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La precarietat no es negocia, s’erradica. Les males condicions que han proliferat amb la crisi no poden fer-se estructurals. Disputem la riquesa que s’està
creant, però que es reté en mans de les empreses. Trenquem l’espiral que fa
cada vegada més riques les persones que ja són riques. Reduïm la incertesa i
tornem a controlar el temps i les nostres vides.
Organitzem l’atomització de la gent que treballa de manera parcial, temporal, sense centre de treball clàssic, que transita entre petits treballs. De
l’organització prové l’apoderament. Partim dels espais organitzats perquè el
sindicat sigui eina d’arrelament i de cohesió. Reconstruïm el concepte de solidaritat de la classe treballadora com a element de cohesió.
Feminitzem el sindicat. Valorem els treballs de les dones i transformarem la
societat. Dins del sindicat, experimentem per aconseguir canvis organitzatius
i culturals que serveixin d’exemple a fora.
Siguem una xarxa de comunicació. Comuniquem-nos amb més claredat, de
manera multidireccional, posant la tècnica al nostre servei, per crear cohesió,
coneixement i cultura. Comuniquem-nos per guanyar el discurs, el compromís i l’acció. Per fer-ho haurem de canviar formes de treball. Fem-ho.
Si compartim les idees, podrem lluitar des de cada secció sindical, amb l’acció
de cada delegat i cada delegada de CCOO, i amb el compromís de cada persona aﬁliada, pel bé comú i pels serveis que garanteixen drets. D’aquesta manera, guanyarem espais de concertació per inﬂuir en les polítiques que afecten
tota la societat.
No podem ni volem fer-ho sols. Trobem aliances, en un nou marc sindical unitari i amb l’entorn social i polític. Ajudem a vertebrar una xarxa de complicitats
i solidaritats davant dels qui acumulen la riquesa i el poder.
Això és sortir a l’ofensiva. Això és el que vol fer CCOO. Montse Ros
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CCOO de Catalunya surt del seu 11è Congrés
amb força, cohesió i renovació
Javier Pacheco ha
estat escollit nou
secretari general
amb el suport
del 91,48% dels
delegats i delegades
Força, cohesió, renovació i també emotivitat van deﬁnir l’11è Congrés de CCOO
de Catalunya, que va tenir lloc els dies
4, 5 i 6 d’abril, al Palau de Congressos de
Barcelona, amb el lema “Fem CCOO”. Javier Pacheco va ser escollit nou secretari
general de CCOO de Catalunya amb un
contundent suport del 91,48% dels delegats i les delegades. La de Pacheco era
l’única candidatura presentada a la Secretaria General, després de l’anunci fet
per Joan Carles Gallego de no optar a un
tercer mandat extraordinari. L’ex-secretari
general del sindicat va fer viure un dels
moments més emotius del congrés en
l’instant de cloure el resum de l’Informe
general amb diferents poemes escollits
pel mateix Gallego per a l’ocasió. El seu
Informe general va ser aprovat amb un
aclaparador 94,8% dels vots favorables
dels delegats i les delegades. Gallego va
tornar a viure un altre moment excepcionalment emotiu quan el seu sindicat li va
retre un sincer homenatge i Javier Pacheco li va fer el lliurament d’un llibre d’edició
única amb els poemes que han encapçalat els informes que Gallego ha anat elaborant al llarg de la seva llarga trajectòria
sindical. També el Pla d’acció del sindicat
per als propers 4 anys va rebre l’ampli suport del 97,33%.
Resolucions
El congrés va aprovar també tres resolucions titulades “CCOO de Catalunya
lluitem pel treball digne i contra la precarietat”, “CCOO de Catalunya, sindicat feminista” (aquesta aprovada per unanimitat) i
“Un compromís amb el país i la gent treballadora”. També es van presentar dues

resolucions més dedicades als joves i la precarietat que pateixen, i a l’Europa que volem,
aquesta última elaborada conjuntament amb els representants dels sindicats internacionals que han estat presents al nostre congrés.
Molts convidats i convidades
Molts i diversos van ser els convidats i convidades que van assistir al congrés: des de les
patronals PIMEC i Foment del Treball ﬁns a representants polítics, d’entitats socials i de
sindicats com la UGT o la USOC. Entres les intervencions, cal destacar la de l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau; la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, o la
del secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Però també vam gaudir de la
presència de molts sindicalistes de CCOO d’arreu de l’Estat espanyol, encapçalats pel
secretari general de la Confederació, Ignacio Fernández Toxo, que també s’acomiadarà
en el proper congrés del sindicat. Precisament el candidat proposat a la Secretaria General, Unai Sordo, va ser present a la darrera jornada del nostre congrés.
I també cal fer una menció molt especial a la presència al nostre congrés dels anteriors
secretaris generals de CCOO de Catalunya, José Luis López Bulla i Joan Coscubiela.
Discurs històric
Després de presentar la nova Comissió Executiva, el nou secretari general, Javier Pacheco, va protagonitzar la cloenda del congrés amb un discurs històric, carregat
d’emotivitat, però també de força, propostes i contingut, que va ser interromput sovint
pels aplaudiments dels delegats i delegades i dels convidats i convidades. Un discurs
amb propostes socials, laborals, econòmiques i polítiques destinades a canviar les coses
i adreçades a institucions polítiques i patronals. I un discurs també dedicat a l’intern del
sindicat amb el missatge clar de la importància de sentir l’orgull de pertànyer a CCOO
de Catalunya.
En deﬁnitiva, un congrés que marca un abans i un després en la vida del nostre sindicat
i que ha de ser el punt de partida d’èxits i creixement de la nostra organització.
abril-juny / 2017
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“Hem de tornar a
passar a l’ofensiva i
sortir de la resignació”
JAVIER PACHECO
és secretari general de CCOO de Catalunya

Enhorabona pel nou càrrec al
capdavant de la primera força sindical
de Catalunya. Suposo que amb molta
il·lusió, però també amb molta
responsabilitat.
Arribar a dirigir aquesta organització, a representar mitjançant la Secretaria General
la primera organització social i sindical de
Catalunya és molt important per a una persona que ha dedicat bona part de la seva
vida al sindicalisme. Representar els interessos de la majoria de treballadors i treballadores de Catalunya i, sobretot, fer-ho
amb el suport directe de més de 140.000
persones, que ofereixen el seu compromís amb una quota sindical d’aﬁliació a la
nostra organització, requereix un respecte
superlatiu pel que representa aquesta tasca. Jo només espero estar a l’altura de les
circumstàncies.
L’11è Congrés de CCOO de Catalunya ha significat una important
renovació en els òrgans de direcció,
més enllà de la Secretaria General.
Quins són els trets diferencials del
sindicat que tu dirigeixes del que va
arribar al congrés?
Estem aplegant el compromís i donant
coherència al debat que vam establir en
el passat mandat. Hem estat capaços de
reﬂexionar sobre la nostra posició, de diagnosticar realment quin és el moment del
món del treball, quin paper han de tenir les
organitzacions sindicals, quina capacitat
tenen avui els treballadors i les treballadores d’organitzar-se per establir un marc
de drets en la nova realitat de les relacions
abril-juny / 2017

del treball que s’estan establint mitjançant
les polítiques de retallades regulades per
la legislació laboral a causa de les dues reformes laborals i també del canvi sistèmic
que s’està produint al teixit productiu pels
avenços tecnològics, la digitalització, la
robotització, la “uberització”… Tota aquesta realitat, que vam intentar diagnosticar
en el passat mandat amb la celebració de
l’Assemblea sindical oberta, ha d’establir
una nova posició del sindicat. Hem traslladat amb caràcter de mandat el que la gent
proposava, com feminitzar l’organització,
rejovenir-la, canviar la nostra posició de
referència respecte dels treballadors i treballadores, fer propostes organitzatives
d’obrir els treballadors i treballadores a les
decisions del sindicat. És a dir, intentar entomar amb coherència el que la passada
direcció va establir com un element estratègic amb caire d’intel·ligència col·lectiva:
posar-se al front de la realitat, fer una autocrítica real, gens virtual, i plantejar la nova
posició del sindicat i del moviment obrer
en la nova realitat del treball.
Per primer cop a la història hi ha
més dones que homes a la Comissió
Executiva del sindicat. Esteu complint
l’objectiu de feminitzar el sindicat?
Sí, no només perquè hi hagi més dones
que homes a la Comissió Executiva, sinó
perquè això el que signiﬁca és la capacitat que tenen les dones d’exercir la posició real que els correspon en una societat
del treball que, evidentment, és paritària
en la seva representació real, en les seves
bases i també ho ha de ser en l’àmbit de

