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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
Francesc Layret

Catalunya tindrà enguany uns pressupostos
insuficients per donar resposta a l’emergència social

Tot a punt per
l’11è Congrés
de CCOO
Catalunya

CCOO presiona perquè els salaris guanyin poder
adquisitiu
CCOO és el sindicat que més va augmentar la
seva representativitat a Catalunya durant l’any
2016
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Aquests congressos serveixen per renovar les idees, els projectes, les formes
de treball i les persones per als propers anys. El sindicalisme ha patit uns anys
durs. La crisi econòmica i social, les polítiques d’austeritat i de retallades, les
reformes laborals i la persecució sindical soferta per més de 300 persones per
exercir el dret de vaga han posat en perill la supervivència del sindicalisme i
de les seves organitzacions.
El poder econòmic ha volgut aproﬁtar la situació per debilitar la funció dels
sindicats, perquè sabia que així també debilitava la capacitat de resistència
dels treballadors i les treballadores. Per això la reforma laboral del Govern del
PP tenia com a objectiu afeblir la negociació col·lectiva i la “llei mordassa”, aplicar el Codi penal per criminalitzar el dret de vaga i debilitar la representació
dels treballadors i treballadores. Però no han pogut: ni la negociació col·lectiva
ha desaparegut ni han fet desaparèixer els sindicats com a força organitzada
per defensar les condicions laborals.
Malgrat tot, el panorama que han deixat totes aquestes reformes ha estat la
caiguda dels salaris, l’augment de la precarietat laboral i de les desigualtats, la
pobresa i l’exclusió social, sobretot en les persones que ja tenien una situació
de partida més feble.
CCOO ja fa més d’un any que estem reﬂexionant i repensant les nostres formes de fer, i tenim clar que per fer front a aquesta nova situació no podem
actuar de la mateixa manera. Per això l’11è Congrés ha servit per fer noves
propostes i per renovar equips que les duguin a terme. Ens disposem a passar
a l’ofensiva, a actuar més a prop de la gent, a organitzar les noves realitats del
treball precari, a feminitzar el sindicat i a fer de la participació, l’ètica i la transparència eixos bàsics de la nostra actuació.
Aquest és un congrés on hem posat en pràctica noves formes de debatre i
d’escollir la Secretaria General i on hem avançat en qüestions com la limitació
de mandats, la paritat entre homes i dones, i la renovació generacional.
Nova etapa, nous reptes i molta força i empenta per aconseguir-ho.
#FemCCOO Dolors Llobet
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CCOO impulsa un debat
sobre les pensions
CCOO de Catalunya hem fet un procés de debat, mobilització i consulta al voltant de les nostres propostes sobre pensions, amb el lema “Les pensions, a debat”.
Vam iniciar la campanya amb una primera acció el passat mes
de desembre, amb el repartiment de fulls volants a diferents ciutats de tot el territori de Catalunya. També hem fet èmfasi en la
relació amb l’estratègia sindical per defensar uns salaris dignes,
una vida digna i unes pensions dignes, tres pilars inseparables en
l’acció permanent del sindicat. Els mesos de gener i febrer hem
fet 16 assemblees obertes a la ciutadania i a entitats, i complementàriament hem fet un procés de consulta a l’aﬁliació sobre
les nostres propostes. Les 7.756 persones que han participat a
la consulta han prioritzat la recuperació de la revaloració de les
pensions en relació amb l’IPC, la necessitat d’impulsar una reforma ﬁscal progressiva que faci pagar més les rendes altes i les
grans empreses, i l’impuls de l’ocupació de qualitat i els increments salarials com a mecanisme d’incrementar les cotitzacions
a la Seguretat Social.
L’actual model del sistema de pensions al nostre país és de repartiment, solidari i sostenible. De repartiment perquè es basa
en la solidaritat intergeneracional i interregional, ja que les cotitzacions a la Seguretat Social de les persones que treballen
actualment serveixen per pagar les pensions de les persones
perceptores. Sostenible perquè hi ha mecanismes, consensuats
al Pacte de Toledo, que permeten corregir les possibles desviacions sobre les previsions que es donin al llarg dels anys, incidint
sobre els ingressos i les despeses.
Cal millorar els ingressos
Així mateix, CCOO proposem mesures concretes per mantenir
el model de pensions públiques. A curt termini, millorant els
ingressos del sistema, incrementant els que venen de les cotitzacions (incrementant l’ocupació i millorant els salaris) i afegint ingressos addicionals i estables, sostinguts i suﬁcients dels
pressupostos generals de l’Estat. Com a conseqüència de la crisi
econòmica, l’elevat atur, la devaluació dels salaris i la precarietat de l’ocupació, ens hem d’enfrontar a una situació de dèﬁcit
ﬁnancer del sistema, que es manté des del 2011 i que el 2016
serà de més de l’1,6% del PIB, amb previsió que es mantingui en
aquests nivells durant més anys. Al mateix temps, és necessari
obrir la negociació del Pacte de Toledo per adoptar noves mesures i revertir els efectes de les actuacions del PP des del 2013,
que no van ser pactades.
A mitjà i a llarg termini, calen mesures estructurals com: incrementar les bases màximes de cotització per ajustar-les a les reals;
augmentar les bases mínimes amb l’increment dels salaris; convertir les reduccions, les tarifes planes, etc., en boniﬁcacions; que
l’Estat assumeixi les despeses de l’administració de la Seguretat
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actuacions del PP des del 2013, que
no van ser pactades

Social; elevar els tipus de cotització; equiparar les bases mitjanes
de cotització del règim general i del règim especial de treballadors autònoms; fer aportacions via impostos, i deﬁnir una ﬁgura
impositiva progressiva que garanteixi un repartiment just i equitatiu dels esforços. Altres mesures estructurals que es plantegen
són: polítiques de creació de tres milions de llocs de treball estable i de qualitat, així com la lluita contra l’economia submergida.
Viduïtat i orfandat
El ﬁnançament de les pensions de viduïtat i orfandat ha generat polèmica. La proposta de CCOO valora que el ﬁnançament
d’aquestes pensions via impostos resoldria, a mitjà termini, una
part signiﬁcativa de l’increment de ﬁnançament necessari per
assegurar que el sistema públic de pensions sigui sostenible i
pagui prestacions de qualitat. Tanmateix això no signiﬁca que
es demani la revisió de règim jurídic d’aquestes dues tipologies
de pensions, ja que les considerem “de naturalesa contributiva”,
i que es mantinguin dins el sistema de la Seguretat Social, respectant la seva singularitat. La font de ﬁnançament via impostos,
utilitzada actualment en prestacions contributives, a través del
“complement de mínims”, evidencia que la proposta de CCOO
no pretén, en cap cas, modiﬁcar l’actual naturalesa de les pensions, sinó cercar fons estables, sostinguts en el temps i suﬁcients
de ﬁnançament per garantir el sistema públic de pensions a curt,
a mitjà i a llarg termini.
No hi ha reptes en el sistema de pensions públiques que no
es puguin solucionar. Cal voluntat política per fer-ho. S’han
d’incrementar els ingressos de la Seguretat Social i no retallar les
despeses. Antònia Pascual
gener-març / 2017
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“Hay que construir la
democracia cada día, y
muchas veces lo hemos
olvidado”
MARÍA HELENA ANDRÉ
es directora de ACTRAV (Oficina de Actividades
para los Trabajadores) de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)

La OIT establecía en 1944 entre
sus objetivos que el trabajo no es
una mercancía. En el 2017 parece
que nada escapa a la mercantilización, incluso las relaciones de vida y
de trabajo.
Es cierto. Hay que seguir insistiendo en
que el trabajo no es una mercancía. El
trabajo sigue siendo la mejor forma de
integración de los ciudadanos y de los
trabajadores en la sociedad. Por eso es
fundamental que se sigan discutiendo y
estabilizando los derechos en el trabajo
y que estos se apliquen a escala global.
Ese es un reto que tenemos hoy. ¿Hasta
qué punto las normas internacionales del
trabajo que están en la base de la defensa del trabajo como no mercancía están
siendo implementadas en los diferentes
países, en los distintos continentes? Además, ¿cuál es el rol de las organizaciones
sindicales en la supervisión de la implementación de esas normas internacionales del trabajo? Al mismo tiempo también
hay que preguntarse cuál es el papel de
los sindicatos a la hora de utilizar los sistemas de quejas colectivas que hay en la
OIT y su capacidad de utilizar los informes
de las comisiones de expertos para hacer
avanzar nacionalmente en la capacidad
de disponer de una legislación del trabajo
que cubra efectivamente los derechos de
los trabajadores. El trabajo no es una mercancía, pero con el sistema de globalización se ha reducido todo a mercancía y el
papel de la OIT es el de garantizar que eso
gener-març / 2017

no pase. En este sentido, el papel de los
sindicatos ante esto es muy importante.
La globalización que se está
imponiendo es aquella que dictan
los intereses del capital, lejos de los
principios de la globalización que
propugnan las Naciones Unidas o la
propia OIT. Los intereses del mercado pasan por encima de los intereses
de los pueblos.
Eso es así de forma clara. Hemos tenido
propuestas interesantes en el inicio del
proceso de globalización que han ayudado a que mucha gente saliera de la
pobreza extrema, pero dicho proceso
ha provocado asimismo que esta misma
gente esté atrapada en niveles muy bajos de renta y en la incapacidad de subir
en el ascensor social. Yo creo que la globalización no ha desempeñado el papel
importante que debía en el sentido de
facilitar una distribución de las rentas de
forma más equitativa e igualitaria. Por eso
es fundamental el tema de los salarios.
De los salarios mínimos, pero también
de los salarios medios, ya que, si no es
así, seguiremos siempre discutiendo de
salarios mínimos y no hablaremos de cuál
debe ser la escala de progresión dentro
de las actividades profesionales. Al mismo tiempo hay que garantizar que cada
país pueda tener su base de protección
social. Solo el 20% de los trabajadores
en el mundo están cubiertos por protección social. Ello signiﬁca un reto enorme,

aunque los europeos no lo entendemos
demasiado, ya que a pesar de que en
muchas ocasiones estemos asistiendo a
una disminución de los niveles de protección de nuestros sistemas aún tenemos
una base totalmente distinta de aquellos
que no tienen nada. La globalización es
importante, ya que ayuda a que los pueblos puedan mejorar, pero debe hacerse
sobre una base de justicia social y con la
preocupación de impulsar una distribución equitativa. Lamentablemente no es
el caso actualmente.
Un enemigo a batir por parte del
gran capital, de los grandes empresarios, son los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, de la gente trabajadora, como
son el de asociación o el de huelga.
Se trata de individualizar al máximo
esta sociedad.
Es el gran problema que tenemos. No
se pueden garantizar los derechos individuales si eso no se hace en un marco
colectivo. Por eso es muy importante seguir discutiendo cuáles son los derechos
colectivos y la necesidad de actuar colectivamente. Y ¿quién puede garantizar esa
acción colectiva? Pues las organizaciones
sindicales. Por eso, el reto de las organizaciones sindicales es organizar, organizar,
organizar cada vez a más trabajadoras y
trabajadores. También el tener la capacidad de atraer a los nuevos colectivos —
las mujeres, los jóvenes, los trabajadores
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y trabajadoras migrantes…—, de mantener en los sindicatos a aquellos trabajadores que a lo largo de la vida afrontarán
muchos cambios de empresa, de sector
de actividad, con brechas salariales y de
condiciones de trabajo en su transcurso
profesional. O aquellos que quieren estudiar más, formarse. O aquellos que están
parados. Y los sindicatos deben tener la
capacidad de mantener a esas personas
dentro del movimiento sindical y atraer
a nuevas personas. Esa es la única forma
de garantizar lo colectivo. Y deben tener la
capacidad de informar a los trabajadores y
trabajadoras de que una negociación individual puede tener un efecto positivo en
un determinado espacio temporal, pero
que a medio o a largo plazo los empleadores van a disponer de los trabajadores
que no tengan el respaldo colectivo.
Asistimos a una firme tendencia
al proteccionismo nacional por parte
de la extrema derecha en el mundo.
El caso de Estados Unidos es muy
evidente, pero en Europa seguimos
un camino parecido. Eso va en
detrimento de la defensa de los
derechos laborales y sociales a
escala global.
Estamos frente a un nuevo reto, que tiene
que ver con la democracia, que a su vez
tiene que ver con la capacidad de mantener sistemas políticos que tienen la democracia en su base. Podemos decir que
la democracia es el mejor sistema, pero
esta debe construirse cada día, y muchas
veces lo hemos olvidado. La identiﬁcamos como una garantía, pero hay que
seguir construyéndola, poniendo los cimientos, los ladrillos del ediﬁcio de la democracia. En Europa hemos vivido en un
proceso de integración. Tenemos la consciencia de no volver a la fórmula en la que
cada país puede por sí solo estar mejor
que formando parte de un espacio integrado, que ese espacio no solo es económico o de mercado libre, pero que es un
espacio que cada vez más debe ser, y ahí
está el déﬁcit, de derechos individuales
y colectivos, de paz, de políticas sociales
fuertes… Esa es la única capacidad de la
que disponemos para afrontar los retos
que se nos plantean ante la globalización. Por eso estoy convencida de que los

