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editorial
Ingressos fiscals per a
polítiques socials
Els pressupostos de la Generalitat del 2017, que estan en plena tramitació parlamentària, són insuﬁcients quant a les propostes ﬁscals i, per tant, quant a
la capacitat d’obtenir ingressos de les rendes altes per fer front a la situació
d’emergència social, revertir les retallades i digniﬁcar la situació laboral dels
empleats i empleades públics.
La llei de mesures ﬁscals i ﬁnanceres preveu la creació d’una sèrie d’impostos,
positius des del punt de vista mediambiental i de protecció de la salut de les
persones, però insuﬁcients des del punt de vista de la recaptació. La suma
d’ingressos previstos amb aquests impostos no arriba ni a la meitat del que es
podria recaptar amb la recuperació de l’impost de successions rebaixat pels
governs anteriors.
La pressió ﬁscal a Catalunya està 7 punts per sota de la mitjana europea i és un
dels països on més han augmentat les desigualtats. El 20% de la població més
rica acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre i hi ha 27 famílies catalanes que acumulen 32.400 milions d’euros, 10.000 milions d’euros
més que el pressupost de la Generalitat per al 2017. I en relació amb l’IRPF les
rendes baixes i mitjanes tributen per sobre de la mitjana de l’Estat mentre que
les rendes altes tributen per sota de la mitjana estatal.
Si a la menor pressió ﬁscal, hi afegim les rebaixes ﬁscals fetes en els darrers
anys podem concloure que hi ha marge per augmentar impostos a les grans
fortunes i als grans patrimonis i reduir les desigualtats. Es pot fer utilitzant les
competències pròpies, modiﬁcant el tram autonòmic de l’IRPF per augmentar la tributació de les persones que guanyen més de 60.000 euros de forma
progressiva, eliminant les rebaixes fetes a l’impost de successions, que només
beneﬁcien les grans herències, rebaixant el mínim exempt de l’impost de patrimoni, eliminant la rebaixa de l’impost dels casinos, posant recursos per a la
lluita contra el frau ﬁscal. Mesures que permetrien tenir més ingressos i reduir el
desequilibri existent entre la tributació de les rendes altes i les mitjanes i baixes.
Sense ingressos públics no es pot donar resposta a les necessitats de la gent
ni garantir les prestacions de l’estat del benestar. Catalunya té un problema de
ﬁnançament però també de ﬁscalitat. Necessitem un millor ﬁnançament per
tenir suﬁciència d’ingressos per a les polítiques públiques, però això no ens
pot fer oblidar que tenim marge i capacitat d’actuació per obtenir ingressos
ﬁscals dels que més tenen i guanyen.
Aquests pressupostos no podran donar resposta suﬁcient a necessitats socials
com la renda garantida de ciutadania, la pobresa energètica, revertir les retallades del Govern anterior si no hi ha un canvi d’orientació en la recaptació
ﬁscal. S’ha d’escollir entre continuar mantenint les rebaixes ﬁscals a les rendes altes i grans fortunes i patrimonis o equilibrar l’esforç ﬁscal avançant en
l’equitat i la progressivitat. Dolors Llobet
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CCOO de Catalunya ofereix suport als treballadors
i treballadores afectats per les sentències
europees que equiparen les indemnitzacions per
acomiadament entre temporals i fixos
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentències tenint
en compte l’Acord marc sobre el treball
de durada determinada, subscrit per
la Confederació Europea de Sindicats
amb les organitzacions empresarials
europees i incorporat a la Directiva
1999/70, que inclou la indemnització
per finalització de contracte en les
condicions de treball.
El TJUE considera que la legislació espanyola és discriminatòria amb els treballadors i treballadores temporals, ja que
no té en compte la condició del principi
d’igualtat de tracte i no-discriminació. En
efecte, la legislació espanyola no reconeix
una indemnització equivalent a la dels
treballadors i treballadores per l’extinció
de la seva relació laboral. El tribunal europeu dicta que s’ha de reconèixer a les
persones amb contractes temporals una
indemnització equivalent a la que està
establerta per a l’acomiadament per causes objectives, és a dir, 20 dies per any de
servei amb un límit de 12 mensualitats.

A QUINS CONTRACTES TEMPORALS DE L’ÀMBIT PRIVAT I DE
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AFECTA?
En l’àmbit laboral de l’empresa privada, la doctrina pot aplicar-se:
- A tots els contractes temporals d’interinitat, formació, obra i servei, i eventuals.
- Als contractes extingits abans del 14 de setembre del 2016, que poden reclamar
la indemnització de 20 dies per any o la diferència entre la de 12 dies i la de 20
dies prescrita (art. 59.1 de l’Estatut dels treballadors).
Alerta: només poden reclamar les persones amb contractes extingits després
del 14 de setembre del 2015 (1 any).
I a l’Administració pública?
En l’àmbit de les administracions públiques i el personal funcionari, afecta totes les persones que tinguin un nomenament d’interinitat o un contracte de durada determinada
i els indeﬁnits no ﬁxos.
El termini de prescripció per a les persones amb nomenament de funcionari o estatutari, d’acord amb l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, és de 4 anys.
Alerta: en els casos en què hi hagi frau en la contractació, aquesta norma no
és aplicable. S’haurà de reclamar la fixesa del contracte i, en el cas del seu cessament, interposar una demanda per acomiadament (en aquest cas, la indemnització és major).

CCOO t’ajuda a reclamar

Aquestes sentències tenen enormes repercussions en el sentit que generen
efectes directes en les persones que
cessen per tenir un contracte temporal,
ja que els reconeixen una indemnització
quan ﬁnalitzen el seu contracte de treball.
El dret de la Unió Europea s’oposa a una
normativa nacional que denega qualsevol indemnització per ﬁnalització de
contracte.

CCOO promou les accions judicials necessàries per assegurar el pagament
de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores
temporals que han vist extingit el seu contracte en l’últim any.
Per aquest motiu, CCOO ha iniciat una campanya per oferir la reclamació
judicial a través dels seus serveis jurídics a totes les persones afectades per
la sentència. En aquest sentit, s’ha posat en marxa una bústia electrònica a
la qual es podran adreçar les persones afectades i que desitgin fer la reclamació judicial corresponent.
La bústia és reclamaciotemporals@ccoo.cat.
DEFENSA ELS TEUS DRETS, RECLAMA LA TEVA INDEMNITZACIÓ!
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ENTREVISTA · MARIA DE LA FUENTE

“Volem traslladar al debat social
el fenomen de la feminització de
la pobresa i les mancances que
tenim per identificar-lo”
MARIA DE LA FUENTE
és directora de l’associació Institut per a l’Estudi i la
Transformació de la Vida Quotidiana (IQ) i investigadora de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
De la Fuente ha dirigit l’equip
que ha elaborat un informe
sobre la feminització de la
pobresa i la seva invisibilitat,
impulsat per la Secretaria de
la Dona i de Cohesió Social de
CCOO de Catalunya

L’informe diu que els indicadors
oficials de risc de pobresa que
s’utilitzen habitualment fan invisibles algunes dades fonamentals de
la progressiva feminització de la pobresa.
Ho descobrim en contrastar les dades salarials, la bretxa salarial, que arriba a gairebé el 26% a Catalunya, o la bretxa de les
pensions, que, ﬁns i tot a les contributives, arriba al 40%. Si contrastem aquestes
bretxes amb la taxa de risc de pobresa,
que és pràcticament igualitària entre homes i dones, ja es veu que alguna cosa falla. Amb aquest estudi, d’una banda, hem
indagat com està composta aquesta taxa
i hem vist quines mesures complementàries poden donar aquesta desigualtat
en la pobresa. La taxa està homologada
a escala europea, tant la taxa de risc de
pobresa com la taxa Arope, que és una
taxa de risc de pobresa i exclusió social
que inclou, a part de les rendes baixes, altres fenòmens. Aquesta taxa no es pot dir
que estigui mal feta, però el que mesura
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en realitat són les llars en risc de pobresa.
En tot cas, quan es presenten dades individuals, aleshores se li atribueix a cada
persona la seva part de renda en aquella
llar. I això té sentit, per exemple, respecte
dels menors que no tenen les seves pròpies fonts de renda i d’alguna manera els
has d’imputar estadísticament un nivell
de renda. També té sentit, perquè hi ha
béns que tenen un pes molt important
a la llar i que són una despesa compartida a la mateixa casa. En aquest aspecte
té sentit fer una bossa comuna amb tots
els diners que s’ingressen en aquella llar
i repartir-los entre els seus membres. El
problema és que com que la majoria de
llars estan compostes com a mínim per
un home i una dona i en la majoria de
llars els homes cobren molt més que les
dones, al ﬁnal quan assignem la mateixa
quantitat de renda a l’home i a la dona
que formen part d’aquesta llar típica el
que estem fent és regalar estadísticament una part de la renda dels homes a
les dones.
Els indicadors oficials ja indiquen
que les dones pateixen més la
pobresa que els homes. Però si el
càlcul de risc de pobresa es fa sobre
les rendes individuals el risc de
pobresa es dispara en les dones.
De fet, es dispara en tots dos casos, tant
en el dels homes com en el de les dones.
Però, mentre que en els homes passa

d’un 18,9% a un 25,7%, en el cas de les
dones passa d’un 19% a un 49,7%. Cal
interpretar més enllà dels titulars que
aquest supòsit no té en compte les rendes que es puguin obtenir en l’àmbit de
la llar, per exemple, si tens ajudes conjuntes per a les criatures. No té en compte les
càrregues familiars. Només té en compte
els ingressos individuals de cada una de
les persones. Per tant, no és una taxa que
es pugui considerar alternativa a l’oﬁcial,
sinó que és complementària i serveix per
posar en relleu la desigualtat dins de la
pobresa. Si agafes l’indicador de pobresa i
el presentes desagregat per sexes sembla
que no hi ha desigualtat i és important
demostrar que sí que n’hi ha.
És erroni l’índex utilitzat per fixar
el llindar de pobresa?
És complicat dir que és erroni, ja que és
un tipus de càlcul que està molt consensuat pels instituts estadístics i es mesura
de la mateixa manera a tot Europa. Però
nosaltres hem trobat que és una manera
de calcular quan s’està per sota del risc
de pobresa que està pensada per a moments molt estables econòmicament. Es
calcula quina és la quantia que deixa la
meitat de la població més pobra per sota
i la meitat més rica per sobre. I d’aquesta
quantia, que és la renda mediana, es diu:
si es cobra el 60% d’aquesta quantia es
pot considerar que es té risc de pobresa.
L’objectiu de fer-ho així és veure que no
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és el mateix cobrar ics diners a Europa
que cobrar ics diners a l’Amèrica Llatina.
El problema és que com que depèn del
conjunt de les rendes, en un moment
en el qual el conjunt d’aquestes baixa,
la quantitat que s’ha de percebre per ser
considerat pobre, també baixa. Això és el
que ens ha passat en aquest país. La perversió d’aquesta taxa, la veiem en el fet
que el 2008 hi havia un nombre una mica
inferior de pobres que els que hi havia el
2012 o avui. Nosaltres el que hem fet ha
estat aturar el valor de l’any 2008. Si mantinguéssim aquella xifra, aquell llindar, i
el comparéssim amb la situació actual,
quanta gent pobra més hi hauria? Això
ens ha fet descobrir que hi ha 181.493
homes pobres més i 191.248 dones pobres més. I és així perquè si el 2008 el
llindar de la pobresa era de 10.000 euros
l’any, ara ha baixat a poc més de 9.000,
cosa que signiﬁca que tot aquell que cobra entre aquestes xifres no és considerat
pobre, malgrat no cobrar ni un euro més
del que cobrava el 2008.
L’estudi ens mostra com entre les
persones amb feina, hi ha moltes
més dones amb rendes baixes que
homes. La pobresa entre les persones que treballen afecta especialment les dones.
Aquí el factor clau és la parcialitat a la feina. Tenim tres vegades més parcialitat femenina que masculina. Aquests treballs
a temps parcial no donen per assolir les
rendes medianes de les quals parlàvem.
També és preocupant el fet que entre la
població que treballa hi ha més pobresa
entre les dones amb nivells alts de formació que entre els homes. Tot i que els
nivells formatius permeten aconseguir
llocs de treball que protegeixen de la pobresa amb més proporció que si no els
tens, la protecció dels nivells formatius
funciona millor en els homes que en les
dones per una situació de discriminació
del mercat de treball que està col·locant
dones més formades en pitjors llocs de
treball.
I entre les persones jubilades
també es dispara la xifra de dones
pobres.