la direcció d’una organització com la nostra. Perquè, a més, la nostra organització,
que té un caràcter social i la voluntat de
ser avantguarda a l’hora de voler canviar
i transformar alguns models de la societat, ha de ser avantguarda en la confrontació amb el patriarcat establert avui dia
en l’àmbit de l’economia, però també en
la societat en general. Hem de ser avantguarda en la transformació d’aquesta realitat. És important que hi hagi més dones
que homes en una comissió executiva,
però també perquè no ho volem fer amb
caràcter de quota. A CCOO hem debatut
sobre com sortir de la política de la quota
per conquerir la paritat efectiva de la feminització a la societat. I això ho hem de fer
també amb canvis i formes de treball. Les
dones que són a l’Executiva estan assolint responsabilitats troncals del sindicat:
l’organització, l’acció sindical, la política
territorial, l’aﬁliació… I ho volem fer de
manera diferent. Volem canviar les formes
de treball de l’organització i garantir que
no és un postureig el fet de tenir dones a
la direcció, sinó que hem de conquerir la
paritat real des del canvi de les formes de
relacionar-nos al sindicat. I ensenyar-ho a
la societat per mostrar que això es pot fer,
que és una realitat i que la paritat, l’hem de
conquerir al conjunt del món del treball i a
la resta dels espais de la societat.
CCOO ha patit durament la crisi
econòmica i social d’aquest país, amb
atacs directes al sindicat i al sindicalisme en general. Quina és l’estratègia
de CCOO de Catalunya per revertir
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aquesta situació?. Tu parles de sentir
orgull de ser de CCOO.
Evidentment. No hi ha una tasca més digna
que representar els teus companys i companyes per defensar els seus interessos en
un espai de treball. Aquelles persones que
presenten la seva candidatura sota les sigles de CCOO per representar en un comitè
d’empresa els seus companys i companyes
penso que és la condició més digna i honorable que té una persona, ja que destina
una part de la seva vida a defensar interessos d’altres. Aquest caràcter de solidaritat
ha de ser motiu d’orgull i això és el que representa ser de CCOO. És el que han volgut
trencar des d’una posició de confrontació
d’idees, ja que signiﬁca la capacitat que té la
societat d’organitzar-se per dir a les elits que
podem canviar la manera d’organitzar-nos
per repartir la riquesa d’una altra manera. I
ho volen trencar perquè saben que tenim
la capacitat de fer-ho perquè estem arrelats on la gent té la capacitat d’organitzarse, que és el món del treball, on nosaltres
som un element de confrontació. El que
ha fet el sindicat aquests anys ha estat resistir l’ofensiva que venia de tots costats,
emparada per un marc de crisi econòmica
que ha irromput com a conseqüència de
polítiques que han afeblit el caràcter democràtic de la nostra societat i també el marc
de drets de ciutadania i el món del treball.
Aquesta ofensiva tenia les condicions idònies per trencar la columna vertebral de
l’organització dels treballadors i treballadores, és a dir les organitzacions sindicals majoritàries, que són les que tenen la representativitat real als centres de treball.
Hem resistit. Ho hem aconseguit i ara hem
de passar a l’ofensiva. El sindicat és un instrument útil, una eina per fer-la servir. Passar a l’ofensiva és construir la posició dels
treballadors i treballadores per conquerir
de nou la voluntat de reivindicació, ja que
per tenir la possibilitat de progressar hem
de tenir la voluntat de reivindicar el caràcter col·lectiu dels nostres drets. Hem de tornar a establir el punt zero per començar a
guanyar i a progressar en drets, recuperant
els que ens han arrabassat en els darrers
anys i els que teníem abans de les reformes laborals, enfortint l’espai democràtic
de participació a les empreses per intentar
conquerir altres espais de desenvolupament al món del treball que acompanyin
aquest canvi de sistema productiu que

s’està produint al voltant de l’economia. I
hem de conquerir una cosa que al segle XXI
encara no s’ha aconseguit enlloc del món,
que és començar a plantejar la democratització de l’economia.
Les dades d’atur, precarietat i
pobresa continuen sent molt preocupants. Es diu que estem sortint de la
crisi, però les dades no ho demostren.
Tu has dit que ara som en un altre
escenari i els treballadors i les treballadores han de passar a l’ofensiva,
però això com es fa?
Treballant i organitzant. Hem de ser capaços
d’articular el discurs i, sobretot, de canviar
el to i el sentit del nostre plantejament sindical. Quan diem que passem de la resistència a l’ofensiva plantegem que hem de
conquerir drets i, especialment, nous drets.
Hem d’interpretar la nova realitat del treball
i establir un marc de drets que s’adapti a
aquesta realitat. No només ens conformem
amb la derogació de les reformes laborals,
no és suﬁcient, hem de fer alguna cosa més.
Hem de ser capaços de canviar, de transformar la realitat que porta la gent a una situació de precarietat. Perquè les polítiques que
s’apliquen ara, fora i dintre del món del treball ens porten a una societat de desiguals.
La meitat de la gent no pot estar sotmesa a
la pobresa si seguim sota les decisions que
s’articulen amb polítiques injustes. Hem de
capgirar aquesta realitat i per fer-ho hem
d’organitzar l’alternativa, que comença per
voler disputar l’hegemonia de les idees.
No és veritat que la gent tingui per si sola
la capacitat de tenir un projecte de vida.
Hem de convèncer la gent que per tenir un
projecte de vida digna ha d’arrelar en l’espai
de la solidaritat a la feina i que, de manera
col·lectiva, conquerim els drets de les persones. Que ningú es quedi fora. Cal organitzar el món del treball, reforçant el perﬁl
sociopolític que tenim com a sindicat. No
només hi som per guanyar un increment
salarial en un conveni, hi som perquè això
tingui el repartiment real de la riquesa en
el si d’una societat, d’un estat de dret on
aconseguim un marc d’igualtats. I ho hem
de fer al centre de treball, però també allà
on no hi ha costum de fer-ho perquè està
canviant el model de centre de treball.
Avui les empreses han canviat, els espais
són diferents i els hem de conquerir. Per
aconseguir disputar l’hegemonia de les
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idees, ho hem de fer a tot arreu on hi ha
treballadors i treballadores precaris, sense
feina, a empreses molt petites, a empreses
tradicionals… Han de trobar al sindicat un
espai d’arrelament, al centre de treball, però
també al territori perquè la gent viu en comunitat i en convivència, i, per tant, ha de
socialitzar-se i conquerir el factor treball. O
digniﬁquem el món del treball o la societat
no progressarà.
Una de les primeres propostes que
has fet és impulsar un gran front
comú d’organitzacions sindicals i
entitats socials per revertir la situació
i canviar les coses. Com ha de ser
aquest front comú?
Si volem disputar l’hegemonia de les idees
ho hem de fer construint una alternativa,
i per aconseguir-ho fa falta tothom. No
només CCOO o UGT. Fa falta tothom del
món sindical i de l’espai social. I des d’aquí
hem de ser capaços de vertebrar els espais de les esquerres polítiques, ja que per
construir una alternativa a l’hegemonia
neoliberal que provoca pobresa, desigualtat i manca de drets del treball, hem de
ser capaços de construir una alternativa
amb un front molt ampli i obert. Hem de
fer-ho amb molta generositat, amb molta
humilitat, amb caràcter estratègic, amb
molts esforços i sacriﬁcis. I, sobretot, hem
de posar ﬁl a l’agulla. CCOO no vol liderar
res, vol complir la seva responsabilitat com
l’organització social que és. I tenim els recursos i la potencialitat suﬁcients per poder dir als altres que estem en condicions
d’ajudar a construir aquesta alternativa. I
ho volem fer amb tothom, de manera plana, on tothom tingui el seu protagonisme.
Cal que tots i totes siguem capaços de dir-li
a la societat i a la ciutadania que tenim un
front social representatiu que vol defensar
els interessos de la gent i canviar la realitat. Si no ho fem ens trobarem espais com
els EUA, on els treballadors acaben votant
alternatives neofeixistes, o com França, on
també tenim el risc de polítiques neofeixistes que ja coneixem per la història i que
van en contra dels interessos de la gent
treballadora, però amb els vots dels mateixos treballadors i les treballadores. Hem
de construir una alternativa real intentant
tornar a unir la fractura que actualment
pateix l’esquerra social i l’esquerra política. En el darrer congrés hem aconseguit
abril-juny / 2017
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que el conjunt de l’organització estigui
convençuda que cal treballar per construir
aquesta alternativa unitària.
En el darrer congrés, CCOO de
Catalunya ha tornat a deixar clara la
seva posició a favor del dret a decidir,
però també ha recordat que no es pot
separar la defensa dels drets nacionals de la dels drets socials. Quin
paper té CCOO en l’actual context
polític i social de Catalunya?
El sindicat té dos papers fonamentals. En
primer lloc, hem de fer tots els esforços
possibles per donar la paraula a la ciutadania de Catalunya amb el caràcter vinculant
que ha de tenir la celebració d’un referèndum, amb un reconeixement nacional i
internacional per desbloquejar aquesta
situació que impedeix que les polítiques
reals arribin a les necessitats de la gent.
El processisme per tots costats està plantejant una situació de paràlisi institucional, com hem vist en els pressupostos de
la Generalitat, que no arriben a cobrir les
necessitats de la gent. Hem de ser capaços
de fer tots els esforços suﬁcients perquè la

força dels nostres 141.000 aﬁliats i aﬁliades,
la força representativa dels nostres 21.000
delegats i delegades, la posem amb tots
els nostres recursos al servei d’intentar
desbloquejar la situació i poder votar
amb caràcter vinculant. En segon lloc, cal
dir que CCOO representa la pluralitat que
existeix al nostre país en la nostra pròpia
organització: la nostra aﬁliació és tan representativa de la realitat plural del país i, per
tant, hem de fer valer aquesta centralitat
per tornar a cohesionar la societat catalana
amb la ﬁnalitat de trobar una via de sortida
a aquesta situació de paràlisi institucional,
sigui una Catalunya independent o no, la
societat catalana ha de trobar de nou un
espai de cohesió on no es fragmenti davant el debat de l’estructura d’estat. I aquí
tenim la centralitat com a sindicat i hem
de ser capaços de fer entendre a tota la comunitat social i institucional que CCOO, el
moviment sindical, té la capacitat de tornar
a posar un pont de cohesió social en una
societat que pot quedar fragmentada si no
s’estableixen solucions reals que donin la
paraula a la ciutadania, que és sens dubte
la primera solució que volem trobar.

Quin seria el primer missatge als
treballadors i treballadores de Catalunya com a secretari general de la
primera força sindical de Catalunya?
Sortir de la resignació. Hem d’aplegar esforços, ens hem d’ajuntar, agafar la voluntat reivindicativa per tornar a passar a
l’ofensiva sortint de la resignació. Hem de
fer-ho d’una manera molt curosa. Nosaltres no hem de conquerir la solució global
del que li passa a la societat, sinó que hem
d’anar-ho fent pas a pas. I el primer que
hem de fer és trobar de nou l’enfortiment
de la negociació col·lectiva, incrementar
els salaris i la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores, i trobar espais
de creació de nova ocupació per fer sortir
la gent de l’atur. Centrem-nos en aquest
objectiu, trobem la solució per a la primera
necessitat que té la gent, comencem a ferho amb caràcter reivindicatiu i que la resignació no empresoni la nostra capacitat
de progressar. L’organització, la tenim preparada per assolir aquest repte i ara el que
volem és el suport del conjunt dels treballadors i les treballadores per poder tirar
endavant aquesta estratègia. Emili Rey

La nova direcció del sindicat
Després de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, les persones que han assumit càrrecs i tasques concretes al capdavant
de la direcció del sindicat han canviat. Actualment, la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya està formada per 9 persones, amb Javier Pacheco Serradilla com a secretari general.