nacionalismos siempre tienen malos resultados, ya que son la consecuencia del
proteccionismo y si miramos al pasado
creo que nadie debería estar interesado
en volver atrás en ese sentido.
Precisamente la extrema derecha
se alimenta del padecimiento y de la
decepción de mucha gente ante las
políticas de austeridad y del fracaso
de la Europa social. ¿Cómo revertimos esta situación?, ¿hay posibilidad
de reconstruir una nueva Europa
social?
Es urgente reconstruir una nueva Europa
social. Los pasos que se han dado en ese
sentido son demasiado tímidos. Después
de la crisis hay que reconquistar la conﬁanza de los ciudadanos y de los trabajadores en el proceso europeo. La realidad
es que la Europa que hemos tenido en
los últimos años se ha basado en una sola
idea: austeridad. Y hay que salir de esa
lógica para pasar a una lógica inclusiva
donde Europa pueda desarrollar mejor
sus capacidades económicas y sociales y
de protección del medio ambiente. Si Europa falla en eso las consecuencias serán
negativas a escala global para los demás
países ya que Europa sigue siendo el modelo a seguir. Y es un modelo interesante,
aunque se pueda cuestionar si de verdad
seguimos manteniendo un modelo social. Pero cuando nos referimos a que solo
un 20% de las personas tienen protección
social en el mundo, es precisamente eso
lo que no queremos en Europa. Por ello,
reitero una vez más la necesidad de que
los sindicatos tengan la capacidad de inﬂuir en el modelo, en las discusiones. Pero
para ello tienen que trabajar más para
que los gobiernos sean realmente democráticos y que se siga haciendo la reforma del sistema político, absolutamente
necesaria, y se siga trabajando con los
partidos políticos democráticos, aquellos
que tienen en la protección de las personas el centro de sus políticas y de sus
actividades. Lo que vemos hoy es que hay
demasiado populismo y la necesidad de
comunicación de los sindicatos a sus aﬁliados y aﬁliadas y también a la sociedad
en general sobre la importancia de tener
la democracia como la base principal es
un reto que no teníamos desde hace mu-
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chos años. En el caso de España, desde
la transición democrática. Casi estamos
volviendo al principio en algunas cosas y
ello implica también que los sindicatos se
posicionen, no solo como organizaciones
que deﬁenden a los agentes que están en
el mercado de trabajo, a sus miembros,
sino también que cada vez más puedan
tener una inﬂuencia más fuerte en la deﬁnición del modelo, como ya la tuvieron en
otros momentos. El modelo que tenemos
es bueno, pero siempre hay que mejorar.
Un modelo que sea fuerte en términos de
desarrollo económico y social, en el respeto del medio ambiente, pero también
en el respeto de las diferencias culturales
que existen dentro de los países y entre
los países. Eso es fundamental.
Y la OIT, como estructura mundial,
¿cómo debe o puede actuar ante el
poder creciente de las multinacionales en detrimento de los derechos
globales de las personas?
La OIT debe trabajar más con las empresas, no lo hemos hecho. Estoy convencida
de que en el marco de los debates que
hemos mantenido en los últimos años
con el objetivo de atraer a las empresas a
la OIT puede ayudar a crear una relación
de conﬁanza entre las empresas y la OIT.
Porque cuando hablamos con los empresarios de las multinacionales, muchos
de ellos están muy preocupados con la
percepción que las personas tienen del
comportamiento de la empresa, y es que
el trabajador en cuanto consumidor tiene un poder increíble y a veces no nos
damos cuenta de ello. Por eso es importante que en el marco de la OIT se pueda
trabajar con las empresas, pero siempre
teniendo en la base de nuestro trabajo
conjunto un principio fundamental: solo
pueden trabajar con la OIT aquellas empresas que respeten los derechos fundamentales y las convenciones fundamentales de la OIT, como son el derecho de
asociación, de negociación colectiva, el
de huelga, contra el trabajo de los niños
o el trabajo forzoso. Por eso es tan importante impulsar una relación de trabajo
más fuerte con las empresas y que todos
conozcamos y respetemos las reglas del
juego. Es un camino que estamos iniciando y que es fundamental. Emili Rey
gener-març / 2017
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Proteccionisme
amb Trump-a
El passat 20 de gener es consumava, a les escales del Capitoli,
el triomf de la demagògia. Donald Trump, un empresari sense
experiència política, era investit com a 45è president dels Estats
Units. El seu discurs repetia amb ﬁdelitat el missatge que, tot i
perdre per 3 milions de vots, l’ha permès situar-se al davant de
la primera potència econòmica i militar del món. Aquest discurs
es basa en el proteccionisme: davant els immigrants, davant el
comerç, davant els impostos, davant les elits. “Amèrica primer” i
“Compra americà, contracta americà” són els seus eslògans, que
han conquerit un electorat majoritàriament blanc, poc qualiﬁcat,
rural i de més de 45 anys.
Però de qui s’hauran de protegir els ciutadans i ciudatanes nordamericans en el futur immediat serà possiblement de les polítiques de Trump i del seu gabinet, el més ric en la història recent
dels Estats Units. Els decrets populistes de les primeres setmanes
de govern —tancant la frontera als musulmans, facilitant la deportació de ciutadans i ciutadanes mexicans, eliminant barreres
a la degradació del medi ambient— són poc més que una cortina de fum: davant la presidència menys popular dels darrers
25 anys, davant la impossibilitat d’aïllar els Estats Units del seu

Philippe Martinez, secretari
general de la CGT de França,
visita CCOO de Catalunya
CCOO va organitzar, el
mes de febrer, l’acte “El
sindicalisme confederal
per una Europa social”.
En aquest, després
de la projecció de la
pel·lícula
documental ¡Gracias, jefe!, de
François Ruffin, va participar-hi Philippe Martinez, secretari general del primer
sindicat francès, la CGT, i artífex de les grans mobilitzacions contra les reformes laborals del país veí.
Martinez, nascut a Suresnes (àrea metropolitana de París),
treballador a Renault i d’ascendència espanyola, va estar
acompanyat pels secretaris generals de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, i de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, i en la seva intervenció va alertar que a Europa es
posa Espanya com a exemple dels resultats obtinguts per
les polítiques d’austeritat, fet que demostra que cal un
sindicalisme confederal més fort.
gener-març / 2017

Trump, com Le Pen, el
neerlandès Wilders o l’UKIP
britànic, ha estat votat per molts
treballadors i treballadores.
Especialment per aquells que
s’han vist condemnats a la
precarietat i a la incertesa

entorn geogràﬁc posant-hi murs o davant d’un comerç global
que ha vingut per quedar-se i que si bé no es deixa aturar sí que
pot i ha de ser regulat en el marc de la multilateralitat.
El miratge del feixisme
Trump, com Le Pen, el neerlandès Wilders o l’UKIP britànic, ha
estat votat per molts treballadors i treballadores. Especialment
per aquells que s’han vist condemnats a la precarietat i a la incertesa. De fet, es repeteix avui l’esquema dels anys trenta, en
què, en un entorn econòmic d’austeritat i de fracàs polític, la decepció i la desesperació van fer que moltes i molts se sentissin
atrets pel miratge del feixisme. Com en aquell moment, també
avui la falsa promesa és la de la protecció: davant la globalització,
acarnissant-se amb la seva baula més vulnerable, la de la immigració, oferint el tòtem de la identitat i del patriotisme com a
trinxera existencial.
Les eleccions presidencials a França i al Bundestag alemany, que
se celebraran enguany, suposaran la prova més dura a la qual
s’hagi enfrontat la ciutadania europea els darrers anys, ﬁns i tot
més que el Brexit. Davant els cants de sirena de l’extrema dreta, la Unió Europea ha de recuperar amb urgència el discurs de
la inclusió, de la cohesió i de la responsabilitat. Perquè el perill
del feixisme és molt més proper i immediat que el que suposadament comporten els refugiats i refugiades que busquen una
sortida al terror i a la violència. La protecció que necessitem avui
és la d’uns valors, un marc legal i un model econòmic que donin
la prioritat a la solidaritat, al treball i als drets socials. El comerç
és i serà un repte central, perquè ha d’estar al servei de la globalització dels drets, com a única barrera efectiva per protegir-nos
davant la barbàrie del mercat. Ricard Bellera
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Més irregularitat administrativa, més atur
i més precarietat laboral entre les persones
immigrants
Segons la memòria del Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya, durant el 2016 van rebre 15.475 visites, que representen 10.532 persones (el 59% eren
dones), i es van plantejar 28.193 consultes. Aquestes persones
provenien majoritàriament del Marroc (13,6%), Bolívia (7,4%), Colòmbia (6,5%), Hondures (6%) i Veneçuela (5,6%). Les principals
consultes estaven relacionades amb diﬁcultats generades per
la crisi econòmica —la renovació de l’autorització de residència
(14,4%), l’arrelament social (el 13,4%) i la renovació d’autorització
de treball (el 9,5%)— i modiﬁcacions en els requisits legals, com
per exemple en les targetes comunitàries (14,9%).
Com es posa de manifest en l’estudi La situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe 2016, elaborat pel CERES
de CCOO de Catalunya, la recuperació de l’ocupació entre la població estrangera no els va afectar ﬁns a l’any 2015, i aquesta
ocupació, entre les persones extracomunitàries, és molt precària
atesa l’elevada temporalitat i la irregularitat laboral. Aquesta situació té efectes directes amb les diﬁcultats de renovació
o d’accés a la regularitat. Cal recordar que la taxa d’atur de la
població estrangera a Catalunya dobla la de les persones amb
nacionalitat espanyola.
Concentració al servei domèstic
També s’observa un increment important de la irregularitat, que
arriba al 47,1% i que afecta més els homes (51%) que les dones
(44%), per la major incidència de l’atur en sectors ocupats ma-

joritàriament per homes abans de la crisi. A més, s’ha continuat
reduint el nombre de persones que treballen, que representen
el 47,3% del total. L’ocupació es concentra en el servei domèstic
(39,5%), amb el 92% de dones, i en els altres serveis (24,3%), amb
un 50% d’ocupació femenina, seguit de l’hostaleria (13,7%). Per
contra, la construcció i la indústria, sectors eminentment ocupats per homes, només representen el 5,1% i el 6,9%, respectivament. També es dona una important presència del treball
irregular, amb el 55,1% del total i afecta especialment el servei
domèstic (44,4%) i els altres serveis (24,9%).
Les dades de la nostra memòria posen de manifest, any rere any, els
efectes negatius d’una legislació d’estrangeria pensada més per gestionar uns ﬂuxos d’entrada en un moment de creixement econòmic,
però incapaç de fer-ho en una situació de crisi de llarga durada. La
memòria també permet fer visible la precarietat de la situació de les
treballadores estrangeres ocupades en el servei domèstic.
CCOO fa molt de temps que reivindica unes condicions laborals
dignes per a aquest sector, que continua sent infravalorat i invisible davant la societat, però que és una part important de la força
del treball i aporta una contribució fonamental a l’economia. És
per això que treballarem per a l’equiparació dels drets i les condicions laborals d’aquestes treballadores a la resta de treballadors
del règim general, i per la millora del sistema d’Inspecció laboral,
que permeti el control del compliment de la legislació vigent.
Carles Bertran

CCOO dona suport a la campanya “Casa nostra, casa vostra”
La campanya “Casa nostra, casa vostra”, impulsada per un gran nombre de persones i
entitats (entre les quals hi ha CCOO de Catalunya i el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers del sindicat), vol alertar de la situació que viuen milers de persones
migrants i desplaçades per força, dins i fora de la Unió Europea, i exigir compromisos
concrets a les institucions.
Volem acollir persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució política, per motius d’orientació sexual o per les seves creences. Però també volem acollir
aquelles persones que ja són aquí i segueixen tenint diﬁcultats per desenvolupar una
vida digna. A totes aquestes persones els volem dir que casa nostra és casa vostra.
El compromís d’acollir més de 17.000 persones al conjunt de l’Estat no s’ha complert
i per això des de CCOO ens hem mobilitzat i hem donat suport a aquesta campanya
per fer sentir la veu de la indignació i aconseguir que el conjunt de la societat sigui
conscient que cal fer canviar d’actitud les administracions competents.
Barcelona va acollir una gran manifestació el 18 de febrer
amb el lema “Volem acollir”

gener-març / 2017
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CCOO alerta que la taxa d’atur,
tot i la lleu recuperació, segueix
sent insostenible
El mes de gener es van conèixer les dades de l’Enquesta de
població activa (EPA) del darrer trimestre de l’any passat,
que ens permeten fer l’anàlisi detallada del que va passar
el 2016.
Des de la Secretaria de Socioeconomia de CCOO s’observa, en
primer lloc, que tot i haver-hi recuperació econòmica, les taxes
d’atur són insostenibles. Els nivells d’ocupació i activitat estan
molt allunyats del que preveu l’estratègia Europa 2020.
Grosso modo, podríem dir que els llocs de treball generats el
2016 són precaris, que no requereixen formació, que són majoritàriament temporals, molts d’ells a jornada parcial, amb contractes de curta i molt curta durada, i que tenen salaris baixos.
558.500 persones sense feina a Catalunya
L’EPA del 4t trimestre del 2016 ens indica que el nombre de
persones aturades a Catalunya ha augmentat un 1,1% respecte del trimestre anterior. Hi ha 6.000 aturats i aturades més, que
deixen el total en 558.500 persones sense feina (a Espanya la xifra d’aturats i aturades ha estat de 4.237.800, i la taxa d’atur, del
18,6%).
La taxa d’atur catalana continua sent elevada: un 14,9%. Això representa 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,9
punts percentuals menys respecte de l’any anterior (2015). Els
homes han reduït l’atur en 600 efectius, és a dir, un 0,2% menys,
mentre que han augmentat en 6.500 les dones aturades, un 2,4%
més. Respecte a ara fa un any, l’atur s’ha reduït en 110.200 persones a Catalunya, el que representa una disminució del 16,4%,
que es tradueix en 54.500 homes i 55.700 dones menys a l’atur.
Hem de dir que malgrat aquesta reducció interanual de persones desocupades, és preocupant l’elevada xifra d’aquestes
558.500 persones que continuen cercant feina sense èxit. L’alta
taxa d’atur ens descobreix que el mercat de treball continua
arrossegant patologies que impedeixen una veritable recuperació.
A més de dades sobre atur, l’EPA també reﬂecteix dades
d’ocupació al nostre país. Respecte de les dades de població
ocupada, aquest 4t trimestre del 2016, l’ocupació s’ha reduït en
21.300 persones respecte del trimestre anterior, cosa que suposa
una reducció del 0,7% (al conjunt de l’Estat aquest decreixement
ha estat només del 0,1%). En termes interanuals, l’ocupació ha
gener-març / 2017

Les dades de l’EPA evidencien que
l’ocupació generada el 2016 és
precària, temporal i amb un notable
increment de la jornada parcial
entre els homes

augmentat en 100.700 persones a Catalunya, un increment del
3,3%. La taxa d’ocupació catalana del 4t trimestre del 2016 és del
52,5%: és 0,4 punts percentuals menys que el trimestre anterior i
1,5 punts percentuals més que l’any 2015.
Lluny de l’estratègia Europa 2020
A pesar d’aquest lleuger increment de la taxa d’ocupació, continuem molt lluny dels objectius establerts per l’estratègia Europa
2020 —pla de creixement de la Unió Europea per a la pròxima
dècada—, que pretén que un 75% de la població en edat de
treball es trobi ocupada.
Si classiﬁquem les províncies catalanes el 4t trimestre del 2016,
és Tarragona la que registra la taxa d’atur més elevada, amb un
17,4%, seguida de Girona (15,5%) i Barcelona (14,7%). Lleida se
situa a molta distància, amb una taxa del 10,6%.
Si analitzem el tipus de contracte a Catalunya, trobem que l’EPA
del darrer trimestre del 2016 mostra com augmenta el nombre