Les persones jubilades, contra el que
podríem pensar, en el seu conjunt no
són les persones més pobres de la societat. Les més pobres són altres perﬁls,
sobretot les persones més joves i, molt
especialment, les dones joves. Entre les
persones de més 65, el que sí que es dispara és la desigualtat de gènere. Estem
parlant de dones que, en gran majoria,
no van treballar i no tenen pensions
contributives, o viuen amb pensions de
viduïtat. Aquesta desigualtat hauria de
fer que des de les polítiques públiques es
posés l’accent en aquest col·lectiu de dones, que no pertany al grup d’edat amb
més situació de pobresa, però sí que és
el grup que pateix una major desigualtat.
Sorprèn també la dada que ens
diu que el fet de tenir més formació
no ajuda les dones a trobar millors
ocupacions.
Seria més precís dir que les ajuda, però
no tant com als homes. Aquí també identiﬁquem un fenomen de desigualtat. I
està molt relacionat amb la desigualtat
al mercat de treball. Per tant, hauríem
d’estar molt alerta per evitar que no siguin sempre els homes els que accedeixin a millors llocs de treball i més ben
remunerats.
I què fa que el mercat de treball
siguin tan discriminatori?
És un tema cultural i de desconﬁança. Té
a veure amb una doble vara de mesurar
i amb un aspecte que les feministes fa
molt de temps que assenyalen i és que
les dones han d’arribar a l’excel·lència
per aconseguir igualar-se en condicions
amb homes que tenen nivells formatius
o capacitats similars. Culturalment es valoren més les aptituds masculines que
les femenines, encara que això no estigui
suportat per cap mena de titulació ni per
cap criteri objectiu.
Podem afirmar que aquest estudi
representa un abans i un després en
la visibilització de la pobresa de les
dones?
És important destacar que el càlcul de la
feminització de la pobresa amb supòsit
d’autonomia no ens l’hem inventat nos-
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altres. Aquesta és una proposta hipotètica que no fa referència a les condicions
reals de vida, sinó que està basada en
com viurien les dones i els homes si haguessin de viure només de la seva renda.
Està formulada per la Càtedra d’Inclusió
Social de la Universitat Rovira i Virgili i ja
fa anys que això es calcula, però ﬁns ara
havia quedat en un àmbit molt acadèmic
i no havia transcendit al debat social. La
direcció de l’estudi i la vocació de CCOO
és que el fet de traslladar-lo cap al debat
social serveixi per posar sobre la taula
el fenomen de la feminització de la pobresa i les mancances que tenim a l’hora
d’identiﬁcar-lo. L’estudi, a part de fer servir
el supòsit d’autonomia, també proposa
considerar altres coses que no són estrictament el nivell de renda individual i que
ajudarien molt a visibilitzar la feminització de la pobresa. Malauradament no ho
podem calcular en el seu conjunt, ja que
ni tan sols els organismes estadístics recullen les dades necessàries. Parlem de
complementar el nivell de renda amb el
nivell d’autonomia econòmica o dependència econòmica, que és un factor molt
important d’empobriment de facto, però
que és invisible. Em refereixo al fet que
no sigui un mateix qui tingui el control
sobre els seus diners encara que sigui qui
els ingressi en el marc de la llar. També
el nivell de precarietat és un altre fenomen molt important, i que vol dir que no
es tingui seguretat sobre què passarà el
dia de demà encara que avui no s’estigui
cobrant una renda baixa. Aquest és un
fenomen cada cop més estès tant per
als homes com per a les dones. També
la marginació, ja que d’alguna manera
s’estan desfent els llaços socials de suport
que van més enllà de la renda econòmica. Aquest fenomen està més masculinitzat, però té com a contrapartida que
pot acabar provocant la sobrecàrrega de
treball i les responsabilitats de cura, que
són un fenomen molt invisible i que recau en moltes dones que han assumit la
cura de totes les persones al seu abast a
costa de la seva pròpia salut, de la seva
sociabilitat i de no trobar les xarxes que li
donin suport. Aquests tres elements són
complementaris a la mesura estricta del
nivell de renda. Emili Rey
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Un estudi de CCOO mostra que
cada vegada hi ha més dones amb
risc de ser pobres
CCOO ha presentat un estudi sobre la feminització de la pobresa a Catalunya que demostra amb diferents dades que
la pobresa afecta més les dones que els homes. L’informe,
a més, fa evident que els indicadors de risc de pobresa que
es fan servir habitualment per a aquest tipus d’estudis amaguen part de la situació real de moltes dones a Catalunya
que s’estan empobrint progressivament.
L’estudi sobre la feminització de la pobresa parla, entre altres factors, de la pobresa entre les persones que tenen feina. En aquests
casos trobem dades que demostren la feminització de la pobresa com ara que un 30,5% de les dones ocupades tenen rendes
baixes mentre que només són un 18% dels homes ocupats els
que reben aquest tipus de retribució.
En el cas dels homes i les dones jubilats, la diferència encara es
fa més gran i ascendeix al 69,8% en perjudici de les dones. Cal
dir que les dades demostren que una quarta part de les dones
que treballen es troben en situació de risc de pobresa (25,9%)
mentre que els homes ho estan en una setena part (14,6%). Això
té molt a veure també amb les condicions del lloc de treball. Així
podem veure que entre la població amb les rendes més baixes,
els homes tenen un 19% de parcialitat a la feina davant del 49%
de les dones.
A l’estudi també es destaca que la taxa de dones amb estudis
postobligatoris en situació de pobresa és més alta que la dels
homes. Això permet concloure que generalment el fet d’estar
més formades no ajuda les dones a l’hora de trobar ocupacions
per sobre de la pobresa en comparació amb els homes.
El llindar de la pobresa se situa cada any en el 60% de la renda
mitjana de la població. Com que la renda mitjana ha baixat en els
darrers anys de la crisi, el llindar de la pobresa també ha deixat
un nombre important de persones pobres fora de les estadístiques. D’aquesta manera, unes 370.000 persones han deixat de
formar part de les xifres oﬁcials de pobresa tot i que la seva situació econòmica no ha millorat.
Invisibles
A banda d’aquestes dades, l’informe de CCOO també ha servit
per deixar clar que els indicadors utilitzats en la majoria d’estudis
només valoren la taxa de risc de pobresa femenina en el cas extrem de les llars monoparentals (en les quals les dones representen més del 90%), però no tenen en compte altres casos.
octubre-desembre/ 2016

Una quarta part de les dones
que treballen es troben en
situació de risc de pobresa
D’aquesta manera, mentre la mitjana del risc de pobresa en
aquestes llars és del 19%, en el cas de les dones la xifra puja al
34%. Així, quan el marc de referència són els ingressos totals de
la llar sense mesurar la renda personal, la situació majoritària de
pobresa de les dones queda invisible.
Si el càlcul es fa basant-se només en les rendes individuals, però,
es pot comprovar que el risc de pobresa en els homes és del
25,7%, mentre que en les dones puja al 49,7%. Així veiem que
l’índex utilitzat per ﬁxar el llindar de la pobresa tampoc ajuda a
interpretar correctament la situació, ja que es calcula de forma
relativa al conjunt de les rendes.
Per conèixer la realitat de manera més ajustada caldria utilitzar
les recomanacions de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili, que proposa, complementàriament, calcular la
taxa de risc de pobresa tenint en compte com estaria la persona
en el cas de viure de forma autònoma.
La pobresa no es pot mesurar només en recursos monetaris, sinó
que s’ha d’analitzar com un fenomen multidimensional, tenint
en compte l’alimentació adequada, la salut, un lloc adequat per
viure, el nivell educatiu, la disponibilitat de recursos materials,
viure en un entorn sense violència, les connexions i relacions socials, ingressos propis o tenir la possibilitat de repartir-se la feina
de cures, etc.

DONA
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Clam contra les violències masclistes
Fa temps que la lluita per una vida lliure de violències ja no se
circumscriu a un sol dia. Sabem que és una lluita global que cada
dia ens empeny a totes i tots i a tot arreu a donar suport a les dones que pateixen qualsevol de les manifestacions de les violències masclistes perquè trobin una sortida, tant si es tracta d’una
situació viscuda en l’àmbit de la parella, com en l’àmbit familiar,
l’espai públic o en l’àmbit de l’empresa.
El 5 de novembre més de 5.000 persones, milers de dones de
diverses organitzacions, incloses les dones de CCOO del País
Valencià i de Catalunya, hem protagonitzat la Marxa contra les
Violències Masclistes, organitzada per la Plataforma Feminista
5-N de Tarragona.
La marxa, convocada per diferents organitzacions i col·lectius feministes, va recórrer els carrers de Tarragona per fer, novament,
un crit de rebuig a la violència que s’exerceix contra les dones
només pel fet de ser dones, per dir prou als assassinats masclistes,
per exigir als governs que es comprometin a adoptar mesures i
polítiques realment eﬁcaces, que s’avanci en l’educació i la prevenció i s’actuï per garantir la seguretat de les dones davant la
violència sexual, que es destinin recursos a la formació de professionals i, especialment, dels de l’àmbit de la justícia, i que es despleguin les lleis que tenim amb recursos econòmics suﬁcients.
25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones
Aquest ha estat un dia més de lluita que s’engloba dins d’una
agenda d’activitats, al llarg de tot el mes de novembre, destinades a exigir l’eradicació de totes les violències masclistes i posar
ﬁ als feminicidis.

El Pla d’igualtat d’Unilever España
guanya el Premi Aurora Gómez
El Pla d’igualtat de l’empresa Unilever
España ha guanyat el Premi Aurora
Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit
laboral, d’aquest any 2016, que atorga la Fundació Cipriano García de
CCOO de Catalunya. El pla d’Unilever
té com a eix principal el compromís
per la diversitat i la igualtat d’oportunitats.
Inclou la formació en igualtat, un protocol d’assetjament, l’ús del
llenguatge neutre en les comunicacions, l’impuls de la igualtat
d’oportunitats i la promoció del MAPS (Maternity and Paternity
Support), entre altres aspectes destacats.
També s’ha valorat molt positivament la tasca sindical de les delegades i delegats de CCOO a Unilever, ja que, amb la implicació
de la direcció de l’empresa, han aconseguit exportar el seu pla
al conjunt de plantes de l’Estat i incloure les seves iniciatives al
projecte Agenda Barcelona.

Més de 5.000 persones es van citar a Tarragona a la Marxa
contra les Violències Masclistes

En l’actualitat les violències masclistes no disminueixen i
s’emporten vides mentre que el sistema d’atenció a les dones
que les pateixen es veu reduït i retallat. A Catalunya hi ha hagut,
des de l’any 1999, 1.378 feminicidis, alhora que hem vist com el
Tribunal Constitucional, a petició del PP, ha suspès articles de la
llei catalana d’igualtat que fan referència a la lluita per la igualtat
en l’àmbit laboral, especialment a la lluita contra l’assetjament
sexual.
CCOO ens sumem al clam col·lectiu per a una vida lliure de violència i exigim que tant institucions com poders públics prioritzin deﬁnitivament les polítiques de prevenció i eradicació de les
violències contra les dones i nenes. Alba Garcia

Onzena edició de
l’Escola de Dones de
CCOO
La seu central de CCOO al Baix Llobregat va acollir, el passat
3 de novembre, l’Escola de Dones de CCOO de Catalunya,
que enguany arribava a l’onzena edició. Amb el títol “Igualtat
i transversalitat. Feminitzant el sindicat”, durant tot el dia van
tenir lloc diferents conferències i taules rodones.
Es va tractar la transversalitat de gènere a les organitzacions
mixtes, es va presentar una guia sobre la jornada laboral i es
van intercanviar diverses experiències sindicals, reﬂexions i
propostes entre les dones que van participar a l’escola.
La jornada també va acollir un espai de reconeixement a la
històrica sindicalista de CCOO, Aurora Gómez, en el desè aniversari de la seva mort. En aquest marc també es va lliurar
el Premi Aurora Gómez 2016, a la lluita feminista en l’àmbit
laboral.
octubre-desembre / 2016
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CCOO pedirá en el 2017
incrementos salariales entre el
1,8 y el 3%
Durante este año 2016 nos hemos enfrentado a una negociación colectiva directamente afectada por la reforma laboral del 2012 y que nos llega con un claro objetivo: el de producir un desequilibrio entre las capacidades
negociadoras de las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.
A pesar de este claro objetivo por parte del legislador y la connivencia de nuestras organizaciones empresariales, rompiendo
los acuerdos previos a la reforma laboral entre organizaciones
sindicales y empresariales, podemos aﬁrmar que vamos a cerrar
el balance de la negociación colectiva del año 2016 cumpliendo
con los objetivos que nos habíamos marcado.
El instrumento fundamental para avanzar en los objetivos ha sido
el III Acuerdo para la Negociación Colectiva (ANC) a escala estatal
y el Acuerdo Interprofesional de Catalunya (AIC 2015-2017). Especialmente nuestro AIC nos ha servido para hacer frente a los efectos más negativos de la reforma, manteniendo viva la vigencia de
los convenios colectivos y la ultraactividad, evitando la aplicación
unilateral de estos y el fraude de los convenios colectivos de empresa con respecto a los convenios colectivos sectoriales.
En este año 2016 en Catalunya estamos a punto de ﬁnalizar
una negociación colectiva especialmente intensa, que afecta
a más de 920.000 personas trabajadoras agrupadas en más de
137 convenios colectivos sectoriales. De estos, 76 son de ámbito catalán, y agrupan al 48% de los trabajadores y trabajadoras
afectados. Algunos son de tremenda importancia, como los de
la industria siderometalúrgica, con más de 250.000 trabajadores
y trabajadoras implicados.
De un primer balance de los incrementos salariales pactados en
los años 2015 y 2016, se observa un incremento real de los salarios, a pesar de no alcanzar los objetivos pactados en el ANC
para estos años, del 1% y del 1,5%. Se trata de una valoración
positiva, a pesar de que en el año 2015 el incremento pactado
se ha situado en el 0,84% en el conjunto del Estado y en el 0,87%
en Catalunya, y todo indica que este año 2016 lo cerraremos con
unos incrementos cercanos al 1,11% en el conjunto del Estado y
al 1,21% en Catalunya.
Este año 2017 tenemos que seguir incidiendo en la mejora del
poder adquisitivo de los salarios, poner freno a la creciente pre-
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Estamos a punto de finalizar una
negociación colectiva especialmente
intensa que afecta a más de 920.000
personas trabajadoras agrupadas
en más de 137 convenios colectivos
sectoriales
carización del empleo, poniendo especial atención a la elevada
temporalidad y a la parcialidad de la contratación que se está
realizando, así como a la lucha por las desigualdades y la brecha
salarial de género.
En cuanto a los incrementos salariales, el ANC a escala estatal
dejaba pendiente de concreción algo tan importante como es
la cuantía de los incrementos salariales para el 2017, apuntando
que estos deberían precisarse en función de la situación económica de nuestra economía y a la vista de las estimaciones macroeconómicas elaboradas por el Gobierno. En nuestro AIC, se
recomienda que los incrementos salariales que se acuerden en la
negociación colectiva tengan en consideración factores como el
crecimiento de la actividad económica, el aumento del consumo
interno y la mejora de la competitividad empresarial, basándose
en la realidad y en la situación general de cada sector o empresa.
En este sentido, hemos trasladado a las organizaciones patronales la necesidad de que los incrementos salariales para este
próximo año se muevan en una franja entre el 1,8% y el 3%, y de
esta forma permitan obtener a las trabajadoras y trabajadores
claras ganancias de poder de compra, compensando en parte la
importante pérdida producida por las políticas de devaluación
salarial aplicadas desde el año 2012.
Igualmente es necesario incluir en los convenios una clausula
de garantía, para el caso de que la inﬂación a ﬁnal de año sea
superior a la prevista, y así evitar que un aumento de los precios
superior al estimado inicialmente termine por absorber la garantía del poder adquisitivo pactada. José Cachinero
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El mercat de treball es recupera lentament
amb una alta temporalitat
Un nou informe elaborat per l’Àrea de
Socioeconomia de CCOO, amb el títol de
“Mercat de treball, llars i desprotecció social, any 2016”, torna a posar de manifest
la lenta recuperació del nostre mercat de
treball.
El sindicat va presentar-lo amb la voluntat
d’analitzar l’empobriment de les persones
treballadores a la província de Barcelona
i en comparació amb el conjunt de Catalunya. Dades entre l’inici de la crisi (2008) i
ara sobre el mercat de treball, la protecció
social i la situació que es viu a les llars han
permès constatar que empitjoren les condicions de vida de la classe treballadora.
Tenir feina ja no ens fa immunes a la pobresa, i per això el sindicat ha de reforçar-se
per denunciar, també, la pobresa laboral.

