necessitat urgent per fer front a la situació actual de 
crisis. No fer-ho augmentarà la pobresa entre persones treballadores i augmenta la 
desigualtat salarial. 
 

 L’augment del SMI és una necessitat, però cal considerar la diferència entre territoris 
per aconseguir major igualtat.  
 

 Són necessàries polítiques salarials a favor del col·lectiu femení.  
 

 És urgent garantir estabilitat i reduir la taxa d’atur juvenil. 
 

 Proposta: salari de referència per a una vida digna (SRVD), calculant: 
 

o el llindar d’ingressos necessaris que garanteixi a les persones una vida digne, 
des d’un punt de vista interseccional. 

o valorant les necessitats bàsiques a tenir en compte. 
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Cloenda 
Camil Ros i Duran, secretari general de la UGT de Catalunya. 

Quan sembla que tot comença a anar bé, 
tenim la mala sort que les coses es torcen. 
Imagineu l’impacte de la Reforma Laboral i 
l’increment del SMI a 1.080 € si no 
haguéssim tingut la crisi inflacionària i de 
preus.  

Malgrat la guerra i les crisis, estem en un 
camí de recuperació de drets i encara que 
queda molt per recórrer, les dades són 
bones.  

Ens estem apropant a la taxa mitjana de 
temporalitat d’Europa, només en un any de reforma laboral. Si tenim la capacitat de seguir en 
aquest camí, i arribar al 50% de la contractació indefinida, donarem estabilitat al nostre 
mercat de treball.  

Haurem d’estar al cas que no es facin trampes amb els contractes fixos-discontinus i que 
s’utilitzin correctament.  

Malgrat la crisi de preus, és un any d’èxits sindicals: la nostra insistència i la nostra acció 
sindical ha donat com a resultat una nova reforma laboral i un nou increment del SMI. 

Encara hi ha coses per fer però el camí hi és, i és la negociació col·lectiva, la mobilització i 
l’acord.  

És un gran any de sindicalisme, ens l’han volgut fotre enlaire però el sindicalisme és útil i 
encara ens queda molt per fer.  