OCUPACIÓ

de persones assalariades amb contracte indeﬁnit (43.800 persones més respecte a ara fa un any, un 2,1% més) i amb contracte
temporal (63.200 persones més, un 12,1% més). Pel que fa al tipus de jornada, a Catalunya, les persones amb jornada parcial
augmenten en 15.000 (un 3,4% més) i les que treballen a jornada
completa ho fan en 85.700 persones (un 3,2% més) respecte de
l’any 2015.
Aquestes dades evidencien que l’ocupació generada el 2016
és precària, temporal i amb un notable increment de la jornada
parcial entre els homes.
Amb aquest panorama, CCOO vol combatre la idea que alguns
volen transmetre de sortida de la crisi econòmica sense conseqüències. És cert que hi ha recuperació, però no s’està traduint
en bones condicions laborals per a la classe treballadora, i de
fet el sindicat manté una campanya per exigir millor ocupació,
salaris i pensions.
Propostes de CCOO
Entre les propostes que fa CCOO, hi ha la reclamació de mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions.
La renda garantida de ciutadania, que actualment està pendent
d’aprovació a Catalunya, ha d’assegurar recursos mínims a les
persones sense ingressos.
CCOO insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets
i condicions laborals dignes, per contribuir a un nou sistema productiu basat en la qualitat, la innovació i la competitivitat, i no en

9

els baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a
les diﬁcultats de recuperació.
El sindicat alerta que el nostre mercat de treball, malgrat
l’increment de l’ocupació, continua generant persones treballadores pobres i amb diﬁcultats per construir projectes de futur.
Un altre dels punts que critica CCOO és que no es pot parlar de
recuperació econòmica mentre es mantinguin els actuals nivells
d’atur i l’ocupació segueixi sent insuﬁcient i precària.
És fàcil constatar que els baixos salaris i la precarietat laboral fan
augmentar la pobresa laboral i que la recuperació del consum
intern sigui feble. Certament, no hi haurà recuperació econòmica ﬁns que no hi hagi recuperació salarial i ocupació de qualitat.
CCOO segueix combatent les polítiques d’austeritat, la precarietat laboral i les retallades de pensions i prestacions socials, que
estan perjudicant el poder adquisitiu de les persones, i fan augmentar els nivells de pobresa i exclusió social.
Per últim, cal denunciar la feminització de la desocupació, ja que
en general són les dones les que pateixen l’atur amb major intensitat que els homes: elles corren el risc de ser les principals
víctimes dels efectes de la crisi, perquè tenen menors oportunitats de retorn al mercat de treball que els homes. I també cal fer
especial atenció al col·lectiu dels joves, que solen trobar feines
precàries i poc remunerades, i això quan no es veuen obligats a
emigrar per guanyar-se la vida.

© MJ Mora DI-GAM

Organitzats tres tallers gratuïts d’ajuda a
persones en situació d’atur

CCOO de Catalunya ha acollit tres tallers
d’ajuda a persones en situació d’atur.
Amb el títol “La persona en situació d’atur
davant la seva problemàtica”, i organitzats de manera gratuïta per l’associació
DI-GAM (Dignitat - Grup d’Ajuda Mútua)
en col·laboració amb el grup Dignitat,
han tingut lloc els divendres 13, 20 i 27
de gener.
L’objectiu ha estat donar a conèixer les
experiències personals, les diﬁcultats per

construir eines de suport emocional als
aturats o aturades, o el futur dels grups
d’ajuda mútua i la capacitat d’incidir en el
teixit social.
S’hi ha tractat la crisi i la dignitat de les
persones, la renda bàsica, l’autoestima,
l’atur de llarga durada, l’èxit d’alguns moviments socials, les polítiques d’ocupació,
el benestar i la salut comunitària o els
grups de suport emocional.
Als tallers han intervingut persones

d’entitats socials i organismes que han
anat reﬂexionant sobre aspectes molt signiﬁcatius de la situació d’atur i precarietat
que pateixen molts ciutadans i ciutadanes. En destaquem Arcadi Oliveres, de
Justícia i Pau; Julie Wark, autora del llibre
Maniﬁesto de derechos humanos; Carlos
Macías, de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), o Mercè Garau, directora
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC), entre d’altres.
gener-març / 2017
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S’aprova el primer Pla d’acreditació
i qualificació professionals de
Catalunya (2016-2018)
conegudes, garantint el dret a la formació recollit en l’Estatut d’autonomia de
Catalunya com a mesura per impulsar la
formació al llarg de la vida i la promoció
professional, combatre ﬂagells com la
bretxa salarial de gènere i l’atur estructural, i avançar en l’equitat i la cohesió social.

El primer Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya,
l’han elaborat els departaments
d’Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies en coordinació amb el
Consell Català de la Formació Professional, on CCOO hem participat proactivament, fent propostes de millora
que, de forma important, s’han reflectit en la redacció.
L’avaluació de competències permet
acreditar les adquirides mitjançant
l’experiència laboral o la formació no
formal. Les persones participants poden
aconseguir una certiﬁcació de les seves
competències que els proporcioni, amb
els complements de formació que escaiguin, un títol de formació professional, un
certiﬁcat de professionalitat o totes dues
coses. En aquest cas, el pla pretén ser una
mesura de xoc perquè les persones que
veuen perillar el seu lloc de treball com a
conseqüència de regulacions sectorials o
amb diﬁcultats per inserir-se en el mercat
de treball derivades de la qualiﬁcació no
reconeguda puguin accedir a un procediment d’acreditació regular i estable.
S’oferiran 7.900 places entre el 2016 i el
2018 en nou àmbits diferents: dependència (4.000), activitats físiques i esportives
(1.000), sanitat (1.000), seguretat i medi
ambient (700), i energia i aigua (200), i
1.000 més per als àmbits de comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, fabricació mecànica i hostaleria i turisme.
Acreditar les competències professionals
CCOO considerem estratègic i urgent
posar en marxa el sistema d’avaluació i
acreditació, amb els recursos necessaris
i suﬁcients, previst en la Llei 10/2015, de
19 de juny, de formació i qualiﬁcació professionals per disposar d’un procediment
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El 45% de la població activa catalana no té acreditades
les seves competències professionals

únic i permanent, atès que el 45% de la
població activa catalana no té acreditades les seves competències professionals.
Cal, doncs, disposar d’aquests processos
permanents per fer aﬂorar les competències que les persones han adquirit en la
seva vida laboral, però que no tenen re-

És per la relació que té la millora en formació i qualiﬁcació de les persones amb
la necessària evolució cap a un model
productiu, de valor afegit, generador
d’ocupació estable i de qualitat, i també
de benestar, que CCOO va signar fa un
any un conveni marc amb l’Administració
per impulsar convocatòries especíﬁques
d’acreditació per a col·lectius i empreses
mitjançant la negociació col·lectiva.
El Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán i la Fundació Paco
Puerto, ambdues de CCOO de Catalunya,
constitueixen punts d’informació i orientació de la xarxa oﬁcial com a primer pas
del procediment d’avaluació i acreditació
de competències.
Eduard Requena Amadas

Seminari taller sobre formació professional dual
El 28 de febrer, la Secretaria de Socioeconomia de CCOO va organitzar una jornada
sobre formació professional dual dirigida
a tot l’actiu sindical de les federacions
d’Indústria i Educació.
I és que ambdues van signar un conveni
de col·laboració, a principis del 2016, amb
tres idees entrellaçades: la necessitat
de potenciar la indústria per canviar el
model productiu i la seva influència en el
sistema educatiu, de promoure el coneixement de les condicions econòmiques,
socials i d’ocupació de qualitat per generar el desenvolupament industrial i els

canvis educatius necessaris, i de difondre
la contribució de les noves tecnologies a
la formació professional a secundària i als
estudis superiors de la universitat.
Aquest seminari taller va servir per donar
a conèixer experiències pràctiques de la FP
dual a sectors industrials i a centres escolars de Catalunya.

DINERS PÚBLICS
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Catalunya tindrà enguany uns
pressupostos insuficients per donar
resposta a l’emergència social
La despesa social per habitant es
manté a nivells dels pressupostos
del 2004

Els pressupostos que ha aprovat el Parlament de Catalunya per
a l’any 2017 són insuﬁcients per fer front a les necessitats socials.
Ens trobem davant d’uns pressupostos continuistes que no canvien les prioritats imposades per les dures polítiques d’austeritat
i de retallades practicades pel Govern anterior.
L’augment de la despesa social encara és insuﬁcient per revertir
les retallades del 2010, i el Govern actual ha renunciat a obtenir
més ingressos ﬁscals de les rendes altes i dels grans patrimonis,
fet que permetria donar millor resposta a les necessitats socials
actuals.
Hem de tenir en compte que Catalunya és un dels països on més
han augmentat les desigualtats en relació amb els anys previs a
la crisi. Actualment el 20% de la població més rica acumula 6,5%
vegades més recursos que el 20% de la població més pobra, i
s’ha incrementat la taxa de risc de pobresa entre la població treballadora ﬁns a l’11,7%.
La crisi no s’ha repartit de forma equitativa i les retallades en les
polítiques públiques, i una ﬁscalitat injusta i insuﬁcient han tingut un paper determinant en l’increment de les desigualtats.
La despesa social augmenta per sota de l’evolució del PIB (producte interior brut) i està per sota del pressupost del 2010,
l’anterior a les retallades. La despesa social per habitant es manté
a nivells dels pressupostos del 2004.
La renda garantida de ciutadania, en espera
Les partides en relació amb la protecció social són clarament
insuﬁcients i no donen resposta a la situació d’emergència social que pateix una part important de la ciutadania catalana. En
aquest sentit cal aprovar de manera urgent la renda garantida de
ciutadania per evitar que es continuï incrementant el nombre de
persones en risc d’exclusió social.
La despesa en salut s’incrementa un 4,4% en relació amb els
pressupostos del 2015, però encara és un 10,5% inferior al pressupost del 2010. Per tant, és clarament insuﬁcient per revertir les
retallades i les privatitzacions dels darrers anys.

La mobilització del sector educatiu ha permès que en el tràmit
parlamentari s’hagi incrementat el pressupost educatiu, amb el
corresponent augment de la contractació pública, però continuen faltant recursos per actuar en relació amb l’atenció a la diversitat, als plans educatius d’entorn, a les aules d’acollida… I el
programa d’educació universitària continua amb una reducció
del 22% des del 2010.
Augmenta la despesa de personal, però encara se situa per sota
de la pressupostada el 2010 i no hi ha incorporades les partides
econòmiques per donar compliment a les demandes dels treballadors i les treballadores de la Generalitat ni per millorar la
qualitat de les prestacions dels serveis públics.
La despesa de suport a la indústria és insuﬁcient per reactivar
el sector i per crear ocupació de qualitat, i la inversió pública es
manté sota mínims. En aquest sentit la partida en recerca, desenvolupament i innovació se situa per sota de la mitjana europea i
lluny dels objectius de la Unió Europea.
Renúncia a tenir més ingressos
Pel que fa als ingressos, la Llei de mesures ﬁscals i ﬁnanceres incorpora algunes propostes ﬁscals que, si bé són positives, són
clarament insuﬁcients en termes de recaptació. En aquest sentit
hi hauria marge per obtenir més ingressos si el Govern no hagués renunciat a exercir les competències pròpies en matèria
ﬁscal, cosa que permetria posar ﬁ a la situació de privilegi de les
grans herències i de les grans fortunes i complir amb la Resolució del Parlament sobre la situació d’emergència social: incrementant la ﬁscalitat de les rendes altes en l’IRPF ﬁxant tres trams
a partir dels 60.000 euros d’ingressos; rebaixant el mínim exempt
de l’impost de patrimoni, que disminueix la quantia de la tributació als grans patrimonis; revertint les rebaixes de l’impost de successions, que només beneﬁcia les grans herències; deixant sense
efecte les rebaixes ﬁscals als casinos i les activitats vinculades al
joc, i dotant de més recursos l’Agència Tributària de Catalunya
per a la lluita contra el frau ﬁscal. Dolors Llobet
gener-març / 2017
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Insuficiente aumento del salario mínimo
Con la publicación del RDL 742/2016, por
el que se ﬁja el salario mínimo interprofesional para el año 2017, el Gobierno del
Partido Popular muestra su desprecio por
el diálogo social, incumple el artículo 27
del actual Estatuto de los Trabajadores,
que establece los criterios para ﬁjar el salario mínimo interprofesional (SMI), y hace
caso omiso al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a
lo que establece la Carta Social Europea:
“todos los trabajadores tienen derecho a
una remuneración suﬁciente que les proporcione a ellos y sus familias un nivel de
vida decoroso. Un salario justo no debe
ser inferior al 60% del salario medio del
país”.
Muy lejos de los 1.000 €
Para CCOO, el incremento del 8% del SMI
para el año 2017, que pasa de los 655,2
euros al mes a 707 euros, es claramente
insuﬁciente. Habría que situarlo en los
1.000 euros mensuales, hecho que signiﬁcaría cumplir con los objetivos de la Carta
Social Europea.

En este sentido, y teniendo en cuenta la
incipiente salida de la recesión y el cambio de ciclo de la economía, exigimos que
la recuperación económica se traslade
a los salarios, tanto en el sector privado
como en el público. Por todo ello, y teniendo presentes las variables de inﬂación, productividad del factor trabajo, remuneración de los asalariados en la renta
nacional y coyuntura económica, hemos
propuesto al Gobierno:

Lamentablemente, un acuerdo previo
entre el PSOE y el Gobierno del 8% de incremento para este año, obviando las propuestas de los sindicatos mayoritarios, ha
impedido un proceso de negociación que
permita situar en el año 2020 el SMI en el
60% del salario medio. J. Cachinero

- Incrementar el SMI un 22% para este
año 2017, hasta llegar a los 800 euros (14 pagas).
- Aumentar en un 7,75% los años siguientes, hasta llegar a los 1.000 euros (14 pagas) en el año 2020.
- Negociar la reforma del artículo 27
del Estatuto de los Trabajadores
en esta legislatura, para, a partir
del año 2020, tener asentada sobre nuevas bases la determinación
anual del SMI, con el fin de evitar
que se produzcan futuras pérdidas
del poder adquisitivo.