Javier Pacheco va néixer a Barcelona el 21 de novembre del 1970, fill d’emigrants extremenys dels anys seixanta.
Va cursar estudis d’educació general bàsica i de grau mitjà de formació professional d’automoció. Després de cinc
anys treballant en petites empreses (des d’una ferralleria fins a un taller de carburadors, passant pel repartiment de propaganda i una empresa de la construcció), el 1991 entra a formar part de la plantilla de Nissan,
empresa a la qual continua pertanyent. És en aquesta empresa on entra en contacte amb CCOO: s’afilia
al sindicat a mitjans dels anys noranta i comença a formar-se com a sindicalista. El 1997 és escollit com
a delegat sindical. El 1999 esdevé membre del comitè d’empresa i responsable de CCOO a la fàbrica de
la Zona Franca. El 2001 és elegit pels seus companys i companyes com a secretari general de la Secció
Sindical Intercentres de Nissan, càrrec que renova el 2005. Aquests mandats, els va compaginar amb
la presidència del Comitè d’Empresa Europeu de Nissan. El març del 2009 va ser elegit com a secretari
general de la Federació Minerometal·lúrgica de CCOO de Catalunya, organització que en aquell congrés
es va passar a denominar Federació d’Indústria. A finals del 2012 va ser reelegit com a secretari general
i el març del 2014, quan es van fusionar les federacions d’Indústria i Fiteqa (Química, Tèxtil i Afins), va ser
escollit secretari general, càrrec que ha exercit fins ara. El mes de juny del 2016 es va integrar la Federació
Agroalimentària a la d’Indústria, i va tornar a ser escollit secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya, que integra els principals sectors industrials del país. A l’abril del 2017, en l’11è Congrés de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya és escollit secretari general.
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Montse Ros i Calsina és la persona que realitza les tasques de portaveu i que s’encarrega de la Secretaria d’Organització i Comunicació.
Té 55 anys i és de Terrassa. Mestra de l’escola pública, des del 1982 ha
ocupat diversos càrrecs a la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya.
Dolors Llobet i Maria assumeix el càrrec de secretària
d’Afiliació, Participació i Coordinació dels Òrgans de Direcció.
Nascuda a Barcelona l’any 1958 aquesta treballadora de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ha ocupat diversos
càrrecs a CCOO del Vallès Oriental i a CCOO de Catalunya, entre els quals destaquen la Secretaria d’Acció Socioeconòmica
o la de Comunicació i Xarxes Socials.
Cristina Torre és la nova secretària d’Acció Sindical. Nascuda a
Sant Feliu de Llobregat l’any 1970 és afiliada a CCOO des de l’any
1998 i ha desenvolupat la seva activitat professional vinculada al
Departament de Control de Qualitat a Nestlé Purina, on continua
treballant actualment.
Toni Mora realitza les tasques de secretari de Política Territorial, Acció
Social i Migracions. Nascut el 1971 a Cornellà de Llobregat i afiliat a
CCOO des del 1995 ha treballat a diverses empreses i ha desenvolupat
la seva tasca sindical a CCOO del Baix Llobregat.

Carlos del Barrio assumeix el càrrec de secretari de Polítiques Sectorials i Sostenibilitat. Nascut a Barcelona el 18 de novembre del 1984, és
tècnic en prevenció de riscos laborals i estudiant de quart del grau en
relacions laborals i ocupació. Sindicalment ha desenvolupat diverses
tasques a la Federació de Construcció i Fusta.

Alba Garcia Sánchez continua com a secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI. Nascuda a Barcelona el 3 d’octubre del 1962, és
treballadora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat des del 1992
i membre de la seva secció sindical. La seva experiència laboral se
centra en el desenvolupament de polítiques públiques de gènere
als diferents nivells de l’Administració.

Ricard Bellera i Kirchhoff assumeix la Secretaria de Treball, Economia i Estudis. Nascut a Berlín el 16 de desembre del 1965, aquest periodista i gestor intercultural ha exercit diverses professions en l’àmbit
editorial i audiovisual. Al sindicat ha estat secretari d’Internacional,
Migracions i Cooperació.

Michela Albarello entra a la direcció com a secretària d’Internacional
i Cooperació. Nascuda a Torí (Itàlia) el 28 de juliol del 1970, va arribar a
Barcelona amb una beca Leonardo i ha desenvolupat la seva tasca sindical en l’àmbit de la cooperació sindical i l’acció sindical a la Fundació
Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya.
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Els membres dels organismes de direcció de CCOO de Catalunya escollits pels delegats i delegades participants en el
procés congressual corresponent a l’11è Congrés del sindicat són els següents:

Consell Nacional
Pol F. Acozar Torrecillas
Michela Albarello
Jaume Álvarez Arias
Gina Argemir Martínez
Jordi Arnaiz Moreno
José Ángel Arnal Lizarraga
José Carlos Asensio Marín
Maribel Ayné Domingo
Sonia Barzano Martínez
Ricard Bellera Kirchhoff
Miguel Ángel Boiza López
Josep M. Bosch Valera
Juan José Bravo San José
José Cachinero Triviño
Joan Canela Coll
Manuel Cantero Sánchez
Judit Capdevila Gil de Bernabé
Estela Carrasco Piñana
Josep Casadó Escribà
Josep Castells Badia
Natalia Castro Font
Lola Castro Leiva
Carles Català Pinyol
Raquel Collado Ruiz
Eva Colorado Ruiz
Bartomeu Compte Masmitjà
Trinidad Corulla Martínez
José Manuel Cuenca Moreno
Raquel de Haro González
Carlos del Barrio Quesada
Carles Domingo Gonzalo
Miguel Ángel Domínguez Álvarez
Mireia Domínguez Gáñez
Saida Ehliluch El Antit
Manuel Carlos Fages Marta
Paloma Fernández Álvarez
Antonio Ferro Gutiérrez
Carme Figuerola Fossas
M. Assumpció Franquesa Segura
Julia Fuentes Palma
José Luis Galindo Jiménez
Luis Gallego Montalbán
Francisco Galván Fernández
Francesc García Alonso
Amparo García Rodríguez
Alba Garcia Sánchez
Miguel Gervilla Pozo
Teresa Gispert Muñoz
M. José Gómez Álvarez
Josep Anton Gómez Rojas
Maribel González Gallardo
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Germán González Guirado
Ramón González Monroy
José González Mora
Juan Antonio Granados Aguilera
Rafael Guerrero Lamas
Mentxu Gutiérrez Jiménez
Isabel Gutiérrez Muela
Mercè Haro Garcia
Josep Manel Hernández Alcaraz
José Antonio Hernández Martínez
Maite Hernández Valero
M. Victoria Hinojosa Domínguez
Aurora Huerga Barquín
Manuel Ramón Iniesta Martín
Juan Jiménez López
Lluís Jiménez Mesa
Vanessa Lecha García
Manuel León Flores
Dolors Llobet Maria
Miquel Lluch Rodríguez
Marta Longares Berengueras
Belén López Sánchez
Amparo Loren Bes
Núria Lozano Montoya
Manuel Luna García
Josep Magriñà Poblet
Carles Manzanares Guadalajara
Montserrat Margalef Margalef
César Marín Madrazo
José Juan Marín Sánchez
Jordi Martí Garcia
José Manuel Martín Álvarez
M. Olga Martín Montes
José Luis Martín Narváez
Cristina Martínez Nieto
Carme Martínez Ruzafa
Noelia Medina Montes
Josep Domènec Meseguer Garcia
Benjamín Momblant Momblant
Josep Maria Montalbán Ruiz
Xavier Montes Sotelo
Juan Montesinos Andrade
Francesc Montoro Brotons
Toni Mora Núñez
Sergio Morán Sepúlveda
Raquel Moreno Orellana
José Morillas Romero
Vicente Moya Baillo
Álvaro Muñoz García
Yolanda Navarro Fernández
Juan Navarro García

Eduardo Núñez Martínez
Ana Núñez Vílchez
Espartac Obradors Comes
Carmen Olivera Pérez
Pedro Ortega González
Pere Ortega González
Rafaela Ortega Ruiz
Irene Ortiz García
Javier Pacheco Serradilla
M. Carme Padilla Sangüesa
Mercedes Paredes Durán
Antònia Pascual Moreno
Carlos Pellejero Gómez
Mónica Penas Piñeiro
Mónica Pérez Cardoso
Manuel Ignacio Pérez Freire
Marian Pérez Martínez
Higini Pi García
Silvia Pintiado Dalmau
Gonzalo Plata Jiménez
Estíbaliz Pous de Blas
Susana Prestamo Vega
Mercè Puig Cañellas
Manel Pulido Guerrero
Andrés Querol Muñoz
Enric Quílez Puig
Ángel Ramos Duelt
Ángeles Ramos Lozano
Iván Ramos Verdegay
Rafi Redondo Rodríguez
Joan Riba Iglesias
Jesús Ribera Rubies
Xavier Ricart Esteban
Aurora Richarte Giménez
Mario Rifaterra García
Alberto Rodríguez Mihi
Marian Rodríguez Requena
M. Àngels Rodríguez Rodríguez
Enrique Rodríguez Ruiz
Cristina Rodríguez Vila
Valle Rodríguez Lora
Ana M. Rojas Pazo
Avelino Romero Asensio
Luis Romero García
José María Romero Velarde
Montserrat Ros Calsina
Josep Rueda Martínez
David Ruiz Mateos
Carles Sala Cabañero
Ghassan Saliba Seghondi
Esteban Sanabria Garnica