Parlem d’una situació de
destrucció d’ocupació,
retrocés en drets laborals,
caiguda dels salaris i
menor protecció social

CCOO detecta que els darrers anys s’ha
instal·lat en el nostre entorn laboral la precarietat, barrejada amb alta temporalitat,
forta incidència de l’atur, baixos salaris i
parcialitat involuntària. I tot això accentuat
amb les polítiques d’austeritat que marca
la Unió Europea i que s’han anat aplicant
amb diligència a Catalunya i Espanya.
El risc de pobresa, doncs, és ara més gran
i afecta més persones: parlem d’una situació de destrucció d’ocupació, retrocés en
drets laborals, caiguda dels salaris i menor
protecció social. Des del 2008, s’han perdut uns 500.000 llocs de treball.
Aquest 2016, però, s’observen dades que
mostren una lleu recuperació del mercat
de treball. No obstant això, CCOO vol alertar que aquesta millora és notòriament
lenta, per la qual cosa demana tractar
amb més realisme les dades. És un error
considerar que el mercat de treball està
remuntant i que estem sortint d’aquest

trànsit tan negatiu. En realitat, la pobresa
ha crescut i s’observa una societat més
vulnerable, que ha perdut poder adquisitiu tot i tenir feina. La recuperació del
consum intern és encara molt feble.
Res a celebrar
En aquest sentit, les dades de l’Enquesta
de població activa (EPA), del tercer trimestre del 2016, conﬁrmen aquesta recuperació lenta i insuﬁcient, especialment per
a les dones. Hi ha un total de 552.500 persones sense feina a Catalunya (4.320.800
al conjunt d’Espanya), i la taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada, situada en
el 14,6% (18,9% a Espanya).
És cert que millora l’ocupació, però
amb una taxa de temporalitat molt alta
(22,5%). És a dir, han pujat un 1,5% els assalariats amb contracte indeﬁnit, però un
elevat 14,3% té contractes temporals. La
taxa de parcialitat també és alta (13,6%) i
fortament protagonitzada per les dones.
Amb aquest panorama, i sobretot per
combatre el missatge triomfalista que la
crisi ha acabat, des de CCOO s’aposta per
una sèrie de mesures urgents. Per exemple, s’ha d’implementar la renda garantida
de ciutadania per a persones vulnerables.
Calen increments salarials als convenis
col·lectius, així com augmentar progressivament el salari mínim interprofessional
(SMI) per recuperar els nivells salarials perduts. Es necessiten polítiques d’ocupació
adequades, pensades per a col·lectius
castigats, com els joves, els majors de 45
anys o les dones: en aquest darrer cas,
calen polítiques d’igualtat de gènere per
reduir la bretxa entre homes i dones.

Mobilització a Barcelona pel treball digne
Al voltant de la Jornada Mundial pel Treball Digne, que se celebra cada 7
d’octubre, els sindicats CCOO, UGT i USOC, membres de la Confederació Europea de Sindicats (CES), van convocar una manifestació a Barcelona el 6
d’octubre a la tarda, oberta a la ciutadania i a entitats i organitzacions de la
Plataforma per una Catalunya Social.
La convocatòria va reunir unes 3.000 persones a la Via Laietana —des de la
seu de Foment fins a l’estàtua de l’esclavista Antonio López— per mostrar el
seu compromís amb la lluita global pel treball digne al món i per denunciar
el treball precari arreu.

En deﬁnitiva, cal que la política econòmica se centri en l’impuls de l’activitat productiva i l’ocupació de qualitat, per sortir
plenament de la crisi, però de manera
reforçada, sense que els més desafavorits
siguin els qui hagin de pagar per una situació que no han provocat.
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Són necessaris uns pressupostos
socials i es pot fer ara
Aquest ha estat el lema de la manifestació que, el 19 de novembre, va omplir el centre de Barcelona. La vam convocar,
juntament amb altres organitzacions sindicals i socials, per
pressionar el Govern a comprometre una política pressupostària expansiva que prioritzés la despesa pública del
2017 per combatre la pobresa, recuperar els serveis públics
i els drets socials, impulsar la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat i dignificar la situació laboral
dels empleats i empleades públics.
Prioritats que tenen a veure amb el fet de revertir les retallades
fetes els darrers anys i el de combatre els efectes socials negatius
que han causat. Prioritats que poden ser bastides ara, ja que si bé
és cert que a Catalunya tenim un problema de dèﬁcit ﬁscal, fruit
del model de ﬁnançament, també ho és que, amb l’ús ple de la
capacitat normativa pròpia que té la Generalitat en l’àmbit ﬁscal,
podem augmentar l’esforç ﬁscal de les rendes altes i les grans
fortunes per disposar de majors ingressos públics.
Injustícia fiscal
El pressupost és, sens dubte, l’acció política més important d’un
govern, ja que mostra si hi ha justícia ﬁscal o no, com es distribueix la riquesa i per a quin model de societat es governa. A
hores d’ara desconeixem el seu contingut deﬁnitiu i el Govern
no ha fet un debat social previ a la seva elaboració, ja que el
debat s’ha fet en l’estricte marc de les converses dels partits que
donen suport al Govern. Només coneixem el projecte de llei de
mesures ﬁscals i de ﬁnançament del pressupost que han pactat i
que ens diu com es dota aquest pressupost. Possiblement quan
aquest escrit estigui a les vostres mans el Govern ja haurà presentat al Parlament el projecte de pressupost de la Generalitat
per al 2017. Pel que fa a les mesures ﬁscals previstes considerem
que són totalment insuﬁcients per respondre a la satisfacció de
les necessitats socials i no avancen en una major justícia ﬁscal.
El pressupost del 2017 ha de donar resposta als reptes que es plantegen en el debat social que hi ha darrere de la manifestació del
19-N. La resposta a la realitat de la pobresa, la precarietat i la desigualtat que s’ha instal·lat en la gestió dels governs els darrers anys:
– 603.600 persones en situació de desocupació volen treballar
i no poden. El 58,3% està en situació d’atur de llarga durada.
El 72,2% del total no rep cap tipus de prestació econòmica.
Mentrestant, el 88,7% dels contractes que es fan són temporals, i creix la taxa de risc de pobresa en el treball, que ja és de
l’11,7%.
– 224.500 persones viuen en habitatges sense cap perceptor
d’ingressos. La població en risc d’exclusió social, un cop fetes
les transferències socials, és el 23,5% del total de la població
octubre-desembre / 2016

catalana. Un 30% dels menors de 18 anys està sota del llindar de la pobresa. Mentrestant, 27 famílies acumulen més de
32.400 milions d’euros, 10.000 milions d’euros més que el pressupost de la Generalitat de Catalunya. La desigualtat creix més
que a cap altre país d’Europa. El 20% de la població més rica
acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% de la població
més pobra. La desigualtat augmenta i la pobresa es croniﬁca.
– La despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21%)
inferior a la d’Espanya (25,5%) i queda molt per sota de la de
la Unió Europea (28,6%). L’indicador de rendes de suﬁciència
de Catalunya (IRSC), utilitzat per valorar l’accés a determinats
ajuts públics, està congelat des del 2010 en 569,12 €, quan
el llindar de la pobresa és de 9.667 €/any. La despesa social
del 2015 (darrer pressupost aprovat) és més de 3.500 milions
d’euros inferior a la del 2010 (1.450 en sanitat, 1.074 en educació, 507 en protecció social, 355 en habitatge…). I l’ocupació
pública, que presta aquests serveis, ha empitjorat les condicions de treball (salaris, jornada, ràtios), s’han eliminat milers
de llocs de treball, i ha augmentat la temporalitat (interinatge)
ﬁns al 23% (quan el límit legal és del 5%).
– Un panorama que contrasta amb unes rebaixes ﬁscals que
han beneﬁciat, sobretot, les persones riques, i han contribuït
a augmentar les desigualtats. L’impost de successions, el 2008,
recaptava 900 milions d’euros i el 2015, només 400 milions
d’euros. En el tram català de l’IRPF, les rendes mitjanes i baixes
són les més gravades de l’Estat, mentre que les rendes altes,
les que menys. La pressió ﬁscal a Catalunya (31,8%) està més
de 7 punts per sota de la mitjana europea (39,1) i és inferior a
la d’Espanya (32,4%). Així s’explica la insuﬁciència d’ingressos
amb què es justiﬁca la impossibilitat de la despesa.
Resposta a l’emergència social
Per tot això, CCOO considerem que els pressupostos del 2017
no poden ser continuistes, han d’abordar l’emergència social
que travessa el país, consolidar l’economia i crear ocupació de
qualitat. Es requereix incrementar, de forma prioritària, partides
per atendre situacions d’emergència social (entre d’altres, creant
i dotant la renda garantida de ciutadania i actualitzant l’IRSC);
per revertir una part de les retallades en salut, educació, protecció social i habitatge per recuperar drets i serveis (cal acostar-se
als nivells de despesa que teníem el 2010); per augmentar les
quantitats destinades als programes de suport a la indústria per
rellançar l’economia i crear ocupació de qualitat, i per recuperar
l’ocupació pública.
Ara es pot fer, però cal recuperar els ingressos perduts per les
rebaixes ﬁscals fetes aquests anys. Sense uns recursos públics
equivalents a la mitjana de la UE no és possible aspirar als ma-
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Milers de persones van sortir als carrers de Barcelona el passat 19 de novembre per reclamar
al Govern de la Generalitat uns pressupostos molt més socials, destinats a atendre les necessitats reals de les persones.
La manifestació, convocada per CCOO, juntament amb altres sindicats i entitats socials del
país, va tenir el suport de més de 100 entitats. Aquestes van fer explícit el seu suport al manifest, en què es reclamava, als diferents grups polítics representats al Parlament de Catalunya,
que s’aprovin uns pressupostos en els quals els aspectes socials, l’atenció a les persones, la
sanitat, l’educació o la renda garantida siguin la prioritat dels comptes del Govern.
La mobilització va sortir de la plaça d’Urquinaona i va finalitzar a la plaça de Sant Jaume.

teixos nivells de benestar. És per això que proposem actuar sobre els tipus d’algunes ﬁgures impositives, aproﬁtant les competències que té la Generalitat i afectant les rendes altes i les grans
fortunes, per introduir, així, també, una major justícia ﬁscal.
Recuperar l’impost de successions als nivells que es recaptava
el 2008 permetria ingressar prop de 500 milions més i posar ﬁ a
situacions de privilegi fora de tota lògica, com ara que les grans
herències no paguin impostos. Incrementar la ﬁscalitat de les rendes altes en l’IRPF, introduint-hi tres nous trams (de 60.000 a 90.000
€, de 90.000 a 120.000 € i un tercer per als que guanyen més de
120.000 €), igualant la pressió d’aquestes rendes a la mitjana de les
comunitats autònomes de l’Estat, i reduint el mínim exempt en
l’impost de patrimoni per recuperar la recaptació, cosa que afectaria patrimonis superiors a 300.000 € (en lloc dels 700.000 € actuals).
Altres vies que poden aportar més ingressos són l’impost sobre els
pisos buits (el Tribunal Constitucional n’ha aixecat la suspensió), la
derogació dels avantatges ﬁscals als casinos i les activitats vinculades al joc, i donar més recursos a l’Agència Tributària de Catalunya
perquè lluiti contra el frau ﬁscal. Amb aquestes mesures es podria
dotar el pressupost d’un major nivell de suﬁciència per abordar els
reptes socials i econòmics que ens plantegem.

Repartiment de la riquesa
De ben segur que les polítiques que generen pobresa i desigualtat van més enllà del debat pressupostari. Sabem que derogar
les reformes laborals per dotar d’un marc de drets laborals que
afavoreixi la causalitat contractual i doti d’equilibris i contingut
la negociació col·lectiva, i que garanteixi tuteles jurídiques i sindicals, és imprescindible. Com també ho és dotar-nos de major
capacitat d’acció sindical en els convenis col·lectius per conquerir un repartiment just de la riquesa que es crea a les empreses i
el treball i evitar discriminacions, bretxes i precarietat. Promoure
l’acció consensuada al Pacte de Toledo per assolir un compromís
amb el sistema públic de pensions. I exigir polítiques públiques
fortes, que comprometin l’acció del sector públic amb la creació
d’ocupació de qualitat i la reindustrialització. Aquestes qüestions
han d’ocupar també l’acció del sindicat els propers temps.
Ara ens cal pressionar perquè en el debat parlamentari del pressupost del 2017 aconseguim que s’hi introdueixin compromisos
concrets i quantiﬁcables per respondre a les necessitats socials i
combatre la desigualtat. Urgeix disposar d’uns pressupostos socials i ara es pot fer si s’actua sobre els ingressos i es prioritza la
despesa. Joan Carles Gallego Herrera
octubre-desembre / 2016
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Propostes de CCOO per fer sostenible el
sistema públic de pensions
La reforma del sistema públic de pensions és un dels objectius de la nova legislatura, una
reforma que acaba d’entrar en la seva fase de negociació, i sobre la qual el missatge del
nostre sindicat és ferm: el sistema públic de pensions és del tot sostenible, si bé calen
les reformes adequades perquè no perilli ni a curt ni a llarg termini. Millorar la viabilitat
ﬁnancera del sistema requereix actuar sobre les despeses, però també sobre els ingressos. I per la via dels ingressos algunes de les nostres propostes consisteixen a prendre:
Mesures de progressivitat i adequació en la cotització
Les cotitzacions actuals de la Seguretat Social estan mancades de progressivitat. Que hi
hagi un límit a la base màxima de cotització és un exemple, ja que deixa sense gravar
26.775 milions d’euros de les bases. En aquest sentit, CCOO proposem treure el límit
d’aquestes bases màximes (incrementant alhora la pensió màxima, tot i que en menor
proporció) i treure el límit també a les bases mínimes i màximes de la cotització del
treball autònom.
A més a més, com a mesura urgent, excepcional i temporal, amb l’objectiu de reequilibrar les ﬁnances del sistema, plantegem augmentar alguns tipus de cotització, tenint
en compte que les cotitzacions actuals són les més baixes des del 1982.
Completar el principi de separació de fonts de finançament
Un dels objectius del Pacte de Toledo és culminar la separació de fonts de ﬁnançament
de la Seguretat Social, de manera que el sistema passi a sufragar exclusivament les prestacions contributives, excloent-ne altres costos o prestacions no contributives. Sobre
aquest aspecte, CCOO proposem que es passin a ﬁnançar amb els pressupostos generals de l’Estat: les pensions de supervivència (cobrades per beneﬁciaris que no les han
generades), els costos administratius del sistema de la Seguretat Social i els costos (via
rebaixa de la cotització) dels ajuts a la contractació, a l’emprenedoria i al sistema agrari.

