Nota de premsa

JORNADA ANUAL DEL CTESC
El president del CTESC considera que seria una errada
històrica no comptar amb el criteri dels agents socials en la
distribució dels fons Next Generation EU
Un element a considerar per a la recuperació econòmica és
el comportament que tindrà l’estalvi acumulat que arriba al
7% del PIB
En les transicions que vivim el diàleg social s’ampliarà a
altres temes no pròpiament laborals, però que hi estan molt
connectats
Barcelona, 26/11/2021.- El president del CTESC, Toni Mora, ha indicat a la presentació de
la Jornada que en la situació actual “seria una errada històrica no comptar amb el criteri
dels agents socials en la distribució dels fons Next Generation”
A la Taula rodona sobre “Situació i perspectiva econòmica post COVID-19” els ponents
han posat de relleu que la recuperació econòmica, estabilitzada des del tercer trimestre
d’enguany, conté elements d’incertesa com el desenvolupament de la pandèmia que
sembla revifar ara, els colls d’ampolla dels subministraments, la inflació, el comportament
que tindrà l’estalvi acumulat que suposa el 7% del PIB, el cost de l’energia i els
problemes que es derivaran de la transició cap a la descarbonització i la digitalització.
Aquests dos objectius son imprescindibles, però portaran canvis que caldrà encarrilar i
resoldre. Serà necessari, així mateix, acompanyar les persones tot evitant bretxes
digitals, de gènere, generacionals i territorials.
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Atenció especial mereix també l’economia de les cures, atesos els nivells de pobresa infantil
o altres indicadors socials negatius, tot indicant que els canvis a venir seran positius sempre
i quan no es deixi ningú enrere.
L’adjudicació del fons NGUE es reclama amb participació dels agents socials pel que fa a
la presa de decisió sobre els projectes. Per part de Catalunya es reclama també la
participació en les decisions i que les condicions de les convocatòries d’accés de les
comunitats autònomes no siguin estàndard sinó “personalitzades” en funció de les
capacitats de cadascuna d’elles. En aquest sentit Catalunya és forta en innovació en
diversos camps com ara la biotecnologia, l’agroalimentari o la mobilitat, entre d’altres.
A la Taula rodona, sobre “Diàleg Social” es destaca el gran esdeveniment que va ser la
Llei de participació social i tota la concertació social a partir d’aquell moment mitjançant els
acords interprofessionals de Catalunya –actualment vençut el darrer i en marxa el proper- i
d’altres com també especialment el Pacte per a la Indústria, actualment en marxa.
També s’insisteix en l’impacte que té sobre les persones empresàries i treballadores i altres
sectors el diàleg social i que s’ha visualitzat especialment amb la pandèmia i les mesures
acordades per consens amb els agents socials, com ara els ERTO.
El futur del diàleg social passarà per tractar noves temàtiques, atesa la interrelació cada
cop més forta i evident del món laboral amb altres com ara els aspectes socials, impuls
de polítiques europees, digitalització i economia verda i els seus efectes en el món del
treball i en una formació que tingui cada cop més en compte la innovació, entre d’altres
qüestions.
A la cloenda de la Jornada el secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha destacat la
importància dels temes tractats a la Jornada, la voluntat de potenciar i reafirmar els drets
laborals en un món en canvi i també de refermar el diàleg social a Catalunya. Així mateix
ha considerat d’importància clau més i millor formació professional.
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Paraules clau
Jornada, Economia, Diàleg social, Fons Next Generation, COVID-19
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