Blanca Sánchez Blanco
Francisco Sánchez Cadenas
Lídia Sandalinas Félez
Alfonsa Santiesteban Castillo
Joan M. Sentís López
Josep Serra Frigola
Llorenç Serrano Giménez
Juan Carlos Serrano Hernández
Ricard Serrano Roche
Ana Rosa Sevillano Palma
Baptista Silanes Poderoso
Lluís Vidal Sixto Orozco
María Teresa Sola Ortega
Joana Solsona Bestard
Juan Manuel Tapia Rubio
Vicenç Tarrats Masó
María Rosa Tomás Murcia
Cristina Torre López
Paola Fátima Torres Landín
Maite Valencia Candado
Rui Manuel Valentín Ribeiro
José Antonio Valverde Vicente
Mila Veloso Montero
Íngrid Vilanova Benet

Comissió de
Garanties i
Arbitratge
Luisa Montes Pérez
Jaume Pros Perelló
Montserrat Escoda Milà
Francesc Melero Quevedo
Maria Marín Franconetti

Comissió
de Control
Administratiu i
Financer
Manel Garcia Biel
Dolors Villaró Rovira
José Luis Olivé López
Rosalía Port Gimeno
Miguel Peláez García
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Primer de Maig per l’ocupació, els salaris i
els drets socials
Amb el lema “Ocupació estable, salaris justos, més drets socials”,
milers de treballadors i treballadores van sortir al carrer aquest
Primer de Maig a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa.
La jornada es va iniciar amb una trobada dels secretaris generals
de CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i USOC, que van esceniﬁcar el front comú que cal construir per canviar les coses i fer
que els treballadors i les treballadores també es beneﬁciïn del
creixement econòmic.
Per a CCOO, les millores econòmiques han d’arribar a tothom.
Per això, cal crear ocupació estable i de qualitat, millorar els salaris i reforçar les xarxes de protecció social. Cal derogar les últimes reformes laborals, que han instal·lat la precarietat com a
norma de contractació. Crear ocupació indeﬁnida, estable i amb
drets ha de ser una prioritat. La competitivitat de les empreses
no pot infringir els drets fonamentals dels treballadors i les treballadores. L’economia fa tres anys que creix i les empreses han
recuperat els nivells de beneﬁci d’abans de la crisi, però la vida
dels treballadors i les treballadores no ha millorat i això no pot
continuar d’aquesta manera.

CCOO acull la Universitat
Progressista d’Estiu de
Catalunya
CCOO dedica l’Escola
d’Estiu a la utilització
del temps
CCOO de Catalunya celebrarà la seva Escola d’Estiu els
dies 14 i 15 de setembre a La Farga de l’Hospitalet amb
el lema “El valor dels temps”. L’escola arriba a la seva 26a
edició i servirà per abordar la utilització del temps des de
diverses perspectives. Així, s’hi tractarà la manera com es
distribueixen les hores durant el dia i a quines tasques es
dediquen.
També s’hi debatrà sobre els usos dels temps socials i els
temps de ciutat i es faran tallers sobre l’eficàcia i l’eficiència
en l’ús del temps a l’organització (noves formes de treball,
utilització de les hores sindicals, gestió del temps, reunions,
etc.), així com sobre el temps i la negociació col·lectiva. A
banda, també, es parlarà sobre la disponibilitat del temps
per al treball i per a la vida (jornada laboral, organització
del treball, temps parcials, hores extraordinàries…).

La XIII edició de la UPEC, la Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya, se celebra aquest any
els dies 5, 6 i 7 de juliol a la sala
d’actes de CCOO de Catalunya
amb el lema “En l’interval sorgeixen monstres”.
Les jornades de la UPEC es fan
en uns moments decisius de la política, amb reptes socials i
nacionals importants a l’horitzó. Hi participen, entre d’altres,
Javier Pacheco, Camil Ros, Jordi Serrano, Albert Om, Irene Escorihuela, Lucía Delgado, Oriol Nel·lo, Helena López, Cecilia
Bayo, Aina Tarabini, Assumpta Baig, Pau Rodríguez, Enric Juliana, Roger Palà, Vicenç Navarro, Andy Robinson, Elena Freix,
Núria Parlon, Marta Rovira, Xavier Domènech, Anna Gabriel,
Joan Rueda, Natza Farré, Laia Serra, Fina Birulés, Laia Soldevila, Gerardo Pisarello, Joan Manuel Tresserras, David Miró,
Josep Fontana, Toni Domènech, Raimon Obiols, Soledad
Bengoechea, Maria Cruz Santos, Quico Sallés, Xosé Manuel
Beiras i Sara González.
abril-juny / 2017
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La precarietat laboral mata
En el marc del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut
en el Treball, el 28 d’abril, CCOO de Catalunya va presentar
un informe-balanç de la salut laboral a Catalunya de l’any
2016, centrat en la sinistralitat laboral, que al nostre país es
mesura a partir dels indicadors dels accidents laborals i de
les malalties professionals.
Aquests indicadors, però, tenen unes limitacions molt importants, ja que no tenen en compte el conjunt de la població treballadora, com és el cas de bona part dels autònoms o molts
treballadors i treballadores de l’Administració. A més, hi ha una
permanent infradeclaració dels accidents laborals o de les malalties professionals, ja que qui és responsable de comunicar és,
alhora, responsable del pagament o d’intervenir en les causes
que l’han originat. Trobem elements tan preocupants com la
derivació indeguda de danys laborals per a la salut per part de
les mútues a la Seguretat Social. Moltes vegades l’empresa no
facilita al treballador o treballadora el comunicat d’assistència a
la mútua i, per tant, aquesta no li dona la baixa per contingència
professional. En molts casos hi ha una incorrecta qualiﬁcació de

Augment preocupant dels accidents in itinere
Entre les dades preocupants trobem el cas dels accidents de
treball in itinere (anant a la feina o tornant-ne), que augmenten
un 10,59%, amb una pujada dels mortals del 52,38%. També cal
destacar l’accidentalitat per tipus de contracte, on veiem que els
treballadors i treballadores temporals amb accident laboral pateixen un augment del 17,24%, mentre que els ﬁxos ho fan en un
5,38%. La precarietat laboral té molt a veure amb el risc de patir
un accident laboral i això ho veiem en la dada de l’informe que
ens diu que el 26% de treballadors i treballadores de Catalunya
són temporals, però pateixen més del 50% de tots els accidents
laborals que es produeixen.

Propostes de CCOO per disminuir la sinistr
- S’han de millorar tots els elements sistèmics d’informació i
registre documental dels accidents de treball, enllaçant-los
i/o integrant-los tècnicament per tal de fer emergir la totalitat
de la problemàtica. El sector de serveis, que comprèn àmbits
tan diferents en les condicions de treball com per exemple
les que pugui tenir un mestre, un infermer, un conductor de
mercaderies, un comerciant, un periodista, etc., cal detallar-lo.
Tanmateix, s’ha de revisar la declaració de malalties professionals al llarg de tot el procés declaratiu en què intervenen
els diferents actors per reconèixer un accident de treball de
manera que no es produeixi el volum de subdeclaració i de
valoració (lleu, greu…) que actualment es dona.
- Volem que es posi en marxa sense més demores el programa
SIVEL (programa per a la identificació i la notificació de malalties professionals) perquè els equips d’atenció primària (EAP)
facin el reconeixement exprés de les malalties professionals
que estan en via equivocada per l’afectat o per acció de les
mútues.

la gravetat dels accidents de treball i de les malalties professionals, que són qualiﬁcades com a lleus i després són baixes de
mitjana o llarga durada. Això provoca que a les estadístiques de
sinistralitat de la Generalitat no surti l’índex de gravetat dels accidents de treball. I, ﬁnalment, molts treballadors i treballadores,
quan pateixen un dany produït per les condicions de treball, van
directament al metge de la Seguretat Social sense passar per la
mútua de treball o ni tan sols van al metge per evitar que els
acomiadin si la baixa pot ser llarga. Això fa que molts treballadors
vagin malalts a la feina.
Durant l’any 2016, es van produir a Catalunya 239.166 accidents
de treball, xifra que signiﬁca un augment del 6,08% respecte de
l’any anterior. El sector on més augmenten els accidents és la
construcció, amb un 16,44%.
abril-juny / 2017

- Cal que es desenvolupi degudament el sistema bonus-malus
d’afectació a les quotes de cotització a la Seguretat Social. És
incomprensible la disminució i/o la bonificació de les quotes a
aquelles empreses que ho demanin a partir d’uns tràmits administratius per la seva tasca preventiva (sense comptar amb
els representants dels treballadors), però no ho és que no es
desenvolupi una penalització o un augment de les quotes a
les empreses que incompleixen les seves obligacions legals i
de reducció de la sinistralitat i malalties professionals.
- Cal la reformulació de les funcions i les competències de la
Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (abans ICAM)
amb la participació dels agents socials. Cal replantejar els cri-
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Dia Internacional de la
Salut i la Seguretat en el
Treball
Amb motiu del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO de Catalunya va celebrar una assemblea de delegats i delegades a la sala d’actes del local del
sindicat a Barcelona.
Després de l’assemblea, els representants sindicals de CCOO
es van concentrar davant la patronal Foment del Treball, on
van reclamar més prevenció a les empreses per evitar que els
accidents laborals continuïn augmentant com ha passat durant els últims anys.
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, va
destacar que el sindicat denunciarà als jutjats la negligència
dels empresaris en cada accident mortal o molt greu que es
produeixi i també donarà suport a les víctimes i a les seves
famílies.

ralitat laboral i les malalties professionals
teris en la realització de les avaluacions mèdiques de manera
que s’eviti donar altes indegudes a persones que no estan en
condicions de tornar a treballar. Cal evitar la indefensió de la
persona en les propostes d’alta mèdica de les mútues permetent que el treballador o treballadora pugui adreçar-se al seu
metge de capçalera i aquest li pugui expedir baixa mèdica
comuna.
- Per tal d’impulsar la prevenció a les empreses, cal que el que
disposa la Llei de prevenció de riscos laborals sobre les accions de difusió i promoció que han de fer agents econòmics
i socials, amb càrrec als excedents de les mútues en el marc
de la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, se
segueixi produint sense disminució de la dotació econòmica i
de manera immediata per causa de la deficient evolució de la
sinistralitat en els darrers anys.
- Cal emprendre una campanya de revisió de la contractació
dels serveis de prevenció aliens i del contingut dels contractes, ja que és la modalitat preventiva més utilitzada. Els contractes amb els serveis de prevenció (SP) són tan mínims que
no arriben a les necessitats preventives que calen per fer una
prevenció real als centres de treball.
- La Inspecció de Treball ha passat a Catalunya d’una dotació d’efectius de 239 professionals l’any 2014 a 19 menys el
2015, amb un total de 36.997 actuacions en seguretat i salut laboral. El 2016 també es va reduir en 16 efectius menys
respecte al 2015 i es van fer unes 6.000 actuacions menys
en seguretat i salut. Cal que s’aturi la permanent disminució
d’efectius de la Inspecció de Treball i aquesta ha d’intervenir
davant la precarització laboral de les condicions de treball a
tots els nivells.