PROPOSTES DE CCOO PER INCREMENTAR ELS INGRESSOS DE LA
SEGURETAT SOCIAL

Impacte en
milions
d’euros

Mesures de progressivitat i adequació de la cotització
Treure el límit de les bases màximes de cotització
Treure el límit de les bases mínimes i màximes de cotització dels autònoms
Augment temporal d’alguns percentatges de la cotització

7.557
7.000
7.000

Completar el principi de separació de fonts de finançament
Descàrrega financera de les pensions de supervivència
Descàrrega financera de les despeses d’administració de la Seguretat Social
Descàrrega financera de la bonificació de la quota patronal del règim agrari
Eliminació de les bonificacions i tarifes planes de cotització

22.000
2.700
1.500

Mesures fiscals
Derogació parcial de la darrera reforma fiscal i increment de l’impost de societats
Increment progressiu d’1,2% de la pressió fiscal

12.000
12.500

Mesures laborals

Pla de xoc per recuperar 1 milió de llocs de treball
Augment del SMI i, per tant, de la base mínima de cotització
Lluita contra el treball submergit
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5.000
6.300

Mesures de caràcter fiscal
Una altra mesura que suggerim per reequilibrar ﬁnancerament el sistema és revertir parcialment la darrera reforma ﬁscal
i demanar un major esforç tributari a les
empreses.
Ara bé, sabem que el veritable repte del
nostre sistema de pensions es donarà
el 2050 (any en què la generació del
baby-boom arribarà a l’edat de jubilació
i col·locarà la despesa en pensions en el
seu punt màxim, de manera que s’assolirà
el 15% del PIB). Sobre això cal dir que avui
el pes de la nostra despesa en pensions
encara està per sota del de molts països
de la UE i que aquest increment de la
despesa és del tot assumible. En cas necessari, CCOO apostem per coﬁnançar
el sistema de pensions via impositiva
durant aquest trànsit demogràﬁc, de la
mateixa manera que, en anys anteriors,
les cotitzacions van servir per coﬁnançar
altres partides socials, com per exemple
la sanitat pública. De fet, si aquest capital
no hagués sortit del sistema de Seguretat
Social, avui el Fons de Reserva comptaria
amb un saldo de 519.104 milions d’euros.
Mesures laborals
Conscients de l’efecte devastador que
han tingut les recents polítiques econòmiques i laborals sobre l’ocupació, i, per
tant, sobre els ingressos de la Seguretat
Social, proposem que a escala estatal
s’engegui un pla de xoc per reintegrar
laboralment un milió d’aturats de llarga
durada, un pla que incrementaria els ingressos per cotització.
A més a més, CCOO continuarem reivindicant l’augment del salari mínim interprofessional, de manera que pressioni
a l’alça les bases mínimes de cotització.
Finalment, també insistirem en la importància de lluitar contra el treball submergit. Gina Argemir
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CCOO es mobilitza contra la criminalització
del dret de vaga i la repressió sindical
Han sortit a la llum recentment algunes situacions d’atacs i represàlies a
sindicalistes per fer la seva feina en
defensa dels treballadors i treballadores. Les polítiques del Govern del
PP, amb la modificació del Codi penal, han passat sibil·linament a criminalitzar el dret de vaga.
El cas de Ricardo Vercher
Un dels casos més desproporcionats és
el de Ricardo Vercher, delegat de CCOO
a Metro de Barcelona. Per suposades actuacions com a membre d’un piquet durant la vaga general del 14 de novembre
del 2012, s’enfrontava a una petició ﬁscal
—absolutament desmesurada— de 5
anys de presó, a més d’inhabilitació per
al dret de sufragi passiu i una multa i indemnització a l’Ajuntament de Barcelona.
L’acusaven de punxar rodes d’un autobús,
suposadament en serveis mínims, i de
causar un delicte de coaccions, i això sense que l’empresa, TMB, hagués presentat
cap denúncia.
CCOO va posar-se de seguida al seu costat,
i el dia del judici a la Ciutat de la Justícia, el
4 de novembre del 2016, va rebre el suport
de centenars de companys i companyes
amb la consigna #VagaNoÉsDelicte i exigint la derogació de l’article 315.3 del Codi
penal. Hi destacava la presència signiﬁcativa d’Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO; de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya; de
Manuel Fages, secretari general de la FSC,
i del portuguès Eduardo Chagas, secretari

general de l’European Transport Workers’
Federation - ETF (Federació Europea de
Treballadors del Transport).
Finalment, es va imposar a Ricardo una
pena de 6 mesos de multa, amb una quota diària de 6 euros, així com una indemnització a TMB de 239 euros en concepte
de responsabilitat civil. CCOO valora positivament que la condemna hagi estat
molt inferior a la demanada, tot i que lamenta la judicialització del conﬂicte social.
Persecució sindical
En paral·lel, una altra persecució sindical
s’ha produït a Spark Ibérica, empresa de
l’Hospitalet de Llobregat que va extingir el
contracte laboral del nostre delegat Jordi
Celdran. S’excusaven en la pèrdua d’un
petit servei de manteniment integral, però
no li van donar l’opció de recol·locar-lo en
un altre lloc de treball. CCOO d’Indústria,
que en altres ocasions ja havia denunciat
l’actitud antisindical de l’empresa, ha iniciat una campanya de suport per exigir la
seva readmissió.
A més d’interposar demanda a l’empresa,
s’ha contactat amb ajuntaments i grups
del Parlament per explicar-los com Spark
Ibérica —que té diversos contractes amb
administracions públiques— està atacant
drets fonamentals reconeguts a la Constitució. S’ha obert una caixa de resistència
per salvaguardar la situació d’indefensió
jurídica i econòmica del company Jordi,
que ara mateix no té dret a cobrar la prestació d’atur. S’ha impulsat una reunió amb
el síndic de Greuges de Catalunya per

explicar-li el cas. I s’ha fet vaga i concentracions solidàries a diferents indrets per
denunciar la vulneració impune dels drets
de representació i de llibertat sindical.
L’escorxador MILSA (Matadero Industrial
de Lleida, SA) també va rescindir el contracte a un altre delegat de CCOO i membre del comitè d’empresa. A principis de
setembre, la direcció va acomiadar-lo
coincidint amb la campanya sindical de
denúncia contra la precarietat laboral
existent a l’empresa. En lloc d’intentar solucionar els problemes existents, la direcció va acomiadar aquest delegat per denunciar públicament la precària situació
laboral a MILSA, on només un 15% dels
treballadors i treballadores estan contractats directament per l’empresa, essent la
resta “falsos autònoms”.
CCOO ha sortit al carrer per denunciar
aquestes injustícies, i també quan la direcció de la Clínica Sant Antoni de Barcelona
(antigues clíniques Figuerola i Provença)
va imposar una sanció a una treballadora,
delegada de prevenció, que ﬁns i tot havia patit una agressió per part del familiar
d’una persona ingressada; o a Codorniu,
on la pressió sindical va aconseguir reconduir la situació d’un treballador acomiadat; el sindicat va protestar a Reus per
la sanció a una treballadora de l’empresa
FCC aﬁliada a CCOO, o a Bimbo, on ha participat a la concentració per exigir la readmissió del secretari general del col·lectiu
de treballadors i treballadores autònoms
dependents (Trade) de l’empresa, acomiadat fa uns mesos.

La renda garantida de ciutadania
afronta el darrer tràmit parlamentari

El camí de la renda garantida de ciutadania, des que, el 2003, CCOO vam proposar
la seva incorporació a l’Estatut ﬁns ara, ha
estat difícil, lent i ple d’obstacles.

Sembla que, ﬁnalment, ens trobem en la
darrera fase del tràmit de la proposta de
llei que ha de substanciar la renda garantida. Fa més d’un any el Ple del Parlament
va instar-ne la posada en marxa de manera efectiva durant l’any 2017, però, ﬁns al
moment de tancar aquest número, enca-

ra no s’ha consensuat la proposta de llei
ni amb la Comissió Promotora de la ILP ni
entre els grups parlamentaris.
Encara resten importants esculls, com la
quantia econòmica, el caràcter de dret
subjectiu no condicionat o el període de
la seva implementació.
octubre-desembre / 2016
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Multitudinària assemblea de delegats i
delegades a l’inici del curs sindical
Les Cotxeres de Sants de Barcelona es van omplir de
gom a gom de gent de CCOO

Més de 1.500 representants de CCOO de Catalunya van omplir a vessar les Cotxeres de Sants el passat 19 d’octubre en
una assemblea en la qual van coincidir l’inici del curs sindical i el procés de l’11è Congrés del sindicat.
Amb el lema “Fem CCOO, fem solidaritat” l’assemblea va coincidir
també amb el ﬁnal del procés de concentració de les eleccions
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sindicals, eleccions que, de nou, ha guanyat CCOO de Catalunya,
com ho ha fet des de les primeres eleccions sindicals de la democràcia.
A l’assemblea, van participar-hi companyes i companys de diverses seccions sindicals i sectors, que van valorar CCOO com
el principal vincle de solidaritat entre els treballadors i treballadores del país: fer CCOO és construir la solidaritat mitjançant
l’aﬁliació i l’organització de la secció sindical o del sector.
També es va mostrar públicament el suport als companys represaliats a les seves empreses per defensar els drets dels companys
i companyes al centre de treball, i d’aquells altres encausats judicialment per defensar els drets col·lectius mitjançant la vaga.
Aquest suport es va concretar en els casos de Jordi Celdrán, acomiadat de la seva empresa per ser delegat sindical de CCOO, i
Ricardo Vercher, a qui al cap de poques jornades van jutjar per
fets ocorreguts en una de les darreres vagues generals.
L’assemblea va ﬁnalitzar amb la intervenció del secretari general
de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, que en el seu discurs va ﬁxar l’estratègia de mobilització sindical i social per lluitar
contra la precarietat, per protegir les persones en atur i per posar
de manifest de nou el compromís de tot CCOO amb la campanya #VagaNoÉsDelicte.
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CCOO de Catalunya convida la seva
afiliació a participar activament en
els debats de l’11è Congrés
. El Consell Nacional ha considerat que el sindicat es troba en una bona situació i que, per tant, no
està justificat un mandat extraordinari.
. Joan Carles Gallego deixarà la Secretaria General del sindicat durant l’11è Congrés, que se celebrarà del 4 al 6 d’abril del 2017, després de dos mandats, que és el límit que fixen els Estatuts de
CCOO de Catalunya.
. El Consell Nacional va aprovar els documents del Pla d’acció i de reforma dels Estatuts, que ja es
poden debatre a través del web del congrés, www.ccoo.cat/11congres/, i a les assemblees que es
vagin convocant.

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya va aprovar, en la seva
reunió del passat 26 d’octubre, obrir el procés de renovació de
la Secretaria General en el marc de l’11è Congrés del sindicat.
El consell va decidir que el sindicat no es troba en una situació
extraordinària i que, per tant, no està justiﬁcat un tercer mandat
de caire extraordinari. En aquest sentit, Joan Carles Gallego, actual secretari general, deixarà la direcció del sindicat després de
la celebració del congrés els dies 4, 5 i 6 d’abril del 2017. Gallego
haurà fet dos mandats, que és el límit que recullen els Estatuts
del sindicat. Aquests Estatuts també recullen que es pot realitzar
un tercer mandat de caire extraordinari, però, en aquest cas, el
Consell Nacional va considerar que el sindicat es troba en una
bona situació i això li permet encarar un procés de renovació
amb força suﬁcient per enfrontar els nous reptes dels treballadors i les treballadores, i que es concretaran en les propostes
congressuals. Per tant, com que no som davant d’una situació
d’excepcionalitat, no es justiﬁca un mandat extraordinari.
Candidatures a la Secretaria General
Entre els dies 1 i 15 de novembre, els aﬁliats i aﬁliades a CCOO de
Catalunya, amb sis mesos d’antiguitat mínima i al corrent de pagament de la quota, van poder presentar les candidatures a secretari
o secretària general. Finalment, es va presentar una sola candidatura, la de Javier Pacheco, actual secretari general de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya. Entre el 21 de novembre i el
30 de novembre van tenir lloc les presentacions territorials de la
candidatura en assemblees i des de l’11 de desembre i ﬁns al 20
de gener el candidat ha de recollir 5.000 avals perquè la candidatura pugui tirar endavant. El web del congrés disposa d’un
espai per a la interacció de les candidatures i per a la signatura
telemàtica dels avals. Cal recordar també que, tal com ﬁxen els
Estatuts del sindicat, qualsevol delegat o delegada escollit pel
congrés i que tingui el 10% d’avals dels congressistes podrà presentar candidatura a la Secretaria General.

Pla d’acció
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya va aprovar també
el document de Pla d’acció de l’11è Congrés, que té sis eixos
de debat, així com el document de reforma d’Estatuts. Aquests
documents els trobareu al web del congrés, on podreu fer els
comentaris i les aportacions que considereu oportunes. També
està obert el procés per presentar esmenes a les diferents assemblees que s’aniran convocant en els mesos previs a la celebració del congrés. Els documents també estan publicats en
format paper, que podeu obtenir als locals de CCOO. També els
podeu demanar a l’adreça electrònica comunicacio@ccoo.cat i
us els enviarem al vostre domicili per correu ordinari.
Debat per eixos temàtics
Com hem dit, el document de Pla d’acció consta de sis eixos
temàtics. Es busca superar la discussió clàssica d’esmenes concretes per una proposta que permeti les reﬂexions de caràcter
general, aportacions que enriqueixin el text i/o la presa de posició sobre elements centrals situats als diferents eixos. En aquest
procés congressual es busca facilitar al màxim la participació de
l’aﬁliació.
Trobareu tota la informació del congrés en aquest enllaç:

http://www.ccoo.cat/11congres/
octubre-desembre / 2016
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Introducció al document del Pla d’acció
de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya:
‘Fem CCOO’
Aquest document estableix el conjunt de propostes polítiques i de treball per als propers quatre anys del conjunt de les organitzacions confederades a la CONC. Fa
un recorregut pels elements centrals de la vida política,
econòmica i social de Catalunya i, sobretot, de les relacions de treball, els drets de les treballadores i treballadors, i el seu dret d’organització al sindicat garantint un
espai per desenvolupar els valors col·lectius que representa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Fem organització
Som l’organització social amb més persones aﬁliades del país
i som el sindicat més representatiu, amb més delegats i delegades sindicals elegits pels seus companys i companyes
als centres de treball. Som moltes persones compromeses a
impulsar la reivindicació, la proposta, la negociació, la concertació i la mobilització, i a promoure la conﬂuència social
amb altres organitzacions sindicals i entitats socials. Som un
sindicat gran i fort que aspira a seguir creixent i a ser més útil.

Tenim un document que és la suma de sis resolucions que
desenvolupen els eixos fonamentals de la nostra proposta:

Fem història, fem valors
CCOO ha demostrat al llarg de més de 50 anys d’història que
és útil per a la classe treballadora i que és una peça fonamental en la construcció de Catalunya i en la defensa de les seves
llibertats i del seu caràcter nacional i social. Estem orgullosos
dels nostres valors i de la nostra arrel. Som i serem un sindicat
de classe, nacional, sociopolític i confederal.