CCOO fa una crida a participar a les cites
del 28 d’Abril i l’1 de Maig
CCOO de Catalunya celebrarà, com cada any, diversos actes
amb motiu del 28 d’Abril, Dia Mundial de la Salut i la Seguretat en el Treball, i l’1 de Maig, Dia Internacional del Treball.
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El 28 d’Abril s’organitzarà una assemblea de representants sindicals en la qual es posaran en comú diverses experiències sobre
prevenció de riscos laborals a l’empresa. A més, també està previst dur a terme una manifestació i una acció de protesta davant
de la patronal Foment del Treball per exigir millores que posin fre
als accidents laborals.
Amb motiu del Primer de Maig, s’organitzaran diverses manifestacions a les principals ciutats de Catalunya per reclamar millors
condicions laborals, salaris i pensions, i per lluitar contra la precarietat i l’augment dels preus que perjudiquen especialment
els més febles.
En el moment de tancar aquesta edició de la revista encara no
estaven deﬁnits ni el lema ni el recorregut de les manifestacions
que es duran a terme a tot Catalunya l’1 de Maig, però podeu
trobar aquesta informació als locals de CCOO, a la web i a través
dels altres mitjans de comunicació digital del sindicat.
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CCOO presiona para que los salarios
ganen poder adquisitivo
La negociación colectiva en Catalunya
durante el año 2016 ha sido especialmente intensa. Un total de 65 convenios sectoriales en el ámbito de Catalunya, más
aquellos que con ámbito de aplicación
en todo el Estado y que tienen afectación en Catalunya, suponen que 990.000
trabajadores y trabajadoras catalanas, es
decir el 55% del total, han visto renovado
su convenio sectorial.
Con respecto a los incrementos salariales pactados, a pesar de la maniﬁesta
mejora de la situación económica, con
crecimientos del PIB del 3,2%, de lo pactado en el III Acuerdo para la Negociación
Colectiva (ANC) y de nuestro Acuerdo Interprofesional de Catalunya (AIC), no han
alcanzado el 1,5% que teníamos como
objetivo para el año 2016.
No obstante, los incrementos salariales
pactados en Catalunya han sido algo
superiores a los del conjunto del Estado,
el 1,06 en los convenios estatales y el
1,16% para los negociados en el ámbito
de Catalunya. Hay que resaltar que los incrementos pactados en los convenios de
empresa son sensiblemente inferiores a
los sectoriales, tanto en el Estado como
en Catalunya, el 0,71% y el 0,78% para los
de empresa, y el 1,08% y el 1,18% para los
sectoriales.
Para el año 2017, y a pesar de la mejora
de la situación económica, con un crecimiento del 3,2% del PIB en el pasado año,
y con una estimación de aumento para
el año 2017 del 2,5%, no ha sido posible
concretar el incremento salarial para este
año, tal y como se establece en el III ANC.
Inaceptable el 1,5% de aumento
salarial
En este sentido, las organizaciones sindicales mayoritarias, ante la propuesta
de las organizaciones empresariales de
incremento salarial de hasta el 1,5%, les
hemos comunicado que es inaceptable.
En un contexto en el que el IPC de los

últimos meses se sitúa en el 3% de expansión de la actividad y de los beneﬁcios empresariales, una propuesta como esta daña de forma muy importante la capacidad de
compra de los hogares.
Es por ello que hemos planteado que, en el actual escenario económico y social, los
incrementos salariales que se pacten para el año 2017 deben contribuir a reforzar el
crecimiento económico, para que generen más empleo y de más calidad, y que contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y de pobreza.
Es imprescindible que los salarios ganen poder de compra y que lo hagan de manera
nítida, beneﬁciando a trabajadores y trabajadoras y a todos aquellos sectores de la sociedad que peor lo están pasando, y en consecuencia estos deberían tener en cuenta
los siguientes criterios:
1. Deben crecer por encima de la inﬂación prevista, con un incremento salarial para el
2017 que se mueva en una franja entre el 1,8% y el 3%.
2. Pero además deben ganar poder de compra, aumentando su participación sobre el
reparto de la renta y trasladando a los salarios todos los aumentos de productividad.
3. Es necesario incluir en todos los convenios una cláusula de garantía para el caso de
que la inﬂación a ﬁnal de año sea superior a la prevista. Los trabajadores y trabajadoras no pueden acabar pagando de su bolsillo la incidencia sobre los precios de
factores que nada tienen que ver con ellos.

El empleo, los salarios y las pensiones dignas centraron la última asamblea de delegados y delegadas de CCOO y UGT

A pesar de que nuestras propuestas son más que conocidas por las organizaciones
empresariales, estas siguen sin hacer ninguna propuesta que permita llegar a ningún
tipo de acuerdo en el marco del III ANC. En este contexto, las organizaciones sindicales
llamamos a todos los ámbitos de negociación a acelerar los ritmos y a preparar la movilización. En esta dirección, el pasado 23 de febrero celebramos en Barcelona una asamblea de delegados y delegadas a favor del empleo, de los salarios y de las pensiones
dignas con el objetivo de preparar un proceso de movilizaciones que tuvo continuidad
el 23 de marzo, con concentraciones y paros en todos los sectores con procesos de
negociación. José Cachinero Triviño
gener-març / 2017
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DONA

Lluitem contra
qualsevol
discriminació vers
les dones
Hem commemorat un nou 8 de Març en un context a Catalunya, a
Europa i al món en què continuem tenint com a protagonistes la
regressió en drets i llibertats, el patiment de gran part de la població,
la pobresa, la desigualtat, la violència masclista i el creixement de les
ideologies ultraconservadores i populistes.
A Catalunya les dones són el 52% de la població major de 16 anys,
però no arriben a ser la meitat de la població activa i són gairebé
el 60% de la inactiva, perquè assumeixen la cura d’infants o altres
persones dependents.
La desregulació de les condicions de treball genera un augment de
les desigualtats i de les discriminacions de les dones. A Catalunya
augmenta la bretxa salarial entre homes i dones al 26%, bretxa per a
les dones joves que no minva al llarg de la vida laboral i arriba a uns
extrems alarmants pel que fa a les pensions.
La precarietat afecta més les dones en tots els grups d’edat, en tots
els sectors, en tot tipus de contractes, especialment els de temps
parcial, i en totes les categories. Un 25,9% de les dones amb feina
remunerada estan en risc de pobresa, és a dir 1 de cada 4 dones,
mentre que els homes són un 14,9%. Les dones joves i les majors de
65 anys són els col·lectius de població que pateixen més privacions
materials a Catalunya.
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La violència masclista no minva
La violència masclista no minva i no coneix de classes socials, nivells
de formació, edat, procedència, condició o opció religiosa, política,
sexual..., és estructural i només amb una intervenció integral i contundent es podrà arribar a erradicar.
La igualtat efectiva va avançant, però massa lentament. Després de
10 anys de l’anomenada llei d’igualtat, que obliga les empreses a introduir mesures d’igualtat per eliminar desigualtats i discriminacions
de les dones en l’ocupació, la seva aplicació ha estat minsa, i pel que
fa a la llei catalana d’igualtat (2015), el Tribunal Constitucional, amb
motiu de la denúncia del PP, n’ha suspès els articles que fan referència a l’àmbit laboral.
CCOO organitza actes i accions a tot Catalunya per exigir un canvi immediat en les polítiques i en les accions dels poders públics,
l’empresariat i la societat en general per avançar en l’eliminació de
qualsevol discriminació contra les dones. Alba Garcia

SOCIETAT

Cal una reforma
horària…: però
quina?
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Benvinguda l’ampliació
del permís de paternitat

El tema dels temps per incidir en la qualitat de vida de
les persones, i sobretot de les dones, continua estant
present a l’agenda política i social.
Des del primer moment CCOO hem defensat la necessitat
d’un pacte nacional per a la reforma horària tot i reconèixer que
per canviar alguna cosa cal
una transformació articulada dels principals espais
que determinen els temps
socials: el treball remunerat, el treball de cura,
els horaris comercials i
d’educació, els horaris dels
serveis, la mobilitat, la cultura i els mitjans de comunicació. I, evidentment, amb
polítiques decidides per part
de l’Administració i del Govern. No
és suﬁcient reconèixer i assenyalar només que el problema
fonamental radica en aspectes culturals i d’hàbits.
En aquests darrers mesos, CCOO estem participant activament en els debats i espais de propostes i de concertació
social convocats pel Govern i pel seu Consell Assessor, així
com pel Parlament de Catalunya. I continuarem fent-ho
amb l’objectiu d’avançar socialment.
El món del treball, un espai fonamental
Òbviament no hi haurà reforma horària si no s’intervé sobre
l’espai que avui organitza els temps socials: el treball remunerat. Per tant, urgeix inequívocament la marxa enrere de la
reforma laboral i una negociació col·lectiva que abordi amb
contundència el temps de treball justament més racional
per a la vida de les persones, tant homes com dones.
Volem fer-nos ressò de dos instruments recents de CCOO
per fer front al debat entorn de la reforma horària: d’una
banda, el document Guia sindical. La jornada laboral. Drets
i negociació col·lectiva, i, de l’altra, el programa de CCOO a
TV3 Reforma horària: horaris per a les persones, que podeu
consultar al nostre web www.ccoo.cat.
A.Garcia/N.Moreno

L’anomenada llei d’igualtat del 2007 va establir l’objectiu que
el permís de paternitat fos de 4 setmanes. Han fet falta 10 anys
per aconseguir-ho! Un efecte més de la crisi i de les retallades.
La corresponsabilitat de dones i homes en la cura és un objectiu imprescindible per a tota la societat per fer front a les
desigualtats socials de gènere, a la igualtat d’oportunitats i a
la divisió sexual dels treballs. Necessàriament les lleis i el dret
han d’afavorir-la i potenciar-la. Aquesta és l’aportació que esperem de l’Estat per als objectius socials.
L’actual avenç és suficient? No. Reivindiquem que el permís de
paternitat sigui obligatori per eliminar les pressions a l’hora
de gaudir-lo i, per què no, equiparar els drets de maternitat i
paternitat. Tot sigui per afavorir la cura de les criatures i la corresponsabilitat i avançar en el trencament de la divisió sexual
dels treballs. Aurora Richarte

Nova guia sobre la
jornada laboral
La guia sobre la jornada laboral recull l'experiència sindical de CCOO
per informar sobre els drets, aportar
elements per a la reflexió i compartir propostes per a la negociació
col·lectiva en relació amb els contractes, la jornada de treball i la precarietat laboral.
El temps del treball assalariat és l'eix
central sobre el qual la majoria de les
persones definim els nostres projectes de vida. Trobar l’equilibri entre les necessitats de l'àmbit
domèstic i familiar, els horaris laborals, els de les escoles, del
comerç, del transport públic o els de les gestions ciutadanes
no és gens fàcil.
És per això que el sindicat ha fet diverses aportacions a la Iniciativa per a la Reforma Horària davant la necessitat d’organitzar
més bé el temps que dediquem a les tasques del dia a dia.
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PROCÉS CONGRESSUAL

Tot a punt per a l’l1è Congrés de
CCOO de Catalunya
Tot està a punt per a la celebració de l’11è Congrés de CCOO
de Catalunya, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 d’abril al Palau
de Congressos de Barcelona, sota el lema “Fem CCOO”.
Aquest esdeveniment, moment clau en la vida de la primera força sindical de Catalunya, es caracteritza per la renovació de la
direcció, especialment del secretari general, atès que Joan Carles
Gallego ha anunciat que no es presenta a la reelecció perquè
no s’acull a l’opció d’un tercer mandat de caire extraordinari, tal
i com permeten els Estatuts de CCOO de Catalunya. Gallego va
considerar que el sindicat es troba en una bona situació i que,
per tant, ara no està justiﬁcat un mandat extraordinari.
El congrés començarà a les 15.30 h del dimarts 4 d’abril, i tindrà
moments molt destacats com la presentació de l’informe general que tindrà lloc la mateixa tarda del primer dia, sobre un quart
de sis; o la votació a les candidatures als òrgans de direcció i a la
secretaria general que es farà la tarda del 5 d’abril, o la intervenció del nou secretari general que servirà de cloenda del congrés
i tindrà lloc el migdia del 6 d’abril. Cal destacar que està conﬁrmada l’assistència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre d’altres
personalitats del món institucional, polític, sindical, empresarial
i social.
Les dades del congrés
En el congrés, hi participaran 651 delegats i delegades, elegits
amb criteris de paritat al llarg de les 1.129 assemblees que han
tingut lloc arreu de Catalunya durant el procés congressual.
Les federacions i les unions comarcals i intercomarcals aporten 315 delegats, respectivament, pensionistes, 7; Acció Jove,
1; els autònoms, 1; l’Àrea pública, 1, i la Comissió Executiva sortint, 10. Aquest congrés es caracteritza per la gran participació
de l’aﬁliació que té tota la informació i pot participar-hi a través
del web de l’11è Congrés www.ccoo.cat/11congres o les xarxes
socials, a part d’haver pogut assistir presencialment a les assemblees convocades en els darrers mesos. Cal dir, que el congrés
serà retransmès en temps real i en obert per a tothom que vulgui seguir tots els detalls d’aquest important esdeveniment.
CCOO de Catalunya arriba a l’11è Congrés havent guanyat les
eleccions sindicals novament, i ja són 39 anys seguits, amb
21.169 persones representants de CCOO (58,67% homes i
41,33% dones), un 42,54% del total; havent ampliat la diferèn-
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En el congrés, hi participaran 651
delegats i delegades, elegits amb
criteris de paritat al llarg de les 1.129
assemblees que han tingut lloc
arreu de Catalunya durant el procés
congressual

cia amb el segon sindicat, i amb 140.531 persones aﬁliades, de
les quals un 40,91% són dones. Després d’uns anys de patir una
caiguda en l’aﬁliació a causa de la profunda crisi econòmica, el
2016 ja es va frenar la pèrdua d’aﬁliació i va començar una lleu
recuperació que en el 2017 s’està consolidant.
Resolucions
En el marc del congrés es portaran a debat cinc resolucions que
analitzaran temes com la precarietat laboral, l’Europa social, els
joves i la seva problemàtica especíﬁca, CCOO com a sindicat feminista i l’actualització de la resolució de fa quatre anys sobre el
dret a decidir. Aquestes resolucions acompanyaran el Pla d’acció
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El congrés serà retransmès en temps
real i en obert per a tothom que
vulgui seguir tots els detalls d’aquest
important esdeveniment.

en el qual es veuran les línies estratègiques del sindicat per als
propers quatre anys. Recordem que el Pla d’acció té 6 eixos de
debat sobre: l’economia real, la vida en plenitud, el treball digne,
l’estat del benestar i el bé comú, guanyar l’espai sociopolític i,
l’últim, dedicat a CCOO com a sindicat de masses, reivindicatiu i
de classe, nacional, sociopolític i democràtic.
Context complicat, sindicat fort
El congrés se celebra en un context complicat, amb una recuperació econòmica sobre bases molt febles, una situació inter-