Acord contra els accidents
a la construcció
Els accidents mortals a Catalunya en el sector de la construcció han augmentat de manera especialment preocupant els primers mesos del 2017, ﬁns a invertir la tendència de millora que s’havia viscut els darrers tres anys.
Davant aquest repunt dels accidents mortals, sindicats,
patronals i Govern hem signat un acord amb accions de
sensibilització, formació i assessorament per evitar que
més treballadors perdin la vida a la feina. L’acord també inclou estudis de revisió dels sistemes d’adjudicació
d’obres i dels canals de comunicació de les situacions de
risc, a més del desenvolupament d’un grup especialitzat
en construcció dins de la Inspecció de Treball i de la implantació d’un sistema de participació dels sindicats per
facilitar la prevenció en les obres públiques que depenen de la Generalitat.

CCOO es personarà als
jutjats en cada accident
mortal o molt greu que es
produeixi
Per tal d’acabar amb la impunitat de les empreses on es
maten els treballadors i les treballadores, CCOO actuarà
a través dels seus serveis jurídics, conjuntament amb la
Fiscalia, en els accidents mortals o molt greus on hi hagi
negligència empresarial. D’aquesta manera, CCOO donarà suport a les víctimes i a les famílies duent a terme
l’acció penal particular, així com la personació del sindicat com a acusació popular en el procediment penal.
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Massa atur i massa precarietat
Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) per al primer trimestre del 2017
indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat un 3,3% en
relació amb el trimestre anterior. Això significa que hi ha 18.200 aturats i aturades més
i que hem arribat a 576.700 persones sense feina. A Espanya, la xifra d’aturats i aturades el primer trimestre ha estat de 4.255.000, amb una taxa d’atur del 18,8%.
CCOO de Catalunya creiem que la recuperació del mercat de treball que s’està
produint és insuﬁcient, ja que es fa de
manera molt lenta i precària, es mantenen uns nivells d’atur molt elevats i es
crea molt poca ocupació que, a més, és
inestable. El sindicat demana a les empreses que generin llocs de treball estables i
amb drets i que creïn condicions laborals
dignes per contribuir a un nou sistema
productiu que es basi en la qualitat, la
innovació i la competitivitat, i no en els
baixos costos laborals, que han estat la
base del model econòmic que ens ha dut
a la crisi i a les diﬁcultats de recuperació
que estem patint.
A Catalunya, la taxa d’atur continua sent
molt alta i se situa en un 15,3% (0,4 punts
percentuals més que el trimestre anterior, però 2,1 punts menys que durant el
mateix període del 2016). La taxa d’atur
femenina (16,4%) continua sent força superior a la masculina (14,2%). Respecte a
ara fa un any, l’atur s’ha reduït en 83.300
persones, xifra que representa una disminució del 12,6%. Això es tradueix en
43.100 homes aturats menys i 40.100 dones aturades menys.
Molta contractació temporal
Aquestes dades ens mostren un mercat
de treball català amb una situació de precarietat important, ja que continuem tenint un gran nombre de contractes temporals (un 20,8%) i de contractes a temps
parcial (un 14,6%), i en el qual les dones
són les més perjudicades.
Si ens ﬁxem en les dades de població
ocupada, veiem que aquest primer trimestre del 2017 l’ocupació s’ha reduït
en 4.700 persones respecte al trimestre
anterior. En aquest cas, l’ocupació ha suposat una reducció del 0,2%. En termes
interanuals, l’ocupació ha augmentat en
abril-juny / 2017

La tendència dels empresaris de fer
contractes més precaris i d’empitjorar les
condicions laborals es perpetua. Això afecta
especialment les dones, que estadísticament
han incrementat l’ocupació temporal el
doble que els homes
70.300 persones, increment que signiﬁca un 2,3%. La taxa d’ocupació per al primer trimestre del 2017 és del 52,3% a Catalunya. Aquest nivell d’ocupació se situa molt lluny
del que recull l’estratègia Europa 2020, que estableix assolir una taxa d’ocupació del
75% de la població treballadora. Per províncies, Tarragona registra la taxa d’atur més
elevada el primer trimestre de l’any (20%), seguida de Girona (17%), Barcelona (14,7%)
i Lleida (11,6%).
El primer trimestre del 2017, el nombre de persones assalariades amb contracte indeﬁnit s’ha incrementat en 33.600 respecte a ara fa un any (1,6% més), mentre que hi ha
46.600 persones assalariades més amb contracte temporal (9,1% d’increment).
Amb feina i pobre
Aquestes xifres fan que es consideri un privilegi el sol fet de tenir una feina. Es consolida i es fa habitual la precarietat, amb salaris de 600 € o menys, i veiem com la pobresa
laboral s’instal·la en la nostra societat. El 20% de les persones amb feina remunerada
estan en situació de risc de pobresa, i això afecta de manera desigual les dones, que

OCUPACIÓ

són el 25,9%, mentre que en els homes l’afectació és del 14,9%. La devaluació salarial també ha afectat de manera desigual dones i homes, de manera que la bretxa
salarial entre dones i homes és d’un 26%, la més alta des del 2008.
Així, veiem que la tendència dels empresaris de fer contractes més precaris i d’empitjorar
les condicions laborals es perpetua, ja que continua augmentant la inestabilitat laboral
de manera preocupant. Això afecta especialment les dones, que estadísticament han
incrementat l’ocupació temporal el doble que els homes.
En relació amb el tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten
en 21.600 (4,8% més) i les que treballen a jornada completa ho fan en 48.800 (1,8%
d’increment), respecte a l’any 2016. La taxa de parcialitat ascendeix ﬁns al 14,6%, i la
de les dones és molt superior a la dels homes, exactament, del 22,4%.
Per al sindicat calen més i millors polítiques d’igualtat, que han d’anar lligades a les
polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones perquè es puguin reduir les
grans diferències existents amb la situació laboral que tenen els homes. Les dones
són les que pateixen de manera més accentuada els efectes provocats pel fet que
el mercat de treball no es recuperi.
Joves sense projecte de vida
No només es tracta de precarietat laboral, sinó de precarietat vital. Parlem de no
poder iniciar un projecte de vida independent en el cas de la gent jove, de la discriminació que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, de la migració forçada que
deslliga les persones de la seva cultura i comunitat per trobar una feina en un altre
país, de no poder pagar els consums bàsics d’aigua, llum i gas de les llars, i de la
mercantilització dels serveis públics a través de la disminució de l’oferta i de la qualitat, la privatització i els copagaments.
Cal un nou model productiu basat en l’ocupació de qualitat, estable i amb garanties,
en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el
patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant. A més, CCOO també reclamem mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions i
creiem que la renda garantida de ciutadania pot assegurar aquests recursos mínims
a les persones sense ingressos de Catalunya.

Nova mobilització per la negociació
col·lectiva, l’ocupació de qualitat i els
drets socials
Centenars de delegats i delegades de CCOO i UGT van participar el 14 de juny a diferents
concentracions a Barcelona,
Tarragona i Girona per reclamar
ocupació de qualitat, salaris
dignes i la recuperació de drets
socials. La concentració de Barcelona va tenir
lloc davant Foment del Treball, on es van visibilitzar diferents conﬂictes oberts. La
mobilització es va emmarcar en la campanya sostinguda de lluita i reivindicació que
es va iniciar el desembre passat.
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CCOO vol
impulsar un
front comú
sindical i social
a Catalunya

Una de les idees força sorgides del darrer
congrés de CCOO de Catalunya i liderada
pel secretari general, Javier Pacheco, és la
d’impulsar un front comú sindical i social
per conquerir l’hegemonia de les idees
i construir una alternativa social i política per canviar les coses. En aquest front
comú, hi cap tothom del món sindical,
no només CCOO i UGT, i també de l’espai
social. Segons el nostre secretari general,
tota la força és necessària per vertebrar
nous espais de l’esquerra política i social
a ﬁ d’enfrontar-se a les polítiques neoliberals, que ens estan deixant un país ple de
pobresa, desigualtat i precarietat.
CCOO considera que aquest front comú,
cal fer-lo amb generositat i humilitat i
amb molt d’esforç i sacriﬁci. CCOO no el
vol liderar. El nostre sindicat vol posar al
servei d’aquest front la seva responsabilitat i els recursos i la potencialitat suﬁcient
per dir a la resta d’organitzacions i entitats
que estem en condicions reals d’ajudar a
construir aquesta alternativa. La idea és
que tothom hi tingui protagonisme, no
es tracta de capitalitzar qui és el líder d’un
nou marc unitari d’alternativa.
Cal que la ciutadania sàpiga que tenim
un front social alternatiu que vol defensar els seus interessos i canviar la realitat
que estem patint, perquè si no ho fem,
els treballadors i les treballadores continuaran votant, cada cop més, espais neofeixistes, com ha passat als Estats Units o
a França.
abril-juny / 2017
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DIVERSITAT

Molt camí per recórrer contra la
LGTBIfòbia
La LGTBIfòbia és molt present encara a la societat i són moltes
les discriminacions que aquest col·lectiu de persones continua
suportant dia rere dia. Especialment, aquesta discriminació es fa
més present en les persones trans. Malgrat els drets aconseguits,
com per exemple, a Catalunya, l’aprovació de la Llei 11/2014,
continuen sent excloses del mercat laboral. Hem de ser també
conscients que les lleis per si soles no aturen aquest ﬂagell, no
són suﬁcients per erradicar la LGTBIfòbia de la societat. Fan falta
campanyes de sensibilització per a tothom a les escoles, a les
empreses…, a tot arreu.