 Apostem per una economia real
 Treballem per viure en plenitud
 Lluitem pel treball digne i amb drets
 Defensem el bé comú
 Fem un sindicat proper
 Reforcem l’ètica i els valors
Sis eixos que des del seu caràcter propositiu pretenen deﬁnir
amb claredat les línies de treball, per poder garantir el seguiment i l’avaluació en el decurs del mandat sindical dels propers quatre anys.
Aquestes propostes es fan des d’una anàlisi del context de
la nostra activitat sindical realitzada de manera contínua als
espais de debat dels nostres òrgans de direcció i segons els
objectius que en la propera etapa emmarcarà l’acció sindical
de CCOO.
Fem un sindicat a l’ofensiva
Les dones i homes que FEM CCOO volem un sindicat a
l’ofensiva contra la injustícia quotidiana. Un sindicat que
exerceixi com a contrapoder democràtic davant el poder
econòmic. Un sindicat fort per conquerir i reconstruir els
drets del treball i els drets de ciutadania.

fem

organització
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Per això disputem la batalla de les idees per ser un impuls en
l’esquerra social i política. Per això la solidaritat, la democràcia
i la igualtat són i seran la referència de les nostres propostes,
que tenen com a objectiu un model social vertebrador de
drets i llibertats i en el nostre model organitzatiu.
Ens renovem i ens repensem per ser més útils
En aquests últims anys, CCOO hem encarat les diﬁcultats
de la crisi i la retallada de drets i llibertats socials i nacionals,
amb accions decidides i amb un profund debat per repensar
i renovar el sindicat, en un procés obert i participatiu que ha
reforçat la legitimitat que CCOO ha tingut, té i ha de tenir per
al moviment obrer.
L’Assemblea sindical oberta i les seves conclusions ens comprometen i ens orienten en la direcció que hem de prendre
enmig d’una etapa de canvis profunds en el món del treball i
en la societat. Canviem perquè el món canvia, però sobretot
perquè volem canviar el món.
Disputem la batalla de les idees i reivindiquem el valor
del treball
Hem d’aconseguir reconèixer la diversitat d’expectatives vitals dels treballadors i treballadores i incorporar-los a la nostra reﬂexió. La individualitat comporta aïllament, indefensió
i vulnerabilitat davant la precarietat i la desigualtat que han
imposat les elits econòmiques neoliberals. La força del sindicat rau en el projecte col·lectiu, i això és contracultural.
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També és contracultural reivindicar el valor del treball, de tots
els treballs útils i bons per al benestar de les persones: el treball de produir coses materials i útils per a les persones, el
treball de la cura, el treball de la cultura i el coneixement, i el
treball de sosteniment de la vida cívica i política de les persones. El valor de l’economia real davant de l’economia de casino i de l’enlluernament consumista. El valor de l’economia
que respecta i alimenta el sosteniment de la vida al planeta.
I és contracultural valorar el treball sindical que fa visible el
que és invisible, que transforma els problemes individuals
en col·lectius, per passar a l’acció solidària i transformadora.
Però tot això és el que permet que les persones puguem progressar cap a una societat més cohesionada, menys desigual,
sense pobresa i protegida per un estat del benestar potent i
vertebrador de drets i llibertats.

fem

comunicació
Lluitem contra la precarietat, la pobresa i les desigualtats
La lluita contra la precarietat i per la igualtat és la lluita sindical. La precarietat no és l’estat natural de la classe treballadora. No podem ni volem acceptar que hi hagi 660.000 persones sense feina a Catalunya, 400.000 de les quals no tenen
cap ingrés. No ens conformem amb els baixos salaris, ni amb
els contractes parcials involuntaris, ni amb els convenis multiserveis, ni amb l’encadenament dels contractes temporals,
ni amb els allargaments de jornada no remunerats, ni amb
l’externalització i la subcontractació precaritzadores, ni amb
el treball submergit.
Ens indignen la pobresa de la classe treballadora, les seves
conseqüències en les pensions i en la cura de la gent gran,
la reculada en els drets de les dones i l’èxode del jovent, així
com les desigualtats, la injustícia i les discriminacions. És urgent posar-hi fre. La igualtat i l’emancipació social només són
possibles si es fonamenten en el món del treball.
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història
Fem un sindicat arrelat al territori
CCOO volem vertebrar una xarxa d’acció social en tots els
àmbits territorials i amb la participació de tota l’organització,
per donar resposta immediata als problemes, i volem organitzar les persones per combatre les injustícies.
El sindicat ha d’esdevenir referent per al moviment i les organitzacions socials a cada territori, CCOO volem treballar
conjuntament a cada territori amb els col·lectius i les organitzacions socials que comparteixen amb nosaltres reivindicacions legítimes relacionades amb els drets bàsics de
ciutadania: el dret al treball, a l’habitatge, als serveis socials,
a la sanitat, a l’educació, a la dependència, a la igualtat. Per
això hem d’obrir els locals i nodrir el conﬂicte social des dels
centres de treball, que és on més i millor implantació tenim.
Des del territori i des del centre de treball hem de disputar la
batalla de les idees.
Reforcem el treball sindical als centres de treball
Un mercat laboral estable i de qualitat necessita un marc de
drets que derogui les últimes reformes laborals. Per això hem
de disputar els drets a les empreses a través de la negociació col·lectiva, reforçar la participació de les treballadores i els
treballadors en els processos negocials i d’aquesta manera
enfortir el vincle organitzatiu amb el moviment sindical i amb
CCOO. Des d’aquí, projectar el conﬂicte cap a la defensa dels
drets de ciutadania, reforçant el nostre caràcter sociopolític
als centres de treball.
A més de disputar el salari directe, hem de disputar el salari
diferit: repartir la riquesa a través dels drets socials que han
de garantir els poders públics. Més conveni col·lectiu i més
diàleg social. I més Estat que impulsi els serveis públics per
garantir els drets de ciutadania i que doni valor al treball en
el sector públic, refent el marc de drets laborals també en la
funció pública i garantint el ple dret a la negociació col·lectiva
i incrementant l’ocupació pública.
octubre-desembre / 2016
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Externalitzar i precaritzar el treball en els serveis públics precaritza el servei i debilita el dret. La lluita pels drets passa per
articular totes les lluites i la solidaritat global.

fem

solidaritat
Fem el sindicat del jovent
La gent jove no coneix una altra realitat laboral ni social que
la precarietat global que avui inunda el món del treball. El jovent ha d’organitzar-se per construir l’horitzó de la seva generació, des de l’educació-formació, des de la participació a les
empreses i des de l’activisme social. CCOO ho ha de facilitar,
fomentant la participació, la renovació de l’imaginari comú i
amb mecanismes que promoguin el relleu de les persones
en les responsabilitats sindicals. El sindicat és una eina de
construcció de futur, més útil com més llarg és el futur que
tenen davant els aﬁliats i les aﬁliades.
Estem feminitzant el sindicat
La desvaloració del treball femení és estructural. El sindicat
fa una aposta ferma pel reconeixement de les dones en el
món del treball i per la presència decisiva i visible en la nostra
organització. La Conferència de Dones i Homes marca una
línia de treball i ens porta cap a replantejaments profunds en
la manera de relacionar-nos, en la priorització dels objectius
i les estratègies, en el mateix concepte de benestar a què aspirem. Volem fer visible el compromís del sindicat per la feminització del sindicat i de la societat.
Fem noves formes de participació i organització
Posarem en pràctica noves formes de relacionar-nos i
d’organitzar-nos. Impulsarem mecanismes de comunicació
interna, consulta i presa de decisió compartida, per augmentar la participació de l’aﬁliació i reforçar el vincle de les nostres
estructures amb els treballadors i treballadores a les empreses. Volem crear coneixement i compartir projecte i, per això,
cal que totes les persones de l’organització s’hi sentin implicades. Hem d’impulsar el treball cooperatiu i transversal entre
les organitzacions de CCOO.
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Fem comunicació
Els canals comunicatius es multipliquen però no produeixen
una comunicació més eﬁcient. Avançarem, en una política
de comunicació integral, des de la comunicació interna, que
inclogui eines d’escolta i relació directa amb l’aﬁliació, mitjans propis, política d’imatge i gabinet de premsa. Revisarem
periòdicament l’ús de les xarxes socials perquè evolucionen
molt de pressa, el llenguatge escrit i verbal de les nostres
propostes, la força de la imatge de CCOO, la presentació dels
nostres locals i espais…
És tan important el que fem, com explicar el que fem, com el
que no fem o com el que no expliquem. La política de comunicació involucra tota l’organització i ha de multiplicar el bon
i molt treball fet per milers de sindicalistes. És la millor eina
comunicativa possible. El suport, la formació i l’apoderament
de l’actiu sindical seran una prioritat.

fem

sindicat
Fem ètica i valors
El treball i el compromís de les persones que representem
aquesta organització en qualsevol espai, en la direcció del
sindicat, en els comitès d’empresa i en les seccions sindicals
o com a delegats i delegades de personal ha de ser un valor
recognoscible, exemplar, per a qualsevol persona que es relacioni amb el sindicat. Reforçar els valors de la transparència, el
compromís actiu, l’esforç, la generositat, la solidaritat, la diversitat i la integració serà un objectiu d’aquest mandat.
Fem CCOO
Volem encomanar l’orgull de pertànyer a CCOO en tots els
àmbits. Des d’aquesta fortalesa col·lectiva tindrem el coratge
per defensar les nostres idees, per disputar la legitimitat del
nostre discurs davant l’hegemonia neoliberal i per rellançar el
sindicat a l’ofensiva.
La CONC necessita el compromís de totes les dones i els homes que formem aquesta organització donant suport i impulsant el conjunt de les propostes que hem de dur a terme
durant els propers quatre anys.
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Es frena l’augment de l’atur entre la població
estrangera a Catalunya
CCOO de Catalunya ha presentat
l’Informe anual sobre la situació laboral
de la població estrangera a Catalunya,
elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca
Sindicals.
L’informe fa evident que la recuperació de
l’ocupació, iniciada a ﬁnals del 2013 i que
només havia afectat la població de nacionalitat espanyola, ha començat a afectar
també la població estrangera durant el
2015. Així doncs, el col·lectiu estranger
és menor que l’any 2014, però la seva
ocupació augmenta, tot i que també és
fa més precària, ja que la temporalitat i la
irregularitat laborals dels extracomunitaris també han augmentat.
A principis del 2016 el nombre d’estrangers
empadronats ha continuat reduint-se, tot
i que a un ritme molt més baix. El col·lectiu
llatinoamericà continua sent el que perd
més empadronats, igual que l’any anterior, mentre que creix el nombre de persones de l’Europa no comunitària i l’Àsia.
La reducció de la població aturada estrangera té dos orígens: la pèrdua de població
que no té feina i marxa del país i, per primer cop, la població que troba feina. Podem dir, doncs, que els indicis de millora
en el mercat de treball, que l’any anterior

només beneﬁciaven la població de nacionalitat espanyola, comencen a notar-se també en la població estrangera.
Perden població en edat de treballar
dos col·lectius. D’una banda el col·lectiu
llatinoamericà (sobretot equatorians
i colombians) i, de l’altra, el col·lectiu
africà (majoritàriament els marroquins).
Guanyen efectius respecte de l’any
anterior, la població europea comunitària i la no comunitària i, especialment,
el col·lectiu asiàtic (en concret la població
xinesa i la pakistanesa).
Més feina a l’hostaleria, el comerç i la
construcció
El 2015, la recuperació de l’ocupació
estrangera es produeix sobretot a
l’hostaleria i el comerç, però també a la
construcció. Mentre que en general es
continuen perdent llocs de treball a la
construcció, augmenta l’ocupació estrangera en aquesta activitat.
Des del 2007 ﬁns a ﬁnals del 2014 la temporalitat es va reduir a causa de la pèrdua
de llocs de treball temporal. Durant el
2015 s’ha incrementat l’ocupació, amb
la majoria de contractes temporals, i per
això torna a créixer la temporalitat, tant

Mentre que en general es continuen perdent llocs de
treball a la construcció, augmenta l’ocupació estrangera
en aquesta activitat

en la població de nacionalitat espanyola
com en la població estrangera, tot i que
aquesta la pateix molt més.
També ha augmentat la irregularitat laboral en la població extracomunitària
durant l’any 2015, i s’ha incrementat més
la població ocupada que l’aﬁliació a la Seguretat Social. Per tant, en un moment de
recuperació de l’ocupació, en el col·lectiu
extracomunitari aquesta nova ocupació
és especialment precària atès que augmenta la seva temporalitat i la seva irregularitat laboral.

Cadena humana contra els perillosos
tractats de lliure comerç
En el marc de les mobilitzacions globals contra el TTIP, el CETA
i el TISA i dins de la campanya “Tardor de resistència”, el passat
15 d’octubre, les organitzacions de la societat civil, sindicals,
polítiques, camperoles, de joves, de dones i moltes més van
realitzar amb èxit una cadena humana a Barcelona per exigir
la suspensió dels mal anomenats acords de lliure comerç i inversions, com l’acord entre la Unió Europea (UE) i el Canadà,
conegut com a CETA, o el ja més conegut TTIP, que negocien
amb obscurantisme la UE i els EUA.
La cadena humana, que va comptar amb una important
presència de CCOO, encapçalada pel seu secretari general, Joan

Carles Gallego, va unir simbòlicament el consolat del Canadà a
Barcelona (pl. de Catalunya) amb l’Oﬁcina d’Informació del Parlament Europeu (pg. de Gràcia, cantonada Provença) ocupant
pacíﬁcament i festiva el passeig de Gràcia.
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CCOO reclama crear ocupació, recuperar
plantilles i reduir la temporalitat als
serveis públics de Catalunya
La política d’amortitzar places i eliminar
llocs de treball per jubilació defunció i
altres ha portat com a conseqüència que
a Catalunya, des del 2012 ﬁns ara, s’hagin
perdut més de 7.000 llocs de treball als
serveis públics. Això, entre altres coses, ha
comportat una sobrecàrrega de treball a
molts empleats i empleades públics perquè s’han mantingut els mateixos serveis
amb molt menys personal.
L’anunci que ha fet el president de la Generalitat, en compareixença parlamentària, de convocar 7.000 places d’ocupació

Cal la creació de noves
places, especialment
als llocs en què les
retallades han estat més
contundents

per a tots els serveis públics no cobreix
ni de bon tros les necessitats dels serveis
públics de Catalunya ni redueix de forma
signiﬁcativa la temporalitat, que està per
sobre del 23% de mitjana i que en alguns
serveis és superior al 80%.
Aquesta convocatòria només signiﬁca
recuperació de plantilles o creació de noves places als cossos de mossos, bombers
i a l’Agència Tributària.
Més oferta de places
El Govern de la Generalitat ha d’entendre
que per mantenir els serveis públics de
Catalunya i millorar-ne la qualitat, cal una
oferta molt més àmplia i que comporti la
creació de noves places, especialment als
llocs en què les retallades han estat més
contundents.
Des de CCOO hem proposat al Govern,
a les diferents meses de negociació,

l’elaboració d’una proposta global i de
caire plurianual que parteixi de les necessitats reals d’increment de plantilles i de
la reducció de la temporalitat ﬁns com a
màxim un 8%.
També hem proposat que les convocatòries siguin per la via del concurs–oposició de manera que es valorin adequadament els mèrits i l’experiència professional
de les persones que actualment estan
contractades en règim d’interinitat o de
contracte temporal.
D’altra banda, volem recordar al Govern
que cal anar a un procés d’internalització
de serveis públics que s’han privatitzat,
externalitzat o subcontractat (amb la
consegüent derivació de recursos públics
cap a mans privades) i que han comportat un empitjorament del servei i de les
condicions laborals dels treballadors i treballadores. Xesús González

Diversitat de conflictes per millorar les
condicions laborals
La utilitat de CCOO a l’empresa es pot
veure a través de les negociacions per
aconseguir millors condicions laborals.
Des del passat mes de setembre, destacarem alguns episodis de lluita per posar
l’accent en la importància de defensar els
drets de la classe treballadora.
A la indústria, han sorgit conﬂictes a Nissan
o a Magneti Marelli de Santpedor pel bloqueig dels convenis col·lectius; a la tèxtil
Nylstar, per la continuïtat de la planta de
Blanes, o pels ERO presentats als laboratoris Almirall, a Pignone de Castellbisbal
—per part de General Electric— i a Ericsson España.
Al sector dels serveis a la ciutadania, hi
ha hagut mobilitzacions al transport de
viatgers per carretera Manresa-Olesa-Baroctubre-desembre / 2016

celona —empreses
que operen sota la
denominació Bages
Exprés—, a Autobusos Mohn, a Unipost
o a Barcelona Activa.
Als serveis, ha tingut
rellevància la situació
de precarietat de diferents hotels de Lloret
de Mar, on CCOO, ﬁns i tot, va convocar
una manifestació per un model turístic
respectuós amb els drets laborals, i també
de l’Hotel Melià Barcelona Sky de Barcelona o a l’Hotel Dolce Conference de Sitges.
CCOO s’ha mobilitzat contra els acomiadaments previstos a Extel Contact Center
i a les botigues Blanco.