Javier Pacheco
presenta els avals
necessaris per optar a la
Secretaria General

El 23 de gener, el fins ara secretari general de CCOO
d’Indústria de Catalunya, Javier Pacheco, acompanyat
per membres de la seva candidatura, va lliurar, a la
Secretaria d’Organització i Recursos de CCOO de Catalunya, els avals necessaris per optar a la Secretaria General del sindicat, que s’ha d’aprovar en l’11è Congrés.
El període per recollir els avals va ser entre els passats
12 de desembre del 2016 i 20 de gener del 2017.
El requisit mínim per presentar-se, segons el Reglament del Congrés, era de 5.000 avals, i Javier Pacheco
ha recollit uns 8.000 avals. Precisament en el mateix
congrés, tal com diuen els Estatuts del sindicat, també poden optar a ser candidats a la Secretaria General
aquells delegats o delegades que presentin un 10%
d’avals dels congressistes.

nacional incerta i, en canvi, amb la continuïtat de polítiques
econòmiques regressives, una contínua devaluació dels drets i
de la qualitat del treball, les pressions sobre el sistema públic de
pensions i el desmuntatge del model social, una progressiva individualització de les relacions laborals i la mercantilització dels
drets de ciutadania. Continuem patint una greu crisi social, un
augment de les desigualtats i una taxa d’atur d’escàndol, la croniﬁcació de l’atur de llarga durada i la caiguda de la cobertura de
la protecció social, i l’ocupació de baixa qualitat amb la consolidació de la precarietat deﬁnida en la temporalitat, la parcialitat
i la rotació. I tot això amb una pèrdua del poder adquisitiu dels
salaris i les pensions i un augment de la pobresa laboral i social.
L’escenari global és de canvi amb uns perillosos tractats de lliure
comerç, com el TTIP i el CETA, una crisi del model europeu, amb
el Brexit i el creixement de l’extrema dreta com a exemples, o les
limitacions de les polítiques europees als drets humans molt evidents en la crisi humanitària a la Mediterrània. Canvi també del
mapa polític enmig d’una deriva autoritària, en la qual trobem la
situació política a Catalunya en el marc d’un evident esgotament
del model territorial de l’Estat, la ﬁ del bipartidisme, la corrupció,
la “llei mordassa”, la criminalització del dret de vaga o el qüestionament de la separació de poders amb una progressiva judicialització de la política. I continuem patint els efectes negatius
de les reformes laborals del 2012 i el 2010 amb inaplicacions de
convenis, bretxes de gènere i social, precarietat laboral, més accidents laborals, etc. També continuem patint la devaluació dels
drets de ciutadania amb retallades i privatitzacions, el deteriorament dels serveis públics, amb pobresa energètica, desnonaments, violència de gènere…
I en aquest context el sindicat ha continuat responent als atacs
als drets, amb mobilitzacions, vagues i lluites conjuntes amb altres organitzacions socials, sindicals i plataformes. CCOO de Catalunya ha continuat empenyent el diàleg i la concertació social,
impulsant l’Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017, la
consolidació del Tribunal Laboral de Catalunya o el Pacte Nacional per la Indústria, entre d’altres. I ha continuat adequant
l’organització a la nova realitat social i laboral, reivindicant el seu
bagatge històric amb més de 50 anys de recorregut i repensant
el sindicat davant dels nous temps per trobar noves propostes,
noves formes d’actuar i noves ﬁtes, tot això des de la participació,
el debat i el consens.
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ELECCIONS SINDICALS

CCOO és el sindicat que més va augmentar
la seva representativitat a Catalunya durant
l’any 2016
Passen els anys i CCOO es continua refermant com el sindicat que prefereixen majoritàriament els treballadors i
les treballadores de Catalunya. I ja són
gairebé 40 anys seguits com a primera
força sindical del nostre país.
Segons indiquen les dades de les eleccions sindicals de l’any 2016 a Catalunya,
CCOO és el sindicat que incrementa més
la seva representativitat. Cal destacar que
l’any passat han augmentat en 1.009 delegats i delegades els representants sindicals a Catalunya, que han passat de 49.591
el 2015 a 50.600 el 2016. Dels 1.009 delegats i delegades nous, 491 són de CCOO,
que millora la seva taxa de representativitat en 0,14 punts, i arriba al 41,84% del
total, 21.169 representants en actiu. El
segon sindicat, la UGT, augmenta en 292
delegats els seus representants, però cau
un 0,20% la seva taxa de representativitat,
que queda en el 38,70% del total. Ja molt
lluny en percentatge trobem la USOC,
amb un 4,57% i una caiguda del 0,19% de
la seva taxa de representativitat, i la CGT,
amb un 2,72% i un augment del 0,10%.
Augmenten més les dones delegades
La feminització del sindicat es troba també en les dades d’eleccions sindicals, en
les quals trobem que l’any 2016 augmenten més les dones delegades que els homes. Concretament, les dones delegades
augmenten en 338 i els homes, en 153.
Si el 2015 les delegades representaven
el 40,68% del total de representants de
CCOO a Catalunya, a ﬁnals del 2016 ja
eren el 41,33%.
CCOO també és el sindicat que més creix
a les empreses que renoven la seva representació i també en aquelles que han fet
eleccions sindicals per primera vegada.
En el primer cas, CCOO augmenta en 91
delegats i delegades, mentre que UGT i
USOC perden 26 i 56 representants respectivament, per un creixement de 69 en
el cas de CGT. D’altra banda, l’any 2016 hi
ha un centenar de centres de treball més
gener-març / 2017

que tenen representació sindical que abans no en tenien. Dels nous delegats i delegades sorgits d’aquestes noves eleccions, CCOO n’obté 763, per 679 de la UGT, 81 de la
USOC i 27 de la CGT (260 tota la resta).
Més treballadors amb representació sindical
El nombre de treballadors i treballadores amb representants vigents ha augmentat en
36.472, i passen a ser un total de 1.224.241 treballadors i treballadores amb representació sindical a Catalunya. Aquest fet s’explica per la renovació de mandats que havien
caducat l’any anterior i perquè molts centres de treball han augmentat les seves plantilles i, per tant, també els representants. També s’explica per la realització d’eleccions
sindicals a empreses on no se n’havien fet mai.
CCOO valora especialment els augments en representativitat obtinguts pel sindicat en
sectors com el de begudes (59,06%), el de les tecnologies de la informació i la comunicació (58,94%), energia (57,14%), vidre i ceràmica (50,72%), moda tèxtil (50,24%), indústria de l’alimentació (48,37%) o estacions de servei (47,16%), entre d’altres.
Finalment, CCOO de Catalunya vol destacar la seva majoria sindical després de celebrades les eleccions sindicals a empreses tan representatives com Serunion, Grup Kalise
Menorquina, LIDL Supermercados, Valoriza Servicio a la Dependencia, Centro de Investigación Biomédica en Red, IBM Global Services España, Futbol Club Barcelona, SOREA
Girona, Institut Català d’Energia, Universitat de Barcelona, Indra BMB Servicios Digitales,
Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma, Aena, RTVE, Cacaolat o General Optica.

Representants electes en noves eleccions
Catalunya 2016
ALTRES
187

NO SIND

73
CGT
27
USOC
81

CCOO
763
UGT
679

REPRESENTANTS

%

CCOO

763

42,15

UGT

679

37,51

USOC

81

4,48

CGT

27

1,49

NO SIND.

73

4,03

ALTRES

187

10,33

TOTAL

810

100,00

DRETS DE CIUTADANIA
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Sentències europees que fan justícia
Sembla que la Unió Europea (UE) ens en
dona una de freda i una de calenta. Si en
l’àmbit polític, el marc de l’austeritat ha
fet via en la degradació del mercat laboral, les darreres sentències del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en
canvi, suposen una oportunitat que no
podem ignorar. El passat mes de setembre, aquesta cort, composta per 47 jutges
i jutgesses i emplaçada a Luxemburg,
clavava una garrotada jurídica al Govern
espanyol. El tribunal, que ha de fer complir als estats membres i a les institucions
europees la legislació de la UE, reconeixia
als treballadors i treballadores temporals
de l’Estat espanyol el dret a percebre una
indemnització de 20 dies per any, tinguessin un contracte fraudulent o no.
Aquesta sentència, que afecta 4 milions
de treballadors i treballadores a l’Estat,
546.600 a Catalunya, ha permès que
CCOO iniciés una campanya per oferir la
reclamació judicial a les persones afectades, que s’han pogut adreçar a una bústia
electrònica habilitada especialment per a
això. Fins a ﬁnals del mes de febrer, CCOO
ha atès més de 800 treballadors i treballadores, i ha derivat al Gabinet Tècnic
Jurídic del sindicat més d’un centenar de
reclamacions d’indemnització.

Clàusules terra abusives
Però encara n’hi ha més. El 21 de desembre del 2016, el TJUE dictava dues sentències més. La primera establia com a
discriminatòries i incompatibles amb les
normes de la UE les ajudes ﬁscals a les
multinacionals, introduïdes, el 2002, per
Aznar, i obligava a retornar les multimilionàries subvencions rebudes. La segona
sentència denunciava com a abusives les
clàusules terra de les hipoteques, i dictaminava que havien de ser retornades
a les persones afectades i amb caràcter
retroactiu.
Fins avui s’ha donat resposta des de
CCOO de Catalunya a 303 reclamacions
adreçades als dos telèfons habilitats (93
481 27 80 i 93 481 29 06). Cal fer una lectura del nostre préstec hipotecari perquè
possiblement hi trobem el rastre de les
clàusules terra sota els eufemismes de
“límits a l’aplicació de l’interès variable”, “límit de la variabilitat” o “tipus d’interès variable”, i sabent-ho puguem recuperar allò
que mai no ens haurien d’haver cobrat.
Una oportunitat per fer justícia davant de
l’abús practicat per alguns bancs i caixes
sota l’empara del Govern de l’Estat.
La correcció d’injustícies com aquestes
és, sens dubte, una molt bona notícia i

situa el marc de la Unió Europea com a
garant d’alguns drets fonamentals. Cal
que aquest, però, vagi més enllà. Les polítiques d’austeritat han vulnerat el dret
a la negociació col·lectiva, a l’ocupació
de qualitat i a la provisió pressupostària
necessària per garantir un accés òptim
a l’educació i la sanitat. També la competència deslleial en la ﬁscalitat o en la deﬁnició dels drets del treball necessiten una
intervenció urgent, que situï el projecte
europeu no com un llast pel progrés i la
cohesió social, sinó com una garantia de
més justícia i solidaritat.
Ricard Bellera

Saps que pots reclamar l’IRPF del període
de permís de maternitat?
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va declarar, a finals del passat 2016,
exempta de tributació la prestació de
maternitat que la Seguretat Social abona a les mares treballadores durant les
16 setmanes que dura el permís per
naixement i, per tant, obliga l’Agència
Tributària a tornar les retencions per
IRPF fetes durant aquest període.
Des del primer moment CCOO de Catalunya va encetar una campanya informativa i d’assessorament que continua
vigent.

Qui pot reclamar?
Totes les dones treballadores que hagin gaudit del permís de maternitat en els darrers
4 anys, ja que l’Agència Tributària ﬁxa en 4 anys el termini per revisar una declaració de
renda.
Encara que la sentència no ho preveu explícitament es pot estendre la reclamació al
permís de paternitat.
Quins passos s’han de seguir per reclamar?
En primer lloc, s’ha de reclamar davant de l’Agència Tributària presentant una declaració
de renda paral·lela de l’any en què hem tributat pel permís de maternitat.
En cas de denegació d’aquesta via s’ha de presentar un recurs judicial. En aquest cas
caldrà valorar el cost econòmic del recurs en relació amb la quantitat que es reclami.
Què s’ha de fer per reclamar?
Pots posar-te en contacte amb el delegat o delegada de CCOO de la teva empresa,
dirigir-te al local del sindicat més proper o bé enviar una consulta a lmontes@ccoo.cat.
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Universitats
ofegades
La persistent situació d’ofegament econòmic que pateixen les universitats públiques catalanes està posant en risc
de col·lapse el sistema universitari o, si més no, està afectant la
seva qualitat i el seu paper social.
Ens trobem davant un atac a la universitat des de diferents vessants: ofegament econòmic, canvis normatius, preus de les matrícules, precarització i pèrdua de drets laborals.
Al mateix temps que es va aplicar el procés de Bolonya, es van
produir un munt de retallades: més d’un 24% en el ﬁnançament
ordinari i en el ﬁnançament de projectes de recerca i de plans
d’inversions. Això ha provocat també el deﬁcient manteniment
d’instal·lacions i equips, la reducció de serveis, la manca de renovació d’equipaments i la manca d’infraestructura per a la docència i la recerca.
Envelliment de les plantilles
La minsa taxa de reposició a les plantilles de personal docent
i investigador (PDI), i la nul·la a les de personal d’administració
i serveis (PAS) afecta la reducció de la plantilla i també la seva
precarització.
Com a conseqüència de la manca d’entrada de personal i de relleu generacional, la mitjana d’edat del personal ﬁx està molt per
sobre dels 50 anys.
La presència de les dones a les universitats reﬂecteix la realitat
d’un mercat laboral segregat horitzontalment i verticalment,
amb una major presència de dones amb contractes temporals.

El futur és que Catalunya s’ha
de fonamentar en l’economia del
coneixement i no exclusivament en el
totxo i el turisme

L’existència de plans d’igualtat no ha ajudat a millorar la situació.
Les retallades han posat ﬁ als fons socials i a les polítiques de
conciliació, fent més difícil l’equilibri entre treball i vida personal.
Preu desorbitat de les matrícules
Per compensar parcialment les retallades, a Catalunya es van incrementar les matrícules universitàries el 66%, ﬁns a esdevenir
les més altes de l’Estat, i l’atorgament de beques no beneﬁcia la
gran majoria d’estudiants.
Les universitats catalanes se situen entre les més destacades de
l’Estat en diferents rànquings internacionals. Tanmateix, aquesta
situació perilla a curt termini si continua la situació actual.
El futur és que Catalunya s’ha de fonamentar en l’economia del
coneixement i no exclusivament en el totxo i el turisme. Per això
cal destinar a l’educació superior el percentatge del PIB equivalent als països desenvolupats del nostre entorn.
CCOO continuarà defensant una universitat pública de qualitat,
social i per a tothom, així com el treball amb unes condicions
laborals dignes. César Marín

Els empleats públics de la Generalitat
continuen mobilitzats
Els sindicats de la Mesa de la Funció Pública (entre ells, CCOO) s’han mobilitzat per
tal que els pressupostos de la Generalitat
del 2017 incorporin partides econòmiques per donar compliment a les demandes dels treballadors i treballadores de la
Generalitat i per millorar la qualitat de les
prestacions dels serveis públics.
Els sindicats exigeixen, entre altres coses,
una convocatòria d’ocupació pública que
permeti recuperar i estabilitzar plantilles,
complir amb les sentències europees sobre personal interí i temporal, posar ﬁ a les
penalitzacions econòmiques per malaltia i
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equiparació de drets dels treballadors i treballadores de l’ICS, aplicar el Fons d’Acció
Social, recuperar la reducció de 2 hores
lectives al professorat més gran de 55 anys
i democratitzar i transparentar l’accés del
personal a la funció pública a partir de borses de treball públiques.
El Govern es nega a negociar
Malgrat que els empleats i empleades públics de la Generalitat de Catalunya són els
que van patir les retallades més fortes de
totes les administracions de Catalunya i
del conjunt de l’Estat, i també els que han

recuperat menys condicions de treball, el
Govern es nega a negociar el restabliment
de les seves condicions laborals i socials.
Davant aquesta negativa els sindicats representatius dels treballadors i treballadores de la Generalitat s’han adreçat a tots els
grups parlamentaris perquè el Govern no
torni a utilitzar els salaris i les condicions
dels empleats i empleades públics per quadrar de nou els números dels pressupostos.
CCOO exigeix al Govern de la Generalitat
que no torni a castigar als empleats i empleades públiques en els pressupostos del
2017.
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5.200 docents més a l’ensenyament
públic català
L’acord trenca dos dogmes del capitalisme de la
crisi-estafa instal·lats des del 2008: l’austeritat
extrema i la precarietat laboral.