El passat 17 de maig es va celebrar el Dia Mundial contra
la LGTBIfòbia. Aquest any se celebraven 21 anys d’ençà
que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Tot i
que, des d’aleshores, han estat molts els avenços i els drets
aconseguits, no és menys cert, però, que encara queda molt
camí per recórrer.
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Al sindicat també hem de ser capaços, els delegats i delegades,
de fer que les empreses posin les eines necessàries per evitar les
discriminacions que es donen per raó de l’orientació sexual de
les persones treballadores.
El dia 17, amb motiu d’aquesta celebració, CCOO va muntar una
taula al vestíbul de la seu del sindicat, a Via Laietana, amb informació LGTBI, i a les 12 del migdia es va llegir el manifest. La bandera LGTBI es va penjar a totes les seus de CCOO de Catalunya.
M. José Gómez Álvarez

PENSIONS
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La previsió social complementària al món
del treball, una qüestió que ve de lluny
Els compromisos per pensions, o sigui, prestacions dineràries per contingències d’incapacitat permanent, mort
o jubilació, són presents al món del treball des de fa moltes
dècades. Allò que avui anomenen previsió social complementària hi té molt a veure.
A molts reglamentos nacionales de trabajo dels anys quaranta
o a les posteriors ordenanzas de trabajo de ﬁnals dels seixanta i
principis dels setanta, i a molts convenis predemocràtics, hi trobem prestacions complementàries a les prestacions públiques.
Per exemple, a la Reglamentación Nacional de Trabajo de la
Industria de la Panadería, del 12 de juliol del 1946, article 55,
s’establia que “[…] se pondrán los medios oportunos para, a la
mayor brevedad, un Montepío de Previsión Social de la Industria Panadera, con la ﬁnalidad de otorgar subsidios de vejez y
seguros de enfermedad, indemnizaciones de defunción y otros
beneﬁcios”. O a la Ordenanza de Trabajo para las empresas de
seguros del 14 de maig del 1970, en l’article 44, que regula la
prestació complementària de jubilació, deia que: “A partir de la
fecha en que el empleado cumpla sesenta y cinco años podrán
optar por la jubilación o ser ésta decidida por la empresa, con
una compensación económica vitalicia. En ambos casos a cargo
de la misma, consistente en la diferencia entre la pensión que
perciba de la mutualidad laboral y el total de la anual mínima
reglamentaria que tenga asignada en el momento de tal decisión.” Són exemples de prestacions que avui deﬁniríem com a
previsió social complementària.
El 1999 va iniciar-se l’exteriorització obligatòria d’aquests compromisos per pensions, derivant-los a través d’assegurances
o de plans de pensions. A partir del 2004 quedava prohibit el
seu ﬁnançament a través de provisions internes als balanços
de les empreses, només era vàlida la seva instrumentació a
través d’assegurances o de plans de pensions d’ocupació, que,
a diferència dels contractes d’assegurances, reconeixen drets
consolidats, i els controlava una comissió de control en la qual
participaven els treballadors.
Compatible amb les pensions públiques
Segons la Llei reguladora dels plans i els fons de pensions,
“les prestacions dels plans de pensions no seran, en cap cas,
substitutòries de les preceptives en el règim corresponent de
la Seguretat Social, i tenen, en conseqüència, caràcter privat i
complementari o no d’aquelles”. A través dels plans de pensions
d’ocupació, en què el promotor és l’empresa i els partícips, els
treballadors, s’hi poden instrumentar compromisos per pensions que s’exterioritzen o d’altres de nous, pactats en la negociació col·lectiva. Per tant, la defensa irreductible per part de
CCOO d’un sistema públic de pensions, sostenible i suﬁcient és

absolutament compatible amb la defensa dels sistemes complementaris aconseguits a través de la negociació col·lectiva.
I aquesta és la qüestió. Perquè per a CCOO la previsió social
complementària és salari diferit: una conquesta assolida i defensada a través de la negociació col·lectiva. Com es recull als
acords interconfederals signats entre patronal i sindicats, la seva
extensió “és un factor positiu en el sistema de relacions laborals
i cal estimular i promoure iniciatives que la impulsin”.
La previsió social complementària no és una novetat. Han
canviat el paradigma en el qual es mou i l’interès que aquesta
desperta, perquè ha passat de ser un element opac, controlat
només per les empreses, a instrumentar-se en vehicles transparents, en els quals hem de reivindicar la nostra participació i
la consolidació de drets, desenvolupant-la i estenent-la a través
de la negociació col·lectiva. I sempre sota la premissa que, com
diem a CCOO, la previsió social complementària i els plans de
pensions d’ocupació tenen una naturalesa independent del sistema públic de Seguretat Social, del qual mai seran ni subsidiaris ni substitutoris: el sistema públic de pensions és un bé comú
que cal preservar. Jordi Giménez Maluenda

La defensa irreductible per
part de CCOO d’un sistema
públic de pensions, sostenible
i suficient és absolutament
compatible amb la defensa
dels sistemes complementaris
aconseguits a través de la
negociació col·lectiva
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PROTECCIÓ SOCIAL

CCOO celebra l’acord per la
renda garantida de ciutadania,
un important avenç social
La inclusió és un dels elements centrals per garantir la
cohesió i la justícia social. Per fer-la realitat es necessita
un mercat de treball inclusiu, l’accés a serveis públics de
qualitat i rendes mínimes per a les persones quan han
de fer front a moments d’especial vulnerabilitat. Aquests
tres mecanismes s’han vist devaluats al llarg de la crisi
i han protagonitzat moltes de les reivindicacions que
hem fet des de CCOO de Catalunya davant d’un escenari de retallades i de creixent precarietat social. Amb
l’esperada tramitació parlamentària de la renda garantida de ciutadania (RGC) assolim ara una primera rever-

sió de les retallades que s’han produït des del 2011. Hi
hem lluitat intensament: recollint signatures per a la ILP,
mobilitzant i redactant resolucions des de les seccions
sindicals, i acompanyant amb paciència i determinació
el procés de negociació. Ara és un moment per continuar alerta i garantir que la RGC no es dilueixi en la seva
aplicació, per celebrar la millora que suposarà la seva implantació per a moltes persones que es troben al límit,
però també per valorar la tenacitat i la força de la nostra
organització, a l’hora d’assolir garanties que fan més just
i solidari el nostre teixit social.

CCOO hem calculat que les
llars amb ingressos per sota
del llindar de la RGC prevista
per a l’any 2018 són unes
170.000, de les quals 66.000
amb menors i 50.000 amb
persones majors de 65 anys

El passat 15 de maig va ser notícia la signatura de l’acord entre
la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la
Renda Garantida de Ciutadania amb el Govern sobre les característiques d’aquest nou dret que caldrà fer arribar a la ponència
parlamentària i aprovar en el Ple abans que acabi l’actual període de sessions.
L’any 2003, CCOO, tot analitzant les mancances i les diﬁcultats en
l’accés a la renda mínima d’inserció (RMI), va llançar la proposta
de la renda garantida de ciutadania (RGC), entesa com un nou
dret subjectiu de ciutadania que garanteixi els ingressos que
permetin poder viure amb un mínim de dignitat.
Gràcies al treball desenvolupat des d’aleshores, l’Estatut
d’autonomia de Catalunya recull des del 2006, en l’article 24.3,
que “les persones o les famílies que es troben en situació de poabril-juny / 2017

bresa tenen dret a accedir a una RGC que els asseguri els mínims
d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment
s’estableixen”.
És en aquest mandat legislatiu que s’acomplirà gràcies a una
iniciativa popular. Aquesta iniciativa va arrencar quan l’agost
del 2011 —en el pitjor moment de la crisi i quan més necessitat hi havia— el Govern de la Generalitat d’aleshores va fer una
retallada considerable de la RMI, tot endurint-ne les condicions
d’accés. CCOO vam formar part del Grup Promotor des del primer moment. El desembre del 2012 es van presentar 121.191
signatures, gairebé el triple del necessari, amb el suport de 71
entitats.
Quan la iniciativa legislativa popular (ILP) va arribar al Parlament,
la passada legislatura, en lloc d’una ràpida tramitació que res-
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CCOO va reclamar per primer cop la RGC l’any 2003