Per esmentar algun cas més, el sindicat
ha resseguit les negociacions per millorar
les condicions laborals del personal de
l’Hospital Santa Maria de Lleida o de Valoriza Facilities, SAU (Grup SACYR), empresa
encarregada de la neteja de les terminals
T1 i T2 de l’aeroport de Barcelona.

SECTOR

21

Som com som: educar
en la diversitat, un
repte permanent
Avui en dia ningú no hauria d’aclucar els ulls i negar la diversitat, que, en sentit ampli, forma part de la nostra vida i en la qual estem immersos.
Quan parlem de diversitat des del món de l’educació hem de preveure diferents
aspectes. Segons les deﬁnicions actuals la diversitat és, entre d’altres, un valor, una
manera d’entendre els éssers humans tal com són. Com apunta López Melero
(2001): “reconèixer la diversitat como un valor i no como una mancança implica
trencar amb la classiﬁcació i la norma, suposa plantejar-nos una necessària professionalització dels agents de l’educació per a la comprensió de la diversitat i requereix pensar
en un currículum que, profunditzant en les diferències de les persones, eradiqui les
desigualtats”.
Partint d’aquesta idea de diversitat, el curs passat vam obrir un espai de debat i estudi
de temes relacionats amb la diversitat en sentit ampli. En paral·lel, vam rebre, a través
dels nostres delegats i delegades, demandes de les necessitats que tenien els centres
educatius. També des dels diferents mitjans de comunicació se’ns impel·lia a explicitar
la nostra posició com a sindicat sobre diferents fets de caire dramàtic que succeïen a
les escoles i centres escolars. Particularment, els mitjans de comunicació informaven,
sovint de manera morbosa, de situacions d’assetjament entre iguals per raons de gènere i d’orientació sexual.
L’educació que volem
En aquest espai de treball ens vam interrogar sobre el paper del nostre sindicat en la
construcció del model educatiu que volem. Van sorgir elements que conformen, entre d’altres, el projecte que hem anomenant “L’educació que volem”. Òbviament, forma
part d’aquest model preveure la diversitat sexual, funcional, cultural, lingüística…
Tenint en compte el dèﬁcit de formació sobre aquests temes, formació que no ofereix
el Departament d’Ensenyament, vam fer la proposta de donar a conèixer el treball i els
materials sobre diversitat elaborats per la Federació Estatal de CCOO, traduint-los al
català i, alhora, fent una formació a l’àmbit intern i extern. Vam voler explicitar i insistir
que entenem les diferències com a grans oportunitats, com una cosa que ens enriqueix
en un món tan complex com aquest en què vivim.
La presentació dels materials “Som com Som” i la formació, les va fer la Federació
d’Educació els dies 4 i 5 de novembre, amb una participació de més d’un centenar de
professionals del món educatiu als dos tallers que es van dur a terme.
Els objectius d’aquesta formació van ser, d’una banda, oferir acompanyament i suport
als professionals de l’educació per facilitar-los el fet d’abordar temes a vegades tan difícils, delicats i controvertits com la sexualitat, el gènere, els orígens, l’orientació sexual o
la diversitat funcional. De l’altra, incorporar i aportar al món de l’educació uns materials
coeducatius per poder treballar aquesta diversitat a les aules i a la pluralitat d’espais
socioeducatius amb què comptem a Catalunya.
La proposta de “Som com Som” es pot treballar i convé treballar-la des de la petita infància i la primària. Aquestes són les etapes clau del desenvolupament personal, físic,
psicològic i cognitiu de totes les persones. És just el moment on podem plantar la llavor
educativa. Els fruits d’aquesta llavor ens mostraran (treballant amb tota la cura que això
comporta: acompanyament, afecte, escolta, vincles sans…) que els principis educatius
universals que propugnem amb aquestes activitats són els que aposten per la digniﬁ-

Els materials “Som com
Som” donen suport
als professionals de
l’educació i els faciliten
poder abordar temes
com la sexualitat, el
gènere, els orígens,
l’orientació sexual o la
diversitat funcional

cació de l’educació i dels seus resultats en
termes d’humanitat.
Així mateix, aquesta eina se’n cuida de
promocionar i apostar perquè l’escola i
altres espais educatius esdevinguin factors de protecció i de seguretat per al
nostre alumnat i el nostre jovent. Aquests
dos elements són fonamentals per a la
tranquil·litat de qualsevol infant i adolescent i per a la de qualsevol persona. Sense sentir-se segur i protegit és molt difícil
aprendre i encara menys aprendre a ser, a
estar, a viure i a conviure.
Les ﬁnalitats educatives estan recollides
als materials i es presenten en forma
d’unitats didàctiques i amb orientacions
per a les famílies. És una manera de contribuir al bon tracte i a la convivència als
centres educatius. Aquest material promou el coneixement propi i fomenta entre l’alumnat un esperit crític i reﬂexiu tan
necessari en la nostra època.
Els materials estan disponibles a la
web: educacio.ccoo.cat.
Dolors Vique
octubre-desembre / 2016

22

SECTOR

El sector de la
dependència
reclama un
conveni de
Catalunya
Els salaris de pobresa i la precarietat laboral defineixen aquest sector

Gran incertesa respecte
del futur de l’Hospital
General de Catalunya
Tot va començar en un Consell de Direcció del CatSalut, on el conseller de Salut,
Toni Comín, va anunciar la seva proposta de desprivatitzar 2 hospitals vinculats al
Grup Quirón Salut. Concretament, va esmentar la Clínica del Vallès, on el concert
que tenien ﬁnalitzava l’agost del 2016, i també l’Hospital General de Catalunya, on
el concert ﬁnalitza aquest desembre.
CCOO, ja en aquest primer moment al mateix Consell de Direcció del CatSalut, va
manifestar la seva posició, que és la defensa de la sanitat pública, és a dir, CCOO vol
que tota l’activitat sanitària pública es realitzi en centres públics, però això signiﬁca
que no ha de repercutir en els professionals. No volem cap acomiadament ni cap
descens de la qualitat assistencial.
Solucionat positivament el tema de la Clínica del Vallès, queda pendent el tema de
l’Hospital General de Catalunya. S’estan generant moltes incerteses i declaracions
per totes bandes, tant per part de l’empresa com per part de la Conselleria de Salut.
D’una banda, es fa l’anunci de compra de l’Hospital General de Catalunya. De l’altra,
en un primer moment els gestors desmenteixen que els hagi arribat aquesta oferta
i posteriorment també anuncien que l’hospital no està en venda. Però el que tenim
clar és que a 31 de desembre del 2016 s’acabarà el concert, i exigim saber on anirà
aquesta activitat, si es traslladarà o no, i què passarà amb els professionals que hi
treballen, i, molt important, què passarà amb la ciutadania que rebia prestació sanitària en aquest centre.
Calen respostes
Des de CCOO exigim que cal, una vegada per totes, i per evitar especulacions,
asseure’ns en una taula de negociació en què l’Administració, l’empresa, els alcaldes
implicats i els representants dels treballadors i treballadores negociïn tots aquests
termes. Exigim saber què es farà, i com es farà, donant tot el suport a la Secció Sindical de l’Hospital General de Catalunya i a les mobilitzacions del personal del centre.
CCOO, des de sempre, ha estat per la defensa de la sanitat pública, per la defensa
d’una sanitat de qualitat per a la ciutadania, però també per la defensa dels drets
laborals dels professionals que presten els serveis a les empreses privades.
Jaume Gabarró
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En els últims mesos el sector de la dependència a Catalunya ha dut a terme un seguit de mobilitzacions per
tal de reivindicar una millora de les
seves precàries condicions laborals.
En aquest sentit, des de la Federació
de Sanitat de CCOO de Catalunya
fa temps que es reivindica davant
l’Administració un nou model de dependència i que s’exigeix també un
conveni d’àmbit de Catalunya que
reguli el sector. Es tracta d’un sector
fins ara regulat per un conveni estatal que va finalitzar la seva vigència
el 2013, amb salaris al límit de la
pobresa, precarietat i càrregues de
treball il·limitades, llargues jornades
de treball…
El nostre país ha de millorar la qualitat assistencial dels usuaris i usuàries,
i necessita amb urgència un canvi en
les condicions laborals i socials de
les seves treballadores i treballadors,
a qui cal reconèixer socialment la
seva professió per tal que deixi de
ser un col·lectiu invisible.
És per aquests motius que el sector
de la dependència es va manifestar
davant del Govern de la Generalitat i
de les patronals del sector per exigir
l’obertura d’una taula de negociació
per tal d’aconseguir un conveni nacional de Catalunya del sector.
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CCOO continua endavant amb la
campanya per regular les condicions
de treball al sector carni
Fa més d’un any que vam iniciar una
campanya per denunciar la situació que
pateixen els treballadors i treballadores
del sector carni, a causa de l’estratègia
de les empreses del sector de descentralitzar els processos productius i la seva
consegüent externalització en cadena,
mitjançant cooperatives —en gran part
dels casos, falses cooperatives— i la
contractació de treballadors autònoms,
la major part dels quals són falsos autònoms. L’objectiu d’aquestes pràctiques
és excloure la majoria de treballadors i
treballadores de l’àmbit de protecció del
conveni sectorial per reduir costos empresarials i maximitzar els seus beneﬁcis,
a costa de la precarització de les condicions de treball, especialment en matèria
de salari i jornada.
La indústria càrnia és un dels sectors de
major intensitat productiva dels sectors
industrials a Catalunya i ocupa milers de
treballadors i treballadores. L’explotació
del sacriﬁci i el processament d’animals
per a la indústria alimentària ha anat creixent exponencialment a Catalunya en els
últims anys, i s’ha produït una competència brutal en la reducció de costos per
guanyar quotes de mercat.

EN QUÈ HA CONSISTIT LA CAMPANYA SINDICAL?
• A denunciar aquestes pràctiques davant la Inspecció de Treball i els jutjats
socials per regularitzar els contractes fraudulents de les falses cooperatives de
treball i els falsos autònoms.
• A exigir la regulació de les actuacions de la patronal, mitjançant la negociació
del conveni col·lectiu.
• A impulsar la concertació amb les administracions catalanes per modificar el
marc legislatiu que empara les pràctiques que afavoreixen la precarització de
les condicions de treball.
• A estendre la informació i l’assessorament als treballadors i treballadores per
reforçar la seva posició en el sector davant dels abusos empresarials.
• A donar visibilitat a aquesta situació davant l’opinió pública a través dels mitjans de comunicació.

Actualment, tenim constituïda una mesa de concertació del sector a Catalunya, integrada per la Generalitat, les patronals sectorials i els sindicats, que està impulsant
propostes de treball per deﬁnir el mapa sectorial i la seva cadena d’externalització, i
articular una proposta de canvi legislatiu de la llei de cooperatives catalana, que reguli
l’aplicació del conveni col·lectiu sectorial com a condició mínima per als treballadors i
treballadores associats.
CCOO seguirem impulsant la campanya sindical que tenim en marxa a tot el territori
de Catalunya ﬁns que aconseguim que jornades de més de 12 hores diàries i sous de
800 euros deixin de protagonitzar les condicions de treball del sector, i que el conveni
sectorial s’apliqui al conjunt de persones que treballen a les empreses càrnies i es garanteixi, així, un treball digne. Javier Pacheco

Fem valer la recuperació de la memòria
històrica en el nomenclàtor urbà
El passat 18 d’octubre es va inaugurar la placa que dóna el nom d’Antonio Ruiz
Villalba a un passatge del districte de Sants-Montjuïc, al costat de les antigues
cases dels treballadors de la Seat. L’acte es va fer coincidint amb el 45è aniversari
de la mort d’aquest obrer de la Seat, l’any 1971, a causa dels trets de la policia
franquista, que va irrompre a la fàbrica, on els treballadors s’havien tancat per
reivindicar la readmissió dels companys acomiadats.
D’altra banda, el 5 d’octubre, el Consell Plenari del districte de Sant Andreu va
posar el nom Jardins de les Dones de la Motor Ibérica a la placeta del costat de
l’església de Sant Andreu de Palomar, coincidint amb els 40 anys de la tancada
de les dones a l’església en solidaritat amb els treballadors que estaven en vaga.

El municipi de Sant Adrià de
Besòs també va dedicar fa
uns anys una avinguda a Manuel Fernández Márquez, obrer de la construcció de la Central Tèrmica del Besòs,
que va ser assassinat per la policia del règim franquista l’any 1973, durant una
vaga per demanar millores laborals.
CCOO valora positivament aquest exercici de recuperació de la memòria històrica i
reconeixement de totes aquelles persones com Ruiz Villalba, Fernández Márquez
o les dones dels treballadors de Motor Ibérica, i del moviment obrer en general,
gràcies als quals es van anar construint drets i es van anar guanyant llibertats.
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Precarietat a l’hostaleria: la cara B
del turisme
CCOO impulsa accions de protesta a
hotels de Catalunya contra la precarització de les condicions laborals

El compromís sindical de CCOO des dels
seus inicis en el sector de l’hostaleria ha
estat constantment actiu per la defensa de drets laborals i llocs de treball en
aquest àmbit, cosa que darrerament, per
diferents motius, s’ha intensiﬁcat.
S’han donat lamentables situacions signiﬁcatives del sector turístic amb repercussions laborals negatives per al conjunt de
les plantilles. CCOO hem estat actius en la
defensa dels salaris de les plantilles dels

hotels de Lloret, que ha acabat, ﬁnalment,
amb el tancament dels establiments per
manca d’ètica empresarial, seguretat i
solvència. Estem implicats en la defensa
dels llocs de treball dels serveis de les terrasses a Barcelona, com a conseqüència
de la posada en pràctica de la regulació
municipal en aquest aspecte.
Increment de la precarietat laboral
El sector turístic és un sector capdavanter
i motor de l’activitat econòmica d’aquest
país. Els bons resultats en rendibilitat, visites i pernoctacions, tant a Catalunya
com al conjunt de l’Estat, es corresponen
inversament amb la situació laboral: amb
rècords de precarietat laboral, càrregues
de treball, subcontractacions i externalitzacions, lluny de l’increment d’ocupació i les
millores de condicions laborals i salarials.
Són fets que CCOO fa temps que denunciem als diferents mitjans de comunicació.