Aquest ha estat el primer guany: trencar la lògica de la imposició governamental dels
darrers anys i retornar al camí de la negociació col·lectiva.
És totalment cert que l’aritmètica parlamentària hi ha tingut un paper molt destacat,
però no traurem ni un gram d’importància a la contínua mobilització del conjunt dels
treballadors i treballadores a l’inici de les retallades, i quan aquesta va decaure, a les
mobilitzacions d’avantguarda dels sindicats. Igualment important per al canvi d’actitud
del departament ha estat la convocatòria de vaga prevista per al 9 de febrer del 2017, ja
que el Govern ha estat molt conscient que no es podia permetre aquesta mobilització.
Una estratègia en la qual CCOO d’Educació sempre hem estat líders: mobilitzar per forçar
la negociació i aconseguir acords que obliguin l’Administració a complir l’acordat. Una estratègia diferent de la d’altres sindicats que han actuat com a transmissors d’estats d’ànim:
queixant-se sense aconseguir millores per als seus representats i jugant al tot o res.
CCOO tenia raó
Ara, tots els sindicats hem estat reclamant allò que CCOO vam acordar en solitari, i hem
aconseguit recuperar-ne una part. Es tracta d’una part important, com és reduir l’horari
lectiu del professorat en una hora setmanal, recuperar part de les condicions laborals
perdudes i, alhora, millorar la qualitat educativa del sistema per l’increment del temps
de coordinació i preparació de les classes.
Políticament, aquest acord trenca dos dogmes del capitalisme de la crisi-estafa
instal·lats des del 2008: l’austeritat extrema i la precarietat laboral. Perquè la creació de
5.200 llocs de treball amb condicions dignes, aconseguits en bona part pel repartiment
del treball existent, representa injectar a la societat centenars de milions d’euros que
tornaran al consum de béns i serveis.
Afegim que hem aconseguit incrementar les plantilles dels centres educatius públics
per millorar la qualitat educativa; recuperar el cobrament del mes de juliol per al personal substitut que hagi treballat més de 6 mesos; substituir des del primer dia les baixes
que hagin de superar els 7 dies de durada; tornar a disposar de diners per a la formació
permanent, i situar l’ensenyament com a prioritari en la futura oferta d’oposicions.
Consulta a l’afiliació
I com no podia ser d’altra manera a CCOO, tant l’acord com la convocatòria de vaga han
anat precedits d’un procés de consulta a la totalitat de la nostra aﬁliació i a la resta de
treballadores i treballadors de l’ensenyament públic.

© Antonio Rosa

Després d’anys predicant en el desert, finalment, la negociació col•lectiva ha tornat a l’ensenyament públic de Catalunya, perquè des del darrer gran acord de millora de condicions laborals i de qualitat educativa, signat en solitari per CCOO el
2005, només havíem patit retallades per part del Departament d’Ensenyament,
que feia el desentès.

Som conscients que ens falta molt per
aconseguir encara: reduir una hora lectiva més per recuperar l’horari anterior a les
retallades; recuperar les substitucions des
del primer dia de baixa; reduir el nombre
d’alumnes per aula; reduir l’horari lectiu
al professorat de més de 55 anys, cobrar
el primer estadi de promoció a cap de 6
anys… I amb el conjunt dels empleats i
empleades públics de Catalunya, recuperar el 100% de les retribucions en cas
d’incapacitat temporal, el retorn de les
pagues robades el 2013 i el 2014, el fons
d’acció social… sense oblidar la lluita en
el Marc Unitari de la Comunitat Educativa
per millorar la qualitat de l’educació.
Tampoc no ens oblidem dels nostres
companys i companyes de l’escola concertada. Amb aquest acord, les seves
condicions laborals i la qualitat educativa s’allunyen encara més dels de l’escola
pública. Per això, continuarem batallant
per exigir l’homologació d’ambdues xarxes, tant en condicions laborals com en
l’escolarització de l’alumnat.
Sabem que tenim molta lluita per endavant, però allí serem les CCOO.
Manel Pulido
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El col·lapse de les urgències
destapa la situació d’emergència de
la sanitat catalana
En els darrers anys Catalunya ha perdut més de 1.000
llits i més de 10.000 professionals de la salut

Els darrers dies l’activitat epidèmica de la grip a Catalunya s’ha
donat per ﬁnalitzada des del Departament de Salut, just dos
mesos després del seu inici. Tot plegat ha deixat al descobert
les deﬁciències dels serveis d’urgències dels hospitals del nostre
país.
Abans que res cal dir que, des de CCOO ja vam advertir que,
aquest any, davant l’anunci de l’avançament de la grip, calia activar el Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC) des del mateix
moment, cosa que no va ocórrer. Tot plegat va fer que la situació als diferents territoris es fes insostenible, ﬁns al punt en què
pràcticament la totalitat dels serveis d’urgències dels hospitals
catalans es van col·lapsar, i l’atenció primària va patir un altíssim
nivell de saturació.

Des de CCOO també vam exigir que augmentessin considerablement els professionals tant dels serveis d’urgències hospitalàries com els d’atenció primària de salut, per donar una assistència òptima. A títol informatiu per veure la quantitat d’urgències
ateses durant la grip, l’Institut Català de la Salut (ICS), a mitjan
febrer, ha atès un total de 14.635 urgències hospitalàries en tan
sols una setmana, i la resta d’hospitals no gestionats per l’ICS han
atès, en el mateix període, un total de 9.081 casos.
Professionals al límit
Evidentment, la grip no ha estat l’única causa de la situació de
col·lapse de les urgències, ja que en els darrers anys Catalunya ha
perdut més de 1.000 llits i més de 10.000 professionals de la salut. Tot plegat ha fet que la situació sigui insostenible, i lamentem
profundament que la nostra sanitat es vegi afectada d’aquesta
manera, ja que els seus treballadors i treballadores estan al límit,
i són els que realment mantenen la qualitat del sistema.
I un altre tema important que caldria valorar són les variacions
en les necessitats poblacionals, cosa que necessàriament requereix plantejar-nos un canvi de model assistencial de manera
urgent. Tenim una població clarament envellida i amb pluripatologia, cosa que fa que la grip o qualsevol altra malaltia els afecti
molt més.
Des de CCOO exigim que el PIUC es destini realment a allò per
a què es va crear, i no passi a eixugar els dèﬁcits de la nostra
sanitat. I el missatge que volem donar és que de cara al proper
any es faci una previsió real d’acord amb les necessitats de cada
moment i evitar la situació de col·lapse dels darrers dos mesos.
M. Àngels Rodríguez

8a edició del Premi Aurora Gómez, 2017,
a la lluita feminista en l’àmbit laboral
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya
ha obert la convocatòria de la 8a edició del Premi
Aurora Gómez, 2017, a la lluita feminista en l’àmbit
laboral.
El premi, de caràcter anual, té com a objectiu reconèixer persones, col·lectius, entitats o organitzacions socials que s’hagin distingit per la seva tasca
a favor de les reivindicacions de gènere en el món
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laboral i sindical. Porta el nom de la destacada dirigent sindical Aurora Gómez (1951-2006), que va
dedicar bona part de la seva vida a lluitar pels drets
de les dones i de la gent treballadora.
El termini de presentació de candidatures acaba el
31 de maig del 2017. Les bases del premi les trobareu al web de la fundació convocant i podeu enviar
la vostra candidatura a fcg@ccoo.cat .
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CCOO, a l’ofensiva,
davant la precarietat
a la indústria
Fa temps que CCOO d’Indústria estem duent a terme una ofensiva contra la precarització de les condicions de treball i la mercantilització de les relacions laborals que s’estan donant en alguns
sectors industrials, com a conseqüència de les polítiques empresarials, que pretenen incrementar la competitivitat i els marges
de beneﬁcis a costa dels drets dels treballadors i treballadores.
Aquesta ofensiva ha començat a donar els seus fruits en tres sectors paradigmàtics de la creixent precarització que estem patint:
la indústria càrnia, els sectors de muntatge i manteniment de
les xarxes de telefonia i telecomunicacions, i l’energia elèctrica,
que tenen al darrere dues de les multinacionals espanyoles més
signiﬁcatives: Movistar i Endesa.
En el cas d’Endesa i Movistar la seva estratègia ha estat externalitzar les tasques de manteniment de les seves xarxes, amb la qual
cosa aconseguien substituir les relacions laborals que tenien
amb els seus operaris, subjectes al conveni col·lectiu d’empresa
i a la normativa laboral, per unes relacions mercantils mitjançant
el seu mercat de subcontractes, que controlen plenament.
Manteniment de l’ocupació
CCOO fa temps que estem coordinant la representació de les
empreses principals i de les subcontractes, la qual cosa ens
permet realitzar accions conjuntes i tenir més força davant les
empreses del sector. De la mateixa manera, revertim la mercantilització amb els articulats en els convenis sectorials del metall,
que garanteixen les condicions laborals i ens permeten mantenir l’estabilitat en l’ocupació davant els canvis de contractistes,
mitjançant les clàusules de subrogació.
Gràcies a l’acció sindical i a les mobilitzacions que hem impulsat
els darrers mesos, hem aconseguit el manteniment de més de
800 llocs de treball en el sector elèctric, que estaven en risc pel
canvi de contractes derivats de la nova licitació d’Endesa. En el
sector d’instal·ladors de telefonia, hem aconseguit limitar la subcontractació i obligar les empreses a mantenir més del 70% de
personal propi, revertint, així, una situació completament inacceptable d’abús de la subcontractació i de precarització inassumible de les condicions laborals.
En el sector de les indústries càrnies hem impulsat una campanya sindical per afrontar la desregulació laboral que estan
imposant les empreses del sector mitjançant la subcontractació

Hem obligat les empreses de telefonia a mantenir el 70% de personal propi

de “cooperatives” de falsos autònoms que treballen per sota de
les condicions que estableix el conveni sectorial. CCOO estem
impulsant un canvi en la normativa que regula aquest tipus
d’empreses per garantir que cap dels treballadors i treballadores
del sector tingui unes condicions inferiors a les pactades, sigui
quina sigui la seva relació laboral amb la cadena de producció.
Davant una estratègia patronal de desregulació laboral per la via
de la mercantilització de les relacions laborals, CCOO passem a
l’ofensiva mitjançant l’organització dels treballadors i treballadores dels sectors afectats i apostem per la regulació de les condicions laborals a través dels convenis sectorials de referència
per donar la màxima cobertura als treballadors i treballadores.
Davant l’estratègia ultraliberal: consciència i acció de classe!
José Antonio Hernández

La pressió sindical
consolida llocs de treball
a Correos
La pressió en les mobilitzacions i en la mesa de negociació que
ha exercit CCOO a Correos ha donat els seus fruits i ha aconseguit consolidar entre 2.430 i 2.450 llocs de treball a tot l’Estat,
que passaran de ser eventuals a fixos durant aquest any 2017.
CCOO és el sindicat majoritari a Correos i ha aconseguit que
2.345 d’aquestes places es destinin a cobrir llocs d’agent, de
repartidor amb moto o a peu. Entre aquestes, unes 100 places
es destinaran a fomentar la integració laboral per a persones
discapacitades. A més, hi haurà entre 85 i 105 persones destinades a places especialitzades o de més complexitat tècnica,
tant del centre directiu com de la resta de zones.
CCOO valora molt positivament aquest acord, ja que respecta el 100% de la taxa permesa de reposició de treballadors i
treballadores i, juntament amb les vacants consolidades l’any
passat, suma uns 4.000 llocs de treball assegurats en només
dos anys, un fet que no té comparació en cap altre àmbit del
sector públic ni de l’Administració. .
gener-març / 2017
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Repressió sindical
al Grup Hotusa
Hotels
CCOO ha intensiﬁcat la campanya de denúncia i mobilització
a tot l’Estat davant els hotels del Grup Hotusa, a causa de la
contínua pràctica de vulneració dels drets fonamentals dels
treballadors i treballadores, com són els drets de llibertat sindical.
En aquest marc, el passat 12 de gener es va fer una concentració davant de l’Hotel Exe Laietana Palace de Barcelona per
reclamar la readmissió dels dos delegats acomiadats, així com
l’abonament dels salaris des del 25 de maig del 2015 (data
en què van ser acomiadats) en compliment de la sentència
d’acomiadament nul dictada pel Jutjat 17 de Barcelona.
Beneficis a costa de drets laborals
Per CCOO, l’expansió i els bons resultats del Grup Hotusa són
a costa dels drets i les condicions dels treballadors i treballadores, un exemple més de la denominada cara B del turisme.
El grup hoteler, des de l’adquisició d’un nou establiment,
actua vulnerant les normes democràtiques i legislatives a ﬁ
d’aconseguir la imposició del seu model de relacions laborals precàries basat en les externalitzacions, no respectant
les obligacions de subrogació, i arribant als acomiadaments
indiscriminats que són declarats improcedents o nuls, especialment als representants sindicals, com els de l’Hotel Cristal
de Barcelona.
CCOO exigeix al Grup Hotusa que pari aquesta pràctica i que
respecti i compleixi les normes legislatives i democràtiques.