pongués a la punyent necessitat de protegir la gent sense recursos, ens vam trobar amb una forma de tramitació que va impedir
l’aprovació de la RGC abans de la dissolució del Parlament. En la
legislatura actual, hem arribat a una situació en què o bé teníem
un acord ara o incorríem en el risc que tampoc s’aprovés la RGC.
Efectiva a partir del 15 de setembre
El dia 15 de maig el Govern de la Generalitat i la Comissió Promotora de la ILP sobre la RGC hem signat l’acord sobre les característiques que tindrà la RGC. Ens ﬁxem com a termini perquè
sigui efectiu el proper 15 de setembre del 2017, de manera que
les persones beneﬁciàries d’aquest nou dret subjectiu comencin
a percebre les prestacions acordades.
En el moment de tancar aquest article la ponència parlamentària ha acabat els seus treballs després de diﬁcultats d’última
hora sobre la transposició de l’acord a la llei. Cal esperar que no
hi haurà més sorpreses en el tràmit parlamentari. Si això és així,
l’acord i la llei de la RGC que se’n derivarà són un avenç importantíssim en el camí de la cohesió social d’una societat cada cop
més fragmentada i castigada per alts índexs de precarietat laboral i social. Avui, a Catalunya, més del 25% de la població en
risc d’exclusió social i més de l’11% de les persones amb treball
remunerat estan per sota del llindar de la pobresa.
Característiques de la RGC
La RGC s’implantarà en un procés gradual pel que fa a les quantitats, i culminarà l’1 d’abril del 2020. A partir de llavors serà
l’equivalent a l’indicador de renda de suﬁciència de Catalunya
(IRSC), ara ﬁxat en 664 €. Les famílies es veuran complementades
amb el 50% de la renda per la segona persona i 100 € a partir de
la tercera, amb un límit que anirà des dels 1.061 € el 2017 ﬁns als
1.208 € el 2020. Es tracta de la renda d’aquest tipus més alta de
les que hi ha a l’Estat.
A l’inici del procés, la quantitat que es percebrà serà el 85% de
l’IRSC (564 €) i se’n beneﬁciaran d’entrada, totes les persones que
ara perceben una RMI (aproximadament 30.000) i les famílies
monoparentals amb treball a temps parcial (calculem que unes
8.000) amb ingressos per sota del llindar que marca la RGC.
Aquest dret serà estès a aquelles persones treballadores que, tenint treball parcial, no arriben als nivells d’ingressos de la mateixa
renda. Aquest és un aspecte molt important per a CCOO, perquè
la precarització contínua del mercat de treball aboca a la pobresa milers de persones i famílies, encara que tinguin feina.

CCOO ha calculat que les llars amb ingressos per sota del llindar
de la RGC prevista per a l’any 2018 són unes 170.000, de les quals
66.000 amb menors i 50.000 amb persones majors de 65 anys.
Estimem el cost d’aplicar la RGC a totes aquestes famílies en 831
milions d’euros. Un cost important, però assolible: és el 2% del
pressupost de la Generalitat i un 0,37% del PIB català del 2016.
La mateixa llei establirà una comissió de govern paritària en la
qual participarà CCOO. Aquesta comissió avaluarà l’evolució de la
RGC i acordarà les mesures per evitar efectes no buscats i administrar els ritmes per arribar a la plena implementació de la RGC.

Si enfortim els salaris, reduïm la
temporalitat i la parcialitat i fem
que les prestacions i les pensions
siguin suficients, reduirem els
perceptors de la RGC

La RGC en el nostre model de treball i societat
Per a CCOO l’objectiu és repartir la riquesa a través de l’ocupació,
els salaris i les prestacions i les pensions dignes. La nostra prioritat és l’enfortiment dels salaris, la reducció de la temporalitat
i la parcialitat i que les prestacions, els ajuts i les pensions no
estiguin en cap cas per sota de l’indicador de rendes de suﬁciència de Catalunya, de manera que la RGC ha de ser un dret que
protegeixi tota la ciutadania, però que sols tingui uns pocs milers
de persones perceptores.
Per al sindicat, l’aprovació de la llei i els seus afectes a partir del
proper 15 de setembre no és un punt ﬁnal. En breu, haurem
d’explicar i difondre les condicions d’accés a la RGC, debatre sobre com afectarà el mercat de treball i les mesures que proposem perquè els efectes siguin positius, així com ﬁxar els nostres
objectius en el seu desenvolupament futur.
Per CCOO, l’acord assolit signiﬁca la consecució d’una reivindicació que venia de molt lluny i que reverteix les retallades que es
van produir l’any 2011. És, de fet, una mostra que som a l’ofensiva
i amb èxit. També demostra, que sols la persistència de grans organitzacions com la nostra permet assolir drets que, com aquest,
costen anys i panys de conquerir i que caldrà defensar i millorar.
Llorenç Serrano
abril-juny / 2017
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MEDIACIÓ

25 anys del Tribunal Laboral de Catalunya,
una eina essencial del marc català de
relacions laborals
El dia 12 de maig del 1992, els agents socials més representatius de Catalunya van
inaugurar el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), que és l’organisme per resoldre
extrajudicialment conﬂictes laborals i va
ser constituït mitjançant l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) del 1990.
Més de 5.400.000 persones treballadores
i 194.000 empreses han utilitzat en els
25 anys de la seva existència els procediments de conciliació, mediació i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.
Una història d’èxit
El TLC és una de les millors eines del nostre marc català de relacions laborals, una
obra col·lectiva de moltes persones.
Va haver-hi un començament difícil, amb
algunes incomprensions per la novetat
que representava el TLC, també diﬁcultats
al llarg d’aquests 25 anys, especialment
en el terreny del ﬁnançament. Conﬁem
que no es reprodueixin mai, perquè mai
una inversió púbica ha estat més rendible
socialment.

Més de 5.400.000
persones treballadores
i 194.000 empreses han
utilitzat en els 25 anys
de la seva existència
els procediments de
conciliació, mediació i
arbitratge del Tribunal
Laboral de Catalunya

El 12 de maig el CaixaForum va acollir l’acte de celebració del 25è aniversari del TLC

Cal preguntar-se el perquè d’aquesta
llarga història. La resposta és que el TLC
ha creat una forma d’entendre les relacions del treball, i dic relacions del treball
i no relacions laborals per ressaltar un
dels encerts del TLC en els últims anys:
el tribunal TRADE, que ha incorporat al
sistema extrajudicial el món del treball
autònom.
L’acord com a objectiu
En què consisteix la manera de fer del TLC,
que s’ha sedimentat al llarg dels anys, ﬁns
a convertir-se en un senyal d’identitat del
marc català? En el fet que el TLC no nega
en cap moment el conﬂicte social que hi
ha realment, i no intenta trobar solucions
artiﬁcials a partir d’una mediació neutra
entre les parts en conﬂicte.
El que fa el TLC és introduir, a partir de
l’experiència i el coneixement dels equips
de mediadors, una nova racionalitat en el
conﬂicte, per aconseguir l’acord possible
i equilibrat, en cada cas.
Per això les estadístiques d’aquests 25
anys ens donen els següents resultats
dels conﬂictes tramitats: el 52% de les
conciliacions han ﬁnalitzat amb el resultat d’acord i el 59% de les mediacions,
també. El valor normatiu dels pactes que
s’assoleixen al TLC ens dona una fermesa
i una certesa legal importantíssima d’allò
que s’hagi acordat.
Reptes de futur
Avui tenim l’obligació d’apuntar alguns
reptes de futur, algunes iniciatives que
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s’han dibuixat des de l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i unes altres fruit
de la manera d’actuar i l’experiència del
mateix TLC:
- Necessitem ampliar el TLC com a sistema extrajudicial de resolució de conﬂictes en l’àmbit de la funció pública.
- Necessitem repensar algunes comissions tècniques com la de seguretat i
salut o la d’àmbit econòmic i de previsió
social, i mantenir els bons resultats de la
Comissió Tècnica d’Organització del Treball amb nous reptes com la retribució
per innovació.
- Necessitem ampliar la nostra intervenció en l’àmbit de la igualtat de gènere i
l’observatori de conjuntura econòmica
de la negociació col·lectiva, desenvolupant l’AIC.
- I, ﬁnalment, necessitem posar l’accent
en la formació permanent de les noves
generacions de mediadors i mediadores,
com a garantia per millorar els resultats, i
que aquesta manera de fer del TLC continuï en el temps.
La negociació col·lectiva és l’eina per
disputar la riquesa a l’empresa i per
millorar els nostres salaris, les nostres
condicions de treball i els nostres drets.
Moltes vegades aquesta negociació s’ha
d’acompanyar de la mobilització. El binomi negociació i mobilització pot incloure,
de vegades, la mediació al conﬂicte, i el
TLC fa 25 anys que demostra la seva validesa. Cristina Torre

CONFLICTES

La mobilització propicia
un bon acord a l’ERO de
Codorniu
A ﬁnals de maig, la plantilla de Codorniu va ratiﬁcar el principi
d’acord signat pels comitès d’empresa i la direcció del grup sobre l’ERO presentat a l’abril. Inicialment, l’empresa volia deixar de
produir marca blanca, uniﬁcar Nuviana amb Raimat Lleida, reduir
l’activitat a la ﬁnca Riudabella de Poblet, disminuir les visites massives d’enoturisme, reduir costos i despeses, i reorganitzar funcions i el Departament Comercial.
Ara bé, la mobilització sostinguda dels treballadors i treballadores i el suport de companys i companyes del sector del cava han
permès arribar a un acord per reduir de 93 a 71 les persones afectades per l’ERO, la majoria de les quals podrà acollir-se a un pla de
prejubilacions a partir dels 56 anys. Per a la resta, s’ha aconseguit
una indemnització de 35 dies per any, amb un màxim de 26 mensualitats. L’acord, a més, preveu la devolució a la plantilla de la
paga salarial que se’ls va descomptar el juny del 2013.

CCOO segueix reivindicant
un conveni digne per als
escorxadors d’aus i conills
La patronal del sector d’escorxadors
d’aus i conills sembla haver oblidat
l’èxit de la vaga convocada el passat
abril i ha tornat a posar sobre la taula una proposta inacceptable i que
aboca de nou els treballadors i treballadores a la mobilització. CCOO
adverteix la patronal que si no es
desbloqueja la negociació convocarà noves mobilitzacions.
El passat mes d’abril es van fer dues jornades de vaga als escorxadors d’aus i conills a tot l’Estat per exigir un increment salarial
que garantís el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores,
el manteniment de l’antiguitat i l’establiment de mecanismes
per garantir una ocupació estable, evitant la precarietat i l’ús
abusiu i massiu de subcontractes i falses cooperatives.
Gràcies a l’èxit de la vaga (90% de seguiment a Catalunya), la
patronal es va veure obligada a convocar una nova reunió de
negociació, però lamentablement es va reaﬁrmar en la seva
proposta d’un increment salarial ridícul, d’eliminar l’antiguitat i
d’ampliar la jornada laboral.
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CCOO continua a l’ofensiva per aconseguir millores per a les plantilles de
diferents empreses.