Accions de denúncia
Darrerament s’han realitzat diverses concentracions davant d’hotels de Barcelona
(Meliá Sky) i de Sitges (Dolce Conference), on les mateixes direccions tenen la
intenció de precaritzar les condicions de
treball de col·lectius de serveis a través de
la seva externalització a empreses multiserveis, amb la clara intenció d’abaratir
els costos i aproﬁtar-se amb major càrrega de treball i de les pitjors condicions
laborals que recullen els nous convenis
d’aplicació. També s’ha actuat davant la
Inspecció de Treball per dissenyar un pla
d’actuació sobre l’allargament de jornada, les càrregues de treball i el prestamisme laboral. Alhora, acollim amb satisfacció la resolució aprovada al Parlament de
Catalunya així com haver pogut exposar
la situació de les cambreres de pis al Parlament Europeu a través d’una representació de les companyes de CCOO.

Campaña internacional por la dignificación
de las camareras de pisos
La federación sindical internacional IUFUITA lanzó hace año y medio una campaña mundial para fomentar el trabajo
digno de las camareras de pisos en la
industria hotelera. CCOO hemos acogido con satisfacción los objetivos de esta
campaña, que refuerza nuestra constante acción y contribuye a mejorar las
condiciones de trabajo de este colectivo;
denuncia ante la opinión pública las condiciones laborales que sufren, y compromete a las empresas, autoridades nacionales y organizaciones internacionales en
la mejora de las mismas.
La lucha para digniﬁcar y mejorar sus
condiciones de trabajo ha sido constante.
Cabe destacar la huelga sectorial de hostelería del 1992, la cual tuvo sus frutos,
como el primer Acuerdo Laboral para el
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Sector de Hostelería, que permitió concretar las funciones de trabajo de las diferentes categorías profesionales del sector
y desarrollarlas en los convenios sectoriales. Un ejemplo fue el reconocimiento de
la categoría profesional de las camareras
de pisos, que limitó sus funciones y las
encuadró como oﬁcial de hostelería. En
años sucesivos, huelgas y paros parciales
del sector han ayudado a avanzar en los
diferentes convenios sectoriales. Ahora,
una de las batallas que hay que destacar
es la que se libra contra la externalización
de servicios por falta de regulación propia y que ha permitido la proliferación
de empresas multiservicios, que han
acarreado unas condiciones muy negativas para las plantillas y también para las
propias empresas del sector por la com-

petencia desleal y el dumping de precios
que se produce.
Desde CCOO hemos actuado en el ámbito jurídico, en la negociación colectiva
y en el ámbito legislativo. En el jurídico
se han impugnado 44 convenios de empresas multiservicios de los cuales 43 han
sido anulados. En el ámbito de negociación colectiva se han introducido cláusulas de garantías para el personal externalizado en varios convenios sectoriales. Y
en el ámbito legislativo se ha presentado
una propuesta en el Congreso para la
modiﬁcación de los artículos 42 al 44 del
Estatuto de los Trabajadores.
Desde el inicio de la campaña se han producido avances, pero todavía son insuﬁcientes y, por lo tanto, habrá que seguir
reforzando las líneas de actuación.
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CCOO reclama seny a
la Generalitat davant
la intenció d’ampliar
els horaris comercials

Els ‘contact centers’
es mobilitzen
Els treballadors i treballadores del sector dels contact center
s’han mobilitzat recentment com a protesta per la immobilitat de la patronal en les negociacions del conveni.
Després de més de 20 mesos de negociacions, el conveni
continua bloquejat, tot i que hi ha més d’un punt de trobada
amb la patronal. Els principals esculls es troben en el capítol
salarial i en la regulació de les condicions laborals del personal subcontractat provinent d’empreses multiserveis o d’ETT.
CCOO i la resta de sindicats presents a la mesa del conveni
han convocat diverses jornades de vaga davant la insistència
de la patronal del sector en mantenir-se en la seva postura
inicial i posar pedres per complir, ﬁns i tot, les sentències judicials que donen la raó als treballadors.

Rebuig frontal als
acomiadaments al
Banc Popular
C
CCOO
de Serveis ha donat suport a les mobin
llitzacions dels treballadors i treballadores del
d
Banc Popular i la seva
ﬁlial, el Banc Pastor. Fa
uns mesos, la direcció
del grup va anunciar el
tancament de 302 oﬁ
cines (48 a Cataluny
Catalunya) i l’acomiadament de
oﬁcines
2.894 persones (330 a Catalunya).
El sindicat considera que aquestes mesures suposaran comprometre la viabilitat futura del banc, i ha fet costat a una
plantilla ja acostumada a prolongar la seva jornada laboral.
Sembla com si la direcció hagués optat per una reducció ràpida i directa de costos, sense pensar en la pèrdua de qualitat
que patirà la clientela, menyspreant els empleats i empleades, i, paradoxalment, prometent beneﬁcis per a l’any 2017.
En diferents dies d’octubre s’han fet manifestacions i concentracions a Barcelona, Lleida o Girona, per evidenciar el rebuig
a aquests acomiadaments previstos.

L’actual llei de comerç de Catalunya preveu que els comerços puguin obrir entre les 7 del matí i les 10 de la
nit, amb un màxim de 72 hores a la setmana, de dilluns
a dissabte. Tots el comerços? No! Però hi ha una multitud
d’excepcions d’acord amb el tipus d’establiment i amb els
festius que poden obrir.
Us sembla poc? Doncs sapigueu que el Govern de la Generalitat, de Junts pel Sí, està preparant una nova llei per
poder ampliar les hores d’obertura. El contingut de la llei
contradiu l’esperit de la llei d’igualtat, aprovada pel mateix Parlament, i va també en la línia contrària de la proposta de llei de la reforma horària.
La gran mentida
Que potser es pensa el Govern que ampliant l’horari, augmentaran les vendes o es crearà més ocupació? És una
gran mentida. Les vendes tenen una relació directa amb
la capacitat de la renda de les persones i aquesta no augmenta; quant a l’ocupació, tampoc es creen més llocs de
treball, al contrari, es promociona la desregulació dels horaris de les persones que ja hi treballen.
El Govern de la Generalitat, amb aquesta proposta,
s’acosta una mica més al model comercial del Govern
del PP.
Nosaltres apostem per horaris més racionals, perquè els
treballadors i treballadores del sector puguin conciliar la
feina amb la vida personal i la social. En una era digital en
la qual els canals de distribució comercial estan disponibles les 24 hores: cal que les persones treballadores del
comerç estiguin fins a les 10 de la nit treballant? Des de
CCOO demanem una miqueta de seny!
Luis Jiménez Mesa
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Problemes de
conservació de la seu
del sindicat a Lleida

CCOO de Lleida ha decidit canviar de local sindical perquè el Ministeri de Treball no garanteix la conservació de l’ediﬁci actual.
L’ediﬁci que ara ocupa el sindicat és patrimoni sindical acumulat, és a dir aquell patrimoni que durant anys va acumular
el sindicat vertical i que pertanyia als treballadors i treballadores i l’empresariat perquè l’havien pagat amb les seves
aportacions. La propietat de l’ediﬁci és del ministeri i el sindicat en té l’usdefruit, i per això és al ministeri a qui correspon
mantenir l’ediﬁci en condicions.
A la manca de manteniment de les deﬁciències de l’estructura
de l’ediﬁci que el fan perillós per als usuaris i usuàries i treballadors i treballadores, s’hi ha de sumar una despesa important, com la derivada del desastrós aproﬁtament energètic
i també des del punt de vista de la seguretat. En deﬁnitiva,
ens trobem davant d’un local obsolet, ineﬁcient i de costós
manteniment.
CCOO no renúncia al seu patrimoni i continuarà batallant
perquè s’arribi a una bona solució d’aquest problema, que,
malauradament, no és únic de Lleida.

CCOO de Lleida
denuncia la situació
inacceptable del
transport per
carretera
Els delegats i delegades del sector del transport per carretera van anar al polígon industrial del Camí dels Frares
de Lleida per denunciar la situació que viu el sector.
Aquest té una normativa adequada, però que
s’incompleix sistemàticament. La situació social i laboral dels treballadors i treballadores és un exemple
d’esclavitud moderna: empreses bústia, frau i manipulació dels tacògrafs, abusos de les situacions de desplaçament, incompliment del cabotatge, períodes de descans
obligatori a l’aire lliure, etc. A més, a Lleida, el sector està
completament desregulat.
La campanya “Transport social, sí” recollirà signatures
per presentar una iniciativa ciutadana europea amb
l’objectiu d’aconseguir un tracte igualitari per a tots els
treballadors i treballadores del transport i per assegurar
la competència justa i un
tracte igualitari
en les diferents
modalitats del
transport.

CCOO, a favor de la vegueria del Penedès
Arran de l’aprovació, el passat 28 de juliol, de la proposició
d’adaptació de la Llei de vegueries de Catalunya a la nova comarca del Moianès i de la creació de la vegueria del Penedès,
estan realitzant-se al Parlament de Catalunya tot un seguit de
compareixences d’entitats del territori.
CCOO considerem que amb la vegueria del Penedès cal possibilitar un reforçament del paper de desenvolupament social i
econòmic d’un territori amb trets distintius comuns, una estratègia necessària en temps de lluita contra l’atur i la precarietat que
també són presents als pobles i a les ciutats de la demarcació. És
fonamental afrontar, per tant, la creació d’ocupació de qualitat, la
reindustrialització, la defensa dels sectors econòmics existents i
nous creadors de valor afegit amb l’estructuració d’una veritable
concertació social amb els sindicats i les organitzacions empresarials per fer-ho possible en l’àmbit veguerial.
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Calen recursos
El sindicat també reivindica que s’aportin recursos en el marc d’un
pla territorial necessari per al futur econòmic i social de la comarca, amb menció especial a la millora de les infraestructures, que ha
de tenir necessàriament en compte, a l’hora de fer-ne el disseny i
la concreció, la participació dels agents socials més representatius.
Aconseguir un major reequilibri territorial i una descentralització de
competències ha de ser objectiu prioritari per a una vegueria amb
identitat pròpia, per a una administració propera a la ciutadania.
La Comissió Executiva va aprovar realitzar un procés de reunions
amb les persones aﬁliades al sindicat al Garraf, l’Alt Penedès i
l’Anoia per debatre sobre la posició del sindicat davant la proposta de conﬁguració territorial de la vegueria del Penedès. Coneguda la posició favorable dels nostres companys i companyes,
la direcció executiva del sindicat ha aprovat donar suport a la
constitució de la nova vegueria. Toni Mora
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Quota d’afiliació de CCOO de Catalunya
per a l’any 2017
El Consell Confederal, en el seu Programa d’Acció, va establir, fa dos anys, entre d’altres qüestions, un pla integral de quotes
que permetés, en un temps prudencial, adequar-les a la situació econòmica, social i afiliativa. L’aplicació de la quota es
realitzaria a partir dels ingressos i no de la situació laboral.
Així per al 2017, a causa de la complexitat que representa automatitzar la quota per les diferents realitat laborals, depenent
dels ingressos de les persones afiliades, la quota d’afiliació s’ha definit per trams i serà la següent:

General Ordinària (V): 12,00 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors al 235% de l’SMI 2015 (21.338 € bruts/any).
General Reduïda (G): 11,20 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre el 135% i el 235% de l’SMI 2015(de 12.259 € a 21.338 € bruts/any).
Especial (E) : 7,00 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a la RMI i inferiors al 135% de l’SMI 2015 (de 5.112 € a 12.259
€ bruts/any).
Superreduïda (S): 2 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que no tinguin retribucions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a la renda mínima d’inserció
(RMI) fixada per a cada any (5.112 € any).
Acció Jove (S): 2 euros
Joves, menors de 30 anys, a la recerca de la primera ocupació.
Quota zero: 0 euros
Per a persones en situació d’atur sense ingressos. Prèvia sol·licitud i validació del sindicat. Aquesta quota no inclou els serveis jurídics ni l’assegurança
d’accidents.
Quota militant (M) : 16 euros
Per a afiliats i afiliades que vulguin col•laborar reforçant econòmicament
el sindicat, afegint una petita aportació voluntària de 4 euros mensuals a
la quota general ordinària i de 4,80 € a la quota general reduïda. S’ha de
sol•licitar per escrit al sindicat.
Quota de jubilats (amb ingressos sense justificar): 9,75 euros
Els afiliats i afiliades jubilats continuen en el procés de transvasament, iniciat
el 2015, de les antigues quotes reduïdes E i R, en el qual s’incrementa la quota amb un suplement anual progressiu d’1 € al mes, cada any, per adequar-la
a les prestacions percebudes. En el cas de presentar justificant de prestacions inferiors al 135% de l’SMI es mantindria la quota especial.