No volem una llei del comerç que vagi en
contra de les condicions laborals i de vida dels
treballadors i treballadores

CCOO diu no a l’ampliació
dels horaris comercials
Actualment s’està tramitant l’Avantprojecte de llei de comerç,
serveis i ﬁres. Aquesta llei és important, ja que la regulació que es
faci dels horaris de tancament dels establiments i dels dies que
els comerços tenen autorització per obrir afectarà les condicions
de treball de les persones que hi treballen.
Per CCOO, el text que la Generalitat ha presentat per a la seva tramitació contradiu aspectes relacionats amb la conciliació de la
vida personal i la laboral, així com amb la Proposició de llei per a
la reforma horària, que hauria d’anar encaminada a racionalitzar
també els horaris comercials.
Propostes de CCOO
Des de CCOO estem fent arribar als grups parlamentaris les nostres propostes per tal d’intentar que s’incorporin a la nova llei. No
estem d’acord amb l’obertura general dels comerços ﬁns a les 22
hores (defensem el tancament, com a màxim, a les 19.30 hores).
Tampoc estem d’acord amb l’ampliació, de 72 a 75, de les hores
d’obertura setmanal. CCOO pensem que, com a norma general,
el màxim de diumenges i festius d’obertura autoritzada hauria
ser de 8 i no de 10. I proposem també una revisió de les excepcions a la regulació general (establiments de conveniència, metres quadrats estipulats per a l’exclusió i municipis turístics).
Per tant, CCOO no volem una llei per a la reforma horària que
vagi en contra de les condicions de treball i de vida de les persones, i que estigui al servei dels interessos empresarials.
Esteban Sanabria

Fort compromís de suport i impuls en el
sector de la gastronomia i la restauració
de Barcelona
CCOO va signar, el passat 30 de desembre, l’Acord marc per al
desenvolupament d’accions de suport i impuls en el sector de
la gastronomia i la restauració a la ciutat de Barcelona. Aquest
acord es va ﬁrmar amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament de les accions incloses a la mesura del Govern de la
ciutat de suport i impuls de la restauració a Barcelona, presentada al Ple del Consell Municipal el passat mes de juliol del 2016.
Ventall d’objectius
Els objectius que regeixen aquest acord marc de col·laboració
són el coneixement quantitatiu i qualitatiu més precís del sector de la restauració. També la qualitat i l’excel·lència, que han
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de ser trets diferencials de la restauració barcelonina. Així mateix
cal l’impuls d’un segell de qualitat en el sector que reconegui,
entre altres característiques, aquells establiments que facin una
aposta decidida, ferma i reeixida per la professionalitat, la formació, l’estabilitat laboral dels seus treballadors i treballadores, i
l’ocupació digna. També la qualitat als establiments en les seves
diferents dimensions: qualitat per l’estabilitat laboral i qualitat
pel consum responsable i el producte de proximitat. Cal cercar noves fórmules de difusió de l’oferta existent i apostar per
continuar difonent l’oferta gastronòmica de la ciutat a més de
garantir i estendre l’accés de les persones amb necessitats especials. Es crearà un consell assessor de la restauració a Barcelona
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CCOO dona suport a l’Ajuntament
de Barcelona en la regulació dels
allotjaments turístics
El pla vindrà acompanyat per un
augment de les inspeccions per part de
l’ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el Pla especial urbanístic
d’allotjaments turístics, el PEUAT. El projecte ha arribat a bon ﬁ
després d’un llarg procés de participació, tant de persones individuals com de col·lectius (veïns, promotors, empresaris, associacions ciutadanes i també sindicats), desenvolupat durant molts
mesos, des de la fase de les entrevistes per deﬁnir propostes inicials ﬁns a les al·legacions ﬁnals. Sense cap mena de dubte, el
debat ha estat intens i marcat per una confrontació d’interessos
també intensa, però ﬁnalment ha assolit el nivell d’acord necessari per ser aprovat en el Ple municipal el 27 de gener passat.
El PEUAT dictamina una regulació dels habitatges d’ús turístic
que estableix el creixement zero al territori municipal d’aquest
tipus d’habitatge, regula la concentració excessiva que tendeix a
expulsar els veïns, sobretot de les zones cèntriques de la ciutat, i
afavoreix una distribució territorial equilibrada. El pla, disponible
al web de l’ajuntament, preveu quatre zones de regulació.

La zona 1 és una àrea de decreixement i afecta el centre de la
ciutat i els barris amb més risc de gentriﬁcació. La zona 2 preveu
el manteniment de les places existents, sense que sigui possible
augmentar-les, i afecta la segona corona a l’entorn dels barris del
centre, com ara l’Esquerra de l’Eixample, el Fort Pienc, la Sagrada
Família, etc.
La zona 3 és una àrea de creixement contingut, on es permetran nous establiments tenint en compte la densitat màxima de
places establertes. La zona 4 són àrees de regulació especíﬁca,
adaptades a les especiﬁcitats del territori. En aquest cas, ens referim al 22@, a Sants-Montjuïc, etc.
El pla vindrà acompanyat per un augment notable de la capacitat inspectora de l’ajuntament per assegurar el compliment de
la nova normativa.

que s’impulsarà des de l’ajuntament, i cal crear valor afegit,
valorar iniciatives públiques i privades, fomentar criteris de
sostenibilitat i reforçar la posició del marc turístic, entre altres
objectius.
Suport d’institucions i entitats
L’acord ha estat signat per un ampli ventall d’associacions
del sector turístic i entitats, fet que el fa més creïble per poder avançar en els objectius per la defensa de l’ocupació en
el sector i la millora de les condicions de treball. A més de
CCOO, el van signar, entre d’altres, la Regidoria de Comerç
i Mercats en representació de l’Ajuntament de Barcelona, el
Gremi de la Restauració de Barcelona, l’Escola Universitària
d’Hostaleria i Turisme CETT, la Federació Francesc Layret
(Observatori de la Discapacitat Física), Restaurantes Sostenibles APESAFH, Fundació BCD Barcelona Centre de Disseny, l’associació Marcas de Restauración o l’Escola Superior
d’Hostaleria de Barcelona. Paco Galván

Instrument útil
Des de CCOO hem participat en totes les fases i valorem el
PEUAT com un instrument prou útil per garantir la convivència
entre la capacitat d’atracció turística de la ciutat i la qualitat de
vida dels seus habitants, de manera que la pressió del turisme
progressivament es reparteixi pel conjunt de la ciutat, evitant la
concentració a barris i zones molt concretes que diﬁculten dramàticament la permanència de nombrosos col·lectius de persones, sovint en situació de risc que, d’altra manera, es veurien —i
ja n’hi ha prou exemples—, expulsades dels seus barris. Igualment, estableix clarament la voluntat política de l’ajuntament de
prendre mesures de govern decidides per corregir el rumb de la
ciutat en un tema tan clau com és, avui dia, el turisme, que és un
important factor generador de riquesa i activitat, però que també suposa un risc en el sentit de la prevalença de la personalitat
de la ciutat com un valor clau en si mateix. Vicençs Tarrats
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Gestió del servei
d’aigües a Terrassa:
pública o privada?
El passat 9 de desembre va ﬁnalitzar la concessió del servei
d’aigües que l’Ajuntament de Terrassa tenia amb l’empresa
Mina Pública de Terrassa. Malgrat aquest nom, Mina Pública
de Terrassa és una empresa totalment privada, i el principal
accionista n’és Agbar.
L’Ajuntament de Terrassa s’està plantejant si aquest servei es
continuarà prestant mitjançant una empresa privada, és a dir,
un servei externalitzat, o bé ho farà per prestació directa.
Les condicions laborals no es toquen
Des de CCOO exigim que, sigui quina sigui la decisió que prengui l’ajuntament, les persones treballadores no vegin disminuïdes en cap aspecte les seves condicions laborals, incloent
aquí la tipologia contractual de ﬁx. En aquest sentit, a proposta de CCOO, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar una
moció subscrita unànimement per tots els grups municipals.
L’ajuntament, en aquests moments, està elaborant uns estudis econòmics i d’anàlisi que li permetin decidir quin serà el
model de gestió, i per això ha prorrogat per a sis mesos la concessió a Mina Pública, i és possible que es continuï prorrogant
durant un cert temps més. En tot cas, ja ha manifestat que
la seva preferència és la gestió directa subrogant els treballadors i treballadores que siguin necessaris a una empresa 100%
municipal de l’ajuntament, ja que d’aquesta manera es garanteix la continuïtat del contracte ﬁx i la resta de condicions
d’aquests treballadors i treballadores.
Cal destacar els continus obstacles que Mina Pública de Terrassa està posant en tot aquest procés, ja que s’ha negat a
facilitar al comitè d’empresa informació absolutament necessària, com per exemple les concessions i els expedients
de tarifes que té amb quatre ajuntaments més de la zona.
Salvador Lara

4a Cursa Solidària
per la Justícia Social
de Terrassa
El proper 2 d’abril la solidaritat i la justícia social tenen una
nova cita a Terrassa amb la 4a Cursa Solidària per la Justícia Social. En aquesta edició continuem amb els dos grans
objectius d’aquest esdeveniment: recaptar aliments per a
infants i nadons i valorar la necessitat de seguir trencant
barreres físiques i mentals amb les persones amb paràlisi
cerebral.
Si en les tres edicions anteriors es van recaptar 15.000 kg
d’aliments, en aquesta ens agradaria arribar a superar les
cinc tones de cereals, cacau en pols i formatgets, que són
els aliments que la Creu Roja ens demana per cobrir els
esmorzars i els berenars dels infants més necessitats.
Enguany també col·laborarem amb el MOS (Moviment
Olímpic Solidari) i, un any més, comptem amb la solidaritat i l’empatia d’atletes de renom, persones mediàtiques,
empreses, col·laboracions i voluntariat, que és el que fa
possible aquest projecte.
Us animem a participar-hi. Ja sabeu, la solidaritat és contagiosa.

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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Inauguració de la nova seu
del sindicat a Lleida
El passat 16 de desembre va tenir lloc la inauguració de la nova seu de CCOO
de les Terres de Lleida, que està situada al carrer d’Enric Granados, 5.
Durant tot el dia es va fer jornada de portes obertes i a la tarda, la inauguració
oﬁcial. Un bon nombre de delegats i delegades i aﬁliats i aﬁliades van anar a la inauguració, a més dels màxims dirigents del sindicat a Catalunya i l’alcalde Lleida, el
president de la Diputació i el delegat del Govern de la Generalitat.
Jaume Sellés, secretari general de CCOO de Lleida, va explicar, en primer lloc, els
motius del canvi de seu: la manca de manteniment de les deﬁciències estructurals
de l’altre ediﬁci i la despesa derivada del desastrós aproﬁtament energètic. Segonament, va dir que havia estat una sort haver trobat un local que esqueia al sindicat,
i, ﬁnalment, va agrair a tothom l’interès i l’esforç per aconseguir el canvi, que no
només ho ha de ser de lloc físic, sinó també de manera de treballar i de relacionarse amb l’aﬁliació.

CCOO de Lleida torna a reclamar
la renda garantida de ciutadania
El 20 de gener, la Diputació de Lleida va aprovar per unanimitat una moció de
suport a la renda garantida de ciutadania i es convertí d’aquesta manera en entitat
promotora de la renda. La moció l’havia presentada Lleida Social, plataforma de la
qual CCOO de Lleida forma part.
Amb l’aprovació de la renda garantida de ciutadania es pretenen pal·liar les situacions de pobresa de moltes persones al nostre país. Segons CCOO, la recuperació
econòmica és incipient, però aquesta mica de millora no ha arribat encara a les
persones més vulnerables, la recuperació social no s’ha produït, i és per aquest
motiu que cal continuar reclamant aquesta renda.

Mobilització contra l’acomiadament
d’un delegat a Milsa
El desembre, CCOO d’Indústria de
Lleida va convocar una nova concentració i manifestació en suport al
delegat acomiadat per l’escorxador
Milsa per exigir la seva readmissió
i denunciar la persecució sindical
que practica l’empresa.
A la concentració, els delegats i dele-gades i treballadors i treballadores de l’empresa van estar acompanyats pel secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego; pel de CCOO de Lleida,
Jaume Sellés, i pel de CCOO d’Indústria de Catalunya, Javier Pacheco.
La concentració va començar al davant de la seu de l’empresa Vall Companys, que
és la propietària de Milsa, i des d’allí es va iniciar una manifestació ﬁns a l’empresa
Mevet, que pertany al mateix grup empresarial.
CCOO exigeix a la direcció de l’empresa la readmissió del delegat i li adverteix que
continuarà duent a terme accions sindicals i jurídiques per aconseguir que aquest
treballador recuperi el seu lloc de treball.
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Nova plataforma
en defensa
de l’educació
pública al Baix
Llobregat
CCOO continua apostant per la
conformació i concreció de la seva
acció sociopolítica sobre el terreny
per transformar la realitat immediata de les persones. Evidentment
no podem fer-ho sols, però sí treballant amb tota la gent amb la qual
compartim interessos i voluntat
d’impuls dels drets laborals, socials
i de ciutadania. Així, el recent 2 de
febrer, als locals de la Federació
d’Associacions Veïnals de Cornellà,
es va presentar públicament la Plataforma en Defensa de l’Educació
Pública del Baix Llobregat, aliança
coordinada amb el Fòrum Social
del Baix Llobregat i composta per
CCOO, UGT, PSC, ICV, EUiA, ERC, FAPAC i FAVBAIX. La plataforma té un
objectiu, explícit al seu nom, i que és
prioritari en temps de lluita contra
retallades i criteris restrictius pressupostaris, i anunciarà aviat campanyes d’acció concretes. Cal recordar
que aquests actors, com a Fòrum
Social del Baix Llobregat, ja vam realitzar intenses reivindicacions als
carrers i pressió institucional per
lluitar contra els tancaments d’aules
de P3 a la comarca i la limitació de
les beques menjador, i vam obtenir
resultats força positius. Des de la
unió intercomarcal i des del Sindicat Intercomarcal d’Educació hem
estat i som impulsors molt directes
d’aquesta constitució, que vol recollir també la bona experiència de la
Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública a la comarca, i obrir-la a més
entitats i organitzacions per arribar
capil·larment a tots els sectors educatius i a totes les ciutats i pobles.