La quota d’aﬁliació cobreix una pòlissa
col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en
cas de mort per qualsevol tipus d’accident
per a l’aﬁliat o aﬁliada amb una antiguitat
mínima d’un any i que està al corrent de
pagament, excepte per la situació de quota zero.
Per accedir a qualsevol quota inferior
a la general, cal presentar la documentació que acrediti la situació laboral de
l’afiliat i el certificat de retribucions o
prestacions (full de salari, certificat de
prestació d’atur o pensió), i es farà efectiva a partir d’aquesta comunicació.
La quota sindical es considera despesa
deduïble a l’efecte de l’impost sobre la
renda de les persones físiques. Per justiﬁcar-la, cal conservar els rebuts pagats o els
fulls de nòmina. També es pot extreure el
certiﬁcat des de l’espai reservat als aﬁliats
i aﬁliades del web de CCOO de Catalunya:
www.ccoo.cat.
SMI: salari mínim interprofessional per al
2015: 9.080,60 €/any.
RMI: renda mínima d’inserció per al 2015, a
Catalunya: 426 €/mes.
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Injusta mancança històrica del
transport públic a les terres de
l’Ebre
El transport públic és un dret fonamental de la ciutadania, com la sanitat o
l’ensenyament, ﬁnançats amb els impostos de les persones que en fem ús. Les
ter- res de l’Ebre tenim la taxa d’ús de
transport públic més baixa de Catalunya,
fet que evidencia que l’oferta és insuﬁcient i poc atractiva i que no és adient
a les necessitats reals existents. A les comarques de les terres de l’Ebre, hi vivim
més de 190.000 habitants.
El nostre territori sempre ha tingut una
important mancança en la qualitat del
servei ferroviari pel que fa al nombre
d’estacions, tarifes, modernitat dels combois i freqüències horàries (línies R15 i
R16). Aquest greuge s’ha aguditzat des
del 1997, quan es va posar en marxa el
corredor del Mediterrani, amb la devaluació de l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa, que havia de convertir-se en l’estació
central de les terres de l’Ebre.
Fins ara cap tren d’alta velocitat parava a
l’estació que se suposa que havia de donar servei als habitants del sud de Catalunya. Recentment hem aconseguit que
parin alguns Euromed, però amb greus
mancances i, en cap cas, com una estació
comercial qualsevol.
A més, s’han anat tancant estacions, sobretot a la R15. En aquests moments no
en queda cap d’oberta amb taquilla. La
doble via entre Vandellòs i Tarragona no
està acabada. La relació qualitat-preu és
injusta i el servei ofert és precari.
Plataforma Trens Dignes
Per tot això, el 23 de febrer del 2013, neix
la Plataforma Trens Dignes a les terres de
l’Ebre i al Priorat, un moviment social que
vol aglutinar tots els sectors socioeconòmics per tal d’articular una lluita conjunta
i fer front comú davant d’aquesta falta de
servei a les nostres terres.
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Tot i que naixem com a plataforma per
defensar el servei ferroviari, és ineludible
lluitar també per les comunicacions en
general a les terres de l’Ebre, perquè són
qüestions que van lligades.
Les terres de l’Ebre som un dels pocs territoris catalans que encara no té implantada l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
(ATM), ni un pla director de la mobilitat, ni,
per tant, el sistema d’integració tarifària.
És fonamental tenir en compte que els
dos tipus de transport, tren i autobús, es
complementen i que caldria l’adequació
d’horaris entre ells per facilitar les connexions i la intermodalitat.
La implementació d’aquestes ATM a Catalunya va començar l’any 2000 i s’hauria
d’haver desplegat a tot el país el 2012.

Cal, per tant, ser subjectes de la transformació social, també en l’àmbit de les
comunicacions. És per això que seguim
reclamant millores en les freqüències
horàries i en la qualitat dels combois; que
s’acabi la construcció de la doble via entre Vandellòs i Tarragona; que s’aturin els
trens d’alta velocitat a l’estació central de
les terres de l’Ebre, deﬁnitivament i amb
totes les capacitats comercials; la implantació de l’ATM de les terres de l’Ebre, similar a la que ja tenen en funcionament a
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb
el seu Pla director de mobilitat a les terres
de l’Ebre i amb el sistema d’integració
tarifària, i la reobertura de les estacions
Móra la Nova i Ulldecona.
Perquè lluitar, serveix. Josep Casadó

Cal actuar contra
l’augment dels
accidents de trànsit de
caire laboral
El 2015 a Catalunya, un 13% del total dels accidents de treball que van ser
baixa mèdica van ser de trànsit: el 10%, en el trajecte d’anar de la feina i tornar-ne (in itinere), i un 3%, en concepte de desplaçament durant la jornada
(fet que s’ha invertit en el darrer període, perquè abans els que més creixien
eren els desplaçaments durant la jornada). Aquest tipus d’accidents suposen
el 41% de la sinistralitat mortal en el darrer any.
QUÈ ESTÀ PASSANT?
La relaxació de les polítiques de prevenció empresarials i la precarització i, per tant,
l’empitjorament de les condicions de treball (amb jornades irregulars, asocials, augment de demandes i exigències laborals, intensiﬁcació del treball, inseguretat…)
són una part de l’origen d’aquestes dades.
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CCOO prioritza potenciar els autocars
d’empresa
El Pla de treball de CCOO de Catalunya d’aquest mandat incloïa
accions per defensar i impulsar el servei d’autocar que fan servir algunes empreses i administracions públiques, com Repsol,
Boehringer, Seat o TMB.
Aquest transport col·lectiu es caracteritza per ajustar-se als horaris, punts de parada i accessos dels centres de treball. En molts
casos, està dissenyat per permetre la connectivitat amb la xarxa de transport públic. Tot plegat es realitza en un temps i unes
condicions de seguretat que altres mitjans de desplaçament a la
feina no poden oferir. Per això, diàriament milers de companys i
companyes el fan servir a Catalunya.
L’origen d’aquest servei és força divers. En molts casos, correspon
a la reubicació de les fàbriques fora dels nuclis urbans, buscant
espais més amplis i, també, més econòmics. En certes ocasions,
els responsables de centres d’activitat ofereixen aquest servei
per millorar-ne la qualitat.
Una de les característiques del bus és la seva relació directa amb
l’acció sindical. Així, els serveis més potents i amb millor qualitat
els trobem en grans empreses, amb una forta implantació de sindicats de classe com CCOO.
Els estudis previs que hem realitzat amb anterioritat indicaven
que ens podríem trobar amb un servei de bus en retrocés, a partir
del fort impacte de la crisi. També amb l’aproﬁtament d’aquesta
excusa per fer-ho: molts empresaris no amaguen les seves intencions i ofereixen diners per renunciar a aquest dret, ignorant els
seus beneﬁcis per a les plantilles i per als processos productius. Hi
ha casos d’aquest tipus, com Iberia.

QUÈ PODEM FER?
Tot i ser una obligació legal recollida en la llei de prevenció de
manera diferent per a cada tipus de desplaçament, podem dir
que els riscos derivats dels desplaçaments relacionats amb la feina s’han de prevenir a les empreses:

Els autobusos d’empresa són un patrimoni dels treballadors i
treballadores i un benefici per a tota la societat

Exemples de millora del servei
Però la nostra aproximació a les seccions sindicals de CCOO ens
ha mostrat un panorama més positiu. Hem trobat exemples de
millora del servei, com el de la planta de Nissan Sant Andreu. O
l’obertura dels autocars als treballadors i treballadores que no
formen part de les empreses matriu, com el cas del Grup Seat,
amb la generació d’estalvis interessants i l’ampliació del dret al
transport a més persones.
Però també s’han produït acords sindicals per generar nous
serveis. Les plantilles de l’Agència Tributària de Catalunya i de
l’empresa mixta Aigües de Barcelona, SA, disposen, des de fa pocs
mesos, d’autobusos llançadora que els connecten des de la Zona
Franca amb els principals intercanviadors de Barcelona en pocs
minuts. José Manuel Jurado

si afecta el nostre sistema nerviós central i si ens afecta en
la conducció; quant a la fatiga per càrrega física excessiva
i els riscos psicosocials, caldrà preveure si ens desconcentren durant el desplaçament, etc. Sigui quin sigui l’origen
de cada cas, ens trobem davant d’una afectació a la salut i
amb impactes sobre la mateixa activitat productiva. Moltes
sentències judicials ja apunten en aquest sentit.

- En el cas dels accidents en desplaçaments durant la jornada,
s’han d’avaluar sempre, perquè, si hi ha un accident durant el
trajecte que han de fer els treballadors o treballadores dins la
seva jornada laboral per tal de desenvolupar les tasques que
els han estat encomanades, no hi ha cap dubte que aquests
tenen el seu origen en les condicions del lloc de treball i la
seva organització; en les condicions del mateix treballador o
treballadora, així com en les condicions del vehicle, la via i
l’entorn.

Per tot això hem d’impulsar i exigir a les empreses que facin estudis de gestió de la mobilitat generada als centres de treball
per trobar respostes, i hem de promoure l’aplicació de plans
de desplaçament per desenvolupar mesures que avancin cap
a un model de desplaçaments més sostenible i segur. Un bon
punt de partida és incorporar aquest aspecte a les avaluacions
de riscos laborals.

- En el cas dels accidents in itinere, hi ha certs plantejaments
que els separen de les condicions de treball. Ara bé, des de
CCOO defensem que s’ha de valorar la part de responsabilitats d’aquests riscos en el desplaçament. Per exemple, en el
cas de l’exposició a agents químics, caldrà tenir en compte

Hem d’ampliar la mirada per trobar una explicació al fort increment d’aquests tipus d’accidents. Des de CCOO ja hem alertat
les diverses administracions que cal intervenir, perquè aquests
accidents també es poden i s’han de prevenir.
Loly Fernández Carou
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SOLIDARITAT

Èxit de la 4a campanya de recollida de material
escolar de la Xarxa d’Acció Solidària
accions que ja porten a terme altres entitats, es va acordar dirigir el treball de la XAS vers
la pobresa infantil (un 34% segons la taxa europea AROPE), més concretament vers la
manca de recursos per assegurar el material escolar, que representa prop de 600 euros
per ﬁll i ﬁlla per curs. Moltes famílies no poden cobrir l’accés a l’educació dels seus ﬁlls
i ﬁlles en igualtat d’oportunitats. La XAS ha contactat amb diferents escoles públiques
a barris i municipis amb un alt nivell de risc d’exclusió social. Són escoles que tenen el
criteri d’aproﬁtament màxim del material escolar, amb un model de socialització del
material escolar i dels llibres.

www.xarxasolidaria.cat
El 10è Congrés de CCOO de Catalunya va
aprovar una resolució per unanimitat per
promoure una xarxa de solidaritat que
donés resposta a les necessitats dels treballadors i les treballadores en atur o que
estan treballant, però no poden arribar a
ﬁnal de mes.
Davant la crisi i l’augment alarmant de la
pobresa, el sindicat ha promogut la creació de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS).
Després d’un debat ampli amb altres entitats i d’un estudi sobre la necessitat de
les famílies treballadores, i per no repetir

Cap nen i nena sense material escolar
Amb el lema “Cap nen i nena sense material escolar”, s’ha fet la primera campanya de
recollida com a prova pilot a 5 escoles de Barcelona, i ha tingut molta acceptació per
part de la direcció i de les associacions de pares i mares d’aquestes escoles. En arribar
a la 4a campanya de recollida de material escolar, ja són prop de 20 escoles les beneﬁciàries, i cada inici de curs tenen la XAS per cobrir les deﬁciències de l’Administració
pública en relació amb aquestes necessitats. Cal destacar l’extensió de la XAS a diferents
locals sindicals de CCOO i territoris de Catalunya a part de Barcelona, com és el cas del
Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Vallès Occidental, la Catalunya Central,
el Vallès Oriental, Osona, Tarragona, etc. L’extensió de la XAS ha anat combinant campanyes de material escolar pròpies amb la col·laboració d’altres entitats per a la recollida
de joguines i material escolar per Nadal, i amb el Banc d’Aliments i la Creu Roja per al
recapte d’aliments.
La XAS ja és un instrument sindical per a la solidaritat obrera. Les campanyes ja no es
limiten als locals del sindicat, sinó a prop de 15 comitès d’empresa, representants dels
treballadors i treballadores que organitzen campanyes de recollida de material escolar,
joguines i aliments.
La Xarxa d’Acció Solidària es consolida, i a les portes de l’11è Congrés inicia un pas endavant per crear un instrument potent per fomentar i fer realitat la cultura de la solidaritat
obrera i la solidaritat popular sense la renúncia a exigir a les administracions públiques
la seva funció de cobrir les necessitats de les persones.
Ara està en marxa la campanya de recollida de joguines i material escolar de Nadal.
Participeu-hi! Ghassan Saliba Zeghondi

Reps a casa més d’un exemplar de ‘Lluita Obrera’?
ENS VOLS AJUDAR A REDUIR LA DESPESA DE PAPER?
Si a casa teva hi ha més d’un afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya, segurament
rebeu més d’un exemplar de Lluita Obrera i probablement més d’un cop heu
pensat que amb un ja en teniu prou. Doncs, si ens vols ajudar a reduir la despesa
de paper i rebre només un exemplar de la revista a casa teva, envia’ns un correu a comunicacio@ccoo.cat o truca al telèfon 93 481 29 05 i comunica’ns quins
són els afiliats de casa teva que poden deixar de rebre el seu exemplar de Lluita
Obrera. Entre tots i totes racionalitzarem els enviaments de la nostra revista en
paper i reduirem les despeses del sindicat.
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Antonio Gramsci (Ales, Sardenya, 1891 - Roma, 1937) va ser un polític, pedagog, filòsof i teòric marxista italià.

CCOO de Catalunya treballa de forma
contínua en el desenvolupament de noves tecnologies per apropar-se als seus
aﬁliats i aﬁliades. Aquest és el cas de les
noves utilitats que s’han incorporat a l’ecarnet del sindicat. Una de les més importants és un nou xat que permet comunicar-se directament amb els representants
sindicals de l’empresa o del sector on es
treballa i la possibilitat d’aquests d’enviar
notiﬁcacions sobre els temes que afecten
més directament en el dia a dia laboral.
A banda del xat, també s’hi han afegit
informacions relatives a les seccions sindicals, els delegats i delegades més propers i continguts especíﬁcs sobre l’11è
Congrés del sindicat com ara la llista de
les assemblees on es pot participar o un
sistema per avalar els candidats a secretari general.

SEGIS

Postgrau
en idees i
experiències
polítiques
transformadores

La Fundació Cipriano García i la Fundació
Nous Horitzons han signat un conveni de
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per tal d’impulsar
un postgrau propi de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB,
adreçat als alumnes universitaris, amb
titulació acadèmica, i a persones sense
la titulació requerida, però vinculades a
l’associacionisme polític i social i a les institucions i administracions públiques.
L’objectiu del postgrau és que es coneguin les principals idees polítiques transformadores de l’època contemporània:
socialisme, anarquisme, sindicalisme, ecologisme i feminisme. Consta de 30 crèdits
amb un total de 180 hores de docència.
Les sessions presencials es desenvoluparan del 17 de febrer al 27 de novembre
del 2017. Trobareu tota la informació al
web de CCOO de Catalunya, on hi ha
també l’enllaç per tramitar la inscripció i
la matrícula.

CULTURA

Nova versió
del carnet
digital de
CCOO

FORMACIÓ

COMUNICACIÓ

“El vell món es mor. El nou triga a aparèixer. I en aquest
clarobscur sorgeixen els monstres.”

Cessió a CCOO
d’obres de Pere
Díez-Gil

L’artista Pere Díez-Gil ha cedit les seves
obres Qui tem el roig a la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya. Nascut a Barcelona l’any 1937, té una llarga
trajectòria professional. El seu estil és
abstracte, i s’expressa i experimenta a través del color, amb oli, acrílic o tècniques
mixtes. El seu compromís social i polític
s’ha fet visible en diferents ocasions, tant
participant a la mostra de Milà el 1972,
que es va organitzar per donar suport a
la lluita dels treballadors i treballadores
contra la dictadura franquista, com creant
cartells contra la guerra de Bòsnia, per la
pau i contra la invasió de l’Iraq, contra les
retallades, i per la recuperació de la memòria històrica. CCOO fa un reconeixement al compromís de Pere Diez-Gil en
la construcció d’una societat més justa.
R. Sans

Alfons López & Pepe Gálvez
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