gener-març / 2017

28

SECTOR

Barcelona acoge el congreso de los sindicatos
europeos del transporte
Del 24 al 26 de mayo del 2017, el sindicato europeo que aglutina a los sindicatos del transporte de toda Europa
ha escogido Barcelona para celebrar
su congreso sindical. El lema del congreso es: “Transporte justo para Europa: justicia social, unidad solidaria”.
Durante dos días las personas asistentes
al congreso, entre quienes también habrá representantes de CCOO, trazarán un
plan de acción para los próximos años
encaminado a combatir el dumping social y laboral en el sector del transporte.
También debatirán el papel que deberán
tener frente a las instituciones europeas
en un momento crucial para el devenir
de la Unión, cuyas políticas de austeridad han agudizado la crisis ﬁnanciera
y económica, y empobrecido a la clase
trabajadora, de modo que se han generado sociedades más divididas y menos
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igualitarias, y se ha caldeado el ambiente
para el resurgir de movimientos situados
tradicionalmente en la extrema derecha.
El Brexit, el racismo y la xenofobia, frente
a la crisis de los refugiados, serán probablemente grandes temas de discusión,
como también lo serán las condiciones
de millones de trabajadoras y trabajadores del transporte en toda Europa, frente a
la “uberización” de la economía, con todo
lo que ello conlleva. Además del sentimiento cada vez más grande de pérdida
de identidad de la clase trabajadora, con
nuevas formas de empleo cada vez más
precarias y atomizadas, donde las mujeres
y los jóvenes siguen sin tener cabida y con
el compromiso por parte de los estados
de reducir en más de un 50% las emisiones de CO2 para los próximos años.
Todo está por debatir, pero solo será
posible hacer frente a los retos que nos
plantea el futuro con una apuesta fuer-

te por las inversiones en infraestructuras
públicas, con modelos de desarrollo de
ciudades sostenibles, respetuosas con el
medio ambiente, capaces de generar un
tejido vertebrador del conjunto de los diferentes estados que sea accesible para
la ciudadanía y que luche y combata el
fraude ﬁscal que producen muchas de las
empresas que, a su vez, están generando dumping social entre los diferentes
países. Como dice el lema del principio,
la unidad solidaria es el único camino así
como la apuesta por una Europa social
cada vez más lejana. Fátima Aguado

EQUIPAMENTS
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La Model es tanca a esquena de la plantilla
El 10 de gener es va signar el Conveni per a la reordenació dels
equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona, que possibilitaria el tancament del Centre Penitenciari de Barcelona, popularment conegut com la Model, i del Centre Penitenciari Obert
1 de Barcelona. Aquest anunci, tot i que no és el primer conveni
que signen les dues administracions, sembla que va de debò,
fruit del context polític actual. La reivindicació veïnal i ciutadana
és històrica, i a més estem parlant d’un centre funcional, però, alhora, vell i obsolet. Cal tenir, però, tots els elements per poder fer
pronunciaments seriosos, i les dures crítiques plantejades pels
sindicats de l’àmbit penitenciari aporten moltes dades importants per criticar el quan i el com del procés de tancament de
la Model. La resposta sindical està ben motivada i raonada, i és
seriosa, lògica i necessària.
La Conselleria de Justícia va desenvolupar, al llarg d’un any, en el
més absolut secret i sense cap contacte amb els representants
dels treballadors i treballadores, un projecte de reordenació
dels centres penitenciaris de la ciutat de Barcelona que inclou
el tancament dels tres centres existents: el Centre Penitenciari
d’Homes de Barcelona (la Model), el Centre Penitenciari de Dones de Wad Ras i el Centre Obert 1.
El resultat és un pla que s’ha d’executar de pressa, que ignora per
complet les necessitats en matèria penitenciària de la ciutat de
Barcelona i que preveu un tancament exprés de la Model, sense
centre a la Zona Franca que la pugui substituir abans del 2025 (i
això en cas que la Generalitat aconsegueixi trobar els 75
milions d’euros necessaris per ﬁnançar-la). És, doncs, un
pla orientat exclusivament a treure de manera accelerada el màxim rèdit polític possible.
Menyspreu als treballadors
Aquest tancament es realitzarà amb el menyspreu absolut pels perjudicis que sofriran els treballadors i treballadores i dels problemes que patiran els interns preventius,
els quals estaran allunyats 40 km de les seves famílies i dels seus
advocats, precisament en un moment, el de la presó preventiva,
en què els són molt necessaris.
Els sindicats han liderat les mobilitzacions dels treballadors i treballadores penitenciaris i han denunciat les manipulacions i les
falsedats a les quals contínuament ha recorregut l’Administració
sobre la base de xifres adequadament cuinades, que no es corresponen amb la realitat del sistema penitenciari català.
L’Administració intenta desenvolupar un pla de dispersió dels treballadors i treballadores mitjançant l’ús fraudulent de la negociació col·lectiva sobre la base d’imposar un termini de negociació
molt curt que impedeixi arribar a un acord. En cap moment s’ha
plantejat una negociació respecte a l’impacte que el tancament
té sobre les plantilles, no sols del centre que s’ha de tancar, sinó
del conjunt de centres penitenciaris, amb la corresponent forta
afectació per a una plantilla prou castigada i mancada de recursos. Una afectació que, seguint la lògica de l’Administració, comportaria pèrdua de llocs de treball i agreujaria, així, la situació.

El que es faci amb la Model afecta un sistema penitenciari malmès, maltractat pels seus gestors, amb una plantilla escadussera
que no pot cobrir amb garanties els mandats legals encomanats,
i amb un col·lectiu fonamental pel sistema (educadors i educadores, psicòlegs i psicòlogues, juristes, treballadors i treballadores socials) mancat d’efectius i amb una altíssima temporalitat.
Ens trobem davant d’una actuació que, tot i ser desitjada per
la ciutadania, no deixa de ser propagandística per la manera
d’actuar del Govern.
Insistim que el problema no radica en la legítima aspiració veïnal
de destinar els terrenys de la Model a usos socials i educatius o
a tenir un espai destinat a la memòria històrica. El problema recau, una vegada més, en l’actuació del Govern, que, amb l’excusa
de les molt legítimes aspiracions ciutadanes, actua pensant en
cicles electorals i nega la negociació als legítims representants
dels treballadors i treballadores afectats i, a més, es desdiu dels
compromisos de tenir un equipament penitenciari a la Zona
Franca substitutori de la Model per poder tancar-la.
Xavier Navarro

Fem nostre l’espai de
la Model
Fa molts anys que es
parla de la recuperació
del solar de la Model.
Durant dècades, han estat moltes les iniciatives
reivindicatives i també
els acords entre administracions sobre terminis
que, malgrat tot, sistemàticament, s’han anat incomplint. Sempre s’ha estat pendent de la construcció d’un nou centre per tancar la presó
Model.
A l’hora de guanyar un solar com aquest, un dels pocs grans
espais que ens queden per recuperar a Barcelona, convergeixen tres dinàmiques reivindicatives: la necessitat d’una
gran zona verda per a una part de la ciutat tan edificada i
densament habitada; l’afrontament d’algunes de les mancances d’equipaments i serveis diversos, i la recuperació de
la memòria del que ha significat la presó Model.
Per tal d’empènyer i assegurar la recuperació d’aquest espai per a la ciutat, el mes de maig de l’any passat es va crear
la plataforma ciutadana “Fem nostre l’espai de la Model”,
en la qual participa la Fundació Cipriano García.
Per la plataforma, aquest tancament s’ha de realitzar, però
en les millors condicions per als presos i les seves famílies
i per a l’assistència jurídica, així com per als treballadors i
treballadores penitenciaris, i s’ha de fer negociant-ho amb
els seus representants sindicals. Rosa Sans
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L’aigua, aquest
bé comú…
L’any 2012, des de la Federació Sindical Europea de Serveis Públics vam impulsar una
iniciativa ciutadana europea (ICE) per defensar la consideració de l’abastament i el sanejament d’aigua com a dret humà, així com la consideració dels serveis vinculats al
cicle de l’aigua com a bàsics i essencials. CCOO va treballar en les campanyes de difusió
i de recollida de signatures i l’any 2015 el Parlament de la UE va aprovar la ICE, que reconeixia el dret humà a l’aigua i al seu sanejament.
A Catalunya, s’ha gestat un interessant debat en relació amb el model de gestió dels
serveis d’abastament d’aigua potable. A mode d’exemple, la privatització de l’empresa
pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) per part de la Generalitat va implicar un augment
de les seves tarifes (un 85%, tant sols l’any 2012), amb un impacte directe sobre el rebut
de l’aigua de milions de persones i de milers d’empreses. La seva adjudicació resta encara pendent de resolucions judicials, i es pot qualiﬁcar de veritable nyap.
Aquest debat també s’ha traslladat a l’àmbit local. Cal recordar que els municipis són els
responsables de l’abastament d’aigua als domicilis, tot i que en la majoria de casos és
una empresa privada la que presta aquest servei. Les tarifes són deﬁnides o consentides
pels governs locals.
Talls de subministrament
El cru impacte de la crisi ha signiﬁcat que
moltes famílies ni tan sols puguin atendre
l’abonament del rebut de l’aigua, generalment el més econòmic dels subministraments bàsics, i poden arribar a patir
talls d’aigua. Això ha signiﬁcat la reacció
de moviments socials i també de les administracions competents, encara que
insuﬁcient. Però tot plegat ha superat el
debat inicial, i ha arribat a qüestionar el
model imperant ﬁns fa pocs anys, i que
tendia a externalitzar sense aturador serveis de competència pública cap a emA Catalunya, s’ha gestat
preses privades.
un interessant debat en
A Terrassa, Igualada, Torelló o la mateixa
relació amb el model
Barcelona està activa la reﬂexió sobre la
de gestió dels serveis
reversió del servei d’abastament d’aigua
d’abastament d’aigua
als domicilis. Es tracta d’una qüestió molt
potable
sensible, amb afectacions a la qualitat de
vida de les persones. Però cal considerar
també les afectacions sobre les relacions
laborals de molts treballadors, l’equilibri dels pressupostos municipals o la sostenibilitat
ambiental.
Des de CCOO de Catalunya fem una crida a la seriositat davant d’un tema tan important. Rebutgem la improvisació de les possibles sortides o la utilització partidista del
debat. I recordem que el punt de partida és una manca de voluntat política per part de
molts ajuntaments a l’hora de gestionar, directament o indirecta, el servei d’abastament
d’aigua com un veritable bé comú. És aquest punt el que s’ha de corregir amb urgència.
Trobem saludable l’interès per millorar la situació actual, ﬁns a arribar a la gestió directa
del servei. Per això es fa necessari valorar la qualitat de l’abastament, mantenir i millorar
les condicions laborals i obrir processos participatius, que han de comptar especialment amb els representants dels treballadors des d’un inici. José Manuel Jurado
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CCOO participa
en un projecte
d’adaptació al
canvi climàtic

El mes de juny del 2016 es va
endegar un projecte europeu
que durant els propers tres anys
desenvoluparà accions per a
l’adaptació als efectes del canvi
climàtic a Catalunya. CCOO de Catalunya, junt amb altres set socis,
participa en aquest projecte, sota
la coordinació de la Diputació de
Barcelona.
El projecte LIFE CLINOMICS, “Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la
societat local en l’adaptació al
canvi climàtic”, pretén augmentar
la resiliència de les entitats locals
mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris (les terres
de l’Ebre, l’Alt Penedès i el Parc
Natural del Montseny) i en tres
activitats econòmiques (turisme,
agroforestal i pesca).
Les accions plantejades inclouen
l’estudi dels efectes del canvi climàtic en el territori i la diagnosi
de la capacitat social i institucional per augmentar la resiliència.
A partir d’aquests estudis es proposa la creació de les estructures
de governança multinivell per
a l’adaptació al canvi climàtic i
l’elaboració de l’estratègia i els
plans d’acció per a l’adaptació.
També s’implementaran accions
d’adaptació, capacitació i formació. Un aspecte important és la
transferència de coneixements.
Així, en el marc del projecte es
planteja que l’experiència assolida
amb CLINOMICS es pugui compartir i replicar a altres territoris,
tant de Catalunya com d’altres
regions del Mediterrani.
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Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi (Porbandar, 1869 - Nova Delhi, 1948), va ser un pensador i polític indi.

Parlar de classes, de classe treballadora,
de ciutadania com a subjecte de drets
i de sindicat com a expressió organitzada de la classe, ens porta a fer un
debat interessant, i encara més en els
moments que vivim. De tot això és del
que es reﬂexiona al darrer número de la
revista Perspectiva.
En el conjunt dels articles (els pots llegir
a https://perspectiva.ccoo.cat/) trobem aportacions i reﬂexions, no totes
coincidents, amb un caràcter global, i
d’altres que parteixen de realitats concretes: cultura, infància, joventut, feminisme com un important factor que
aporta elements importants a la conﬁguració de la classe… Totes elles són
complementàries i donen pistes i peu
a altres debats que s’abordaran en un
futur des de Perspectiva.

Millorant la
comunicació
externa de
CCOO

El Servei Lingüístic
de CCOO de Catalunya ha elaborat
la Guia sindical
per a intervencions
orals en llengua
catalana en els mitjans audiovisuals,
que explica els pilars principals sobre els
quals se sustenta la política de comunicació del sindicat, entre els quals l’ús correcte de la llengua catalana, i un seguit
d’instruccions o pautes clau perquè tant
responsables de Comunicació com portaveus d’empresa facin una bona declaració oral en català als mitjans de comunicació. La guia té dues parts: una descriu
les característiques de les comunicacions
difoses als mitjans audiovisuals, i l’altra
tracta les qüestions estilístiques relacionades amb la llengua que han de ser de
gran ajuda i han de beneﬁciar el missatge.
La podeu consultar al web

www.ccoo.cat/sl
SEGIS

HOMENATGEA

Nou número
de la revista
‘Perspectiva’

FORMACIÓ

REFLEXIÓ

“Quina diferència hi ha per als morts, els orfes i els refugiats que la boja destrucció
vingui sota el nom del totalitarisme o el sagrat nom de la llibertat i la democràcia?.”

Assassinats a
la feina

Fa vint anys que l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO de Catalunya alertava que
hi havia risc que es produís una situació
com la que va tenir lloc el 21 de gener
a Aspa (Lleida). Una situació incomprensible, quan un caçador amb la llicència
d’armes caducada assassinava, disparantlos al cap, els agents rurals Xavi Ribes i
David Iglesias, de 43 i 39 anys, respectivament. El Xavi i el David li havien demanat
la documentació i l’homicida va reaccionar de manera irracional i inhumana. El
sindicat ha quedat consternat per aquest
terrible succés, especialment perquè
ambdós agents estaven molt vinculats
a CCOO: el Xavi va ser delegat entre els
anys 2012 i 2014, i el David era delegat
de prevenció i l’encarregat d’impulsar un
protocol contra les agressions i les amenaces que sovint pateixen els treballadors
d’aquest cos. El nostre sincer homenatge
als dos agents, companys que mai no
oblidarem.

Alfons López & Pepe Gálvez
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