Aquest 2017 ens arriben conflictes als ajuntaments de Castelldefels per impagaments salarials, de Roda de Ter per
contractacions discrecionals, o contra la repressió sindical al Grup Hotusa Hotels; Sungates Design, de Badalona;
Rima-Bus, SL, de Sant Boi de Llobregat, o Mataró Bus, per
posar alguns exemples.
Lluita pels llocs de treball
També trobarem el sindicat lluitant pels llocs de treball als
hotels Marina Sand, Sun Village i Don Juan, de Lloret de
Mar, Gimesport (Poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià),
Kalise Menorquina (comprada pel grup Lacrem), Ambulàncies La Pau (Badalona), Cobra de Lleida, la restauració a l’aeroport del Prat, Bic Graphic, Covestro i Ercros a Tarragona, BBVA, Concentra, Servicios y Mantenimiento, SA
(adscrita a RTVE de Catalunya), DTA (serveis auxiliars dels
tallers de Renfe de Vilanova i la Geltrú), SM Pack Ibérica de
la Granada del Penedès, Correos, la constructora OHL, TRW
Automotive de Palau Solità i Plegamans, Unilever, Iberpotash o Tecnocom (comprada per Indra).
Defensa de les condicions laborals
Al mateix temps, en defensa de les condicions laborals s’estan posicionant les plantilles d’Eulen, de Caldes de Malavella; de l’Equip d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (EAIA), de l’Ajuntament de Barcelona;
del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar; de Ferrovial Servicios a Bordo (trens de Renfe); de l’aeroport
de Girona – Costa Brava; d’EBONE (instal·lació esportiva Guiera), de Cerdanyola del Vallès; de Ficosa,
de Viladecavalls; de l’Hospital del Mar, de Barcelona;
d’Asistentes Escolares (Eurest-Compass Group) de Girona,
o de Metro de Barcelona.
Finalment, trobem conflictes per desacords salarials al
Consorci de L’Auditori i l’OBC, al Grup Quirón, a El Periódico, Sport i Gráficas de Prensa Diaria (Grupo Zeta) o a Zardoya Otis.
En resum, un bon assortiment de protestes amb el nostre
sindicat per donar suport a la classe treballadora. CCOO
persisteix a no desatendre aquestes petites grans mobilitzacions, sempre a l’ofensiva, per evitar que hi surtin perdent els treballadors i treballadores.
abril-juny / 2017
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La desigualtat de gènere afecta la salut de les dones
“Salut per a totes. Prou desigualtats!” ha
estat el lema d’aquest any per commemorar el 28 de Maig, Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones.
Sabem que la pobresa, l’atur, la precarietat laboral i la qualitat dels serveis socials
condicionen la generació de desigualtats en la salut i poden arribar a signiﬁcar
una diferència de 10 anys en l’esperança
de vida. Entre els factors socials hi ha
un impacte de gènere indiscutible: taxa
més elevada de precarietat i parcialitat
en l’ocupació, taxa de protecció social
6 punts inferior, taxa de problemes de
salut més elevada, consum més alt de
medicaments, que posa en relleu un model d’atenció destinat a la cura i no a la
prevenció, excés d’intervenció en els pro-

cessos naturals de les dones, etc. Tot això,
junt amb una manca de recursos públics
destinats a la xarxa sanitària, provoca que
s’agreugi la desigualtat de gènere en la
salut.
La publicitat ens enganya?
Aquest any també hem volgut destacar
l’efecte que té la publicitat i les modes,
de manera directa o indirecta, en la salut
femenina: dietes d’aprimament inadequades, excés desproporcionat d’exercici
físic, intervencions de cirurgia estètica,

etc., que poden provocar trastorns tant
de caire físic com psíquic. Amb el tríptic
“La publicitat ens enganya?” hem iniciat
aquesta campanya, que durant els propers mesos completarem amb diferents
accions.
A l’acte, que va tenir lloc al vestíbul de
CCOO el dia 29, a més de llegir el manifest, vam inaugurar una petita exposició
de la Xarxa de Dones per la Salut —que
aquest any ha complert 20 anys— en què
s’explica la feina feta durant aquesta trajectòria. Montse Sanahuja

LA PUBLICITAT ENS
ENGANYA?

CCOO treballa per la dignificació del sector
del treball domèstic
El treball de la llar és un dels sectors amb
més incidència del treball informal, amb
les conseqüències que això té sobre la
inexistència de drets laborals. A més, concentra un elevat percentatge de dones
immigrades. El fet de ser dones i immigrades afegeix elements de discriminació
a la relació laboral, pel desconeixement
dels recursos disponibles i dels drets que
les emparen i moltes vegades per la irregularitat administrativa en què es troben.
L’Organització Internacional del Treball
(OIT) va aprovar l’any 2011 el Conveni 189
sobre el treball digne per als treballadors i
les treballadores domèstics, que va entrar
en vigor el 2013 i que ha estat ratiﬁcat per
diversos estats de la Unió Europea com
ara Portugal, Bèlgica, Irlanda, Alemanya
i Itàlia. Malauradament, l’Estat espanyol
encara no ho ha fet.
L’any 2011, sobre la base d’aquest conveni, es van fer reformes al nostre país que
van comportar avenços importants en el
sector quan es va reconèixer l’àmbit de
treball de la llar com un àmbit plenament

laboral. Malauradament encara es mantenen aspectes molt negatius, com ara que
es permeti que l’ocupador pugui posar
ﬁ a la relació laboral sense gaires explicacions. O l’exclusió d’aquestes treballadores de la prevenció de riscos laborals i,
molt especialment, de la prestació d’atur.
Eines contra l’explotació laboral
CCOO està plenament compromès amb
la digniﬁcació i la millora de les condicions laborals del sector. I ho fa amb les
eines pròpies del sindicat, però també en
col·laboració amb les administracions. Un
exemple d’això són els grups de treball
que s’han creat en el marc del Consell
Municipal d’Immigració de Barcelona i
de la Taula d’Immigració i Ciutadania de
la Generalitat sobre el treball de la llar. A
més, CCOO organitza cursos de coneixements laborals adreçats especíﬁcament a
treballadors i treballadores de la llar. I ho
fa conjuntament amb entitats, com ara
Mujeres Pa’lante, que agrupa moltes dones estrangeres que treballen en el sector

CCOO organitza cursos de coneixements laborals i de la societat catalana
adreçats específicament a treballadors i treballadores de la llar

domèstic. El seu objectiu és promoure
l’apoderament i l’autonomia personal de
les treballadores de la llar i donar-los eines
per exercir els seus drets.
CCOO té previst impulsar una sèrie
d’actuacions encaminades a sensibilitzar
la societat sobre la importància del treball
de la llar i la cura de persones. I, evidentment, seguirem reclamant la ratiﬁcació
del Conveni 189 de l’OIT. En aquest sentit,
el sindicat, per mitjà de la Fundació Pau
i Solidaritat, també impulsa la ratiﬁcació
d’aquest conveni a escala internacional
donant suport a les treballadores de la llar
del Líban. Carles Bertran
abril-juny / 2017
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LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SUMA RECURSOS
PER ACOMPANYAR LA CIUTADANIA EN LES SEVES
RECLAMACIONS PER LES CLÀUSULES TERRA
La Diputació de Barcelona ha sumat recursos extraordinaris per atendre directament la ciutadania en la defensa dels seus drets respecte a les clàusules terra de les hipoteques.

S’han aglutinat esforços per atendre amb immediatesa
una problemàtica molt concreta, que cal resoldre en un
període curt de temps, i que afecta una part important de
la ciutadania.
La corporació dona suport a tots els municipis en la defensa
dels drets dels consumidors, tant als que tenen oficina de
consum com als 224 que no en tenen, on les UMIC (unitats
mòbils d’informació al consumidor) porten l’oficina de manera itinerant.

Les UMIC formen part del programa de l’Oficina Provincial
d’Informació al Consumidor (OPIC) de Salut Pública i Consum d’aquesta corporació. El seu equip tècnic dona resposta a les consultes que hi fan directament, de manera
presencial, els ciutadans, i també atén immediatament les
que es trameten telemàticament mitjançant la bústia del
consumidor, situada a cadascun dels ajuntaments adherits
a aquest servei.
Durant els darrers mesos les UMIC han rebut moltes consultes relacionades amb reclamacions per les clàusules terra.

Les unitats mòbils d’informació al consumidor
Viure en un municipi on no hi hagi un servei municipal de
consum no és, doncs, cap entrebanc per conèixer i exercir
els drets com a consumidor gràcies a les unitats mòbils
d’informació al consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona. Els consumidors hi poden presentar les seves consultes i reclamacions gratuïtament quan aquesta unitat
s’instal·la al seu municipi.

Més de 2 MEUR per a polítiques locals de consum
La Diputació aporta cada any 1,5 MEUR per al manteniment
ordinari dels serveis públics de consum. Aquest pressupost
s’ha incrementat aquests mesos amb més de mig milió
d’euros, destinats a assessorar les persones afectades sobre
com fer les reclamacions als bancs per les clàusules terra i
acompanyar-les en tot el procés. Entre altres accions, es va
crear una pàgina web amb informació útil per als consumidors que incloïa un formulari de reclamació:
www.diba.cat/clausulaterra
Igualment, la pàgina conté consells per als afectats, informació sobre les principals entitats bancàries que han publicat un protocol específic, adreces de contacte de les associacions de consumidors més representatives a Catalunya,
un formulari de reclamació i l’agenda d’accions informatives al territori.
Destaca el fet que la Diputació ha establert acords de
col·laboració amb els col·legis d’advocats de la demarcació
de Barcelona per a l’assessorament específic i personalitzat
a la ciutadania.
Formació intensiva per als tècnics dels serveis públics de
consum
La corporació ha realitzat formació específica, de manera
intensiva, als tècnics dels serveis públics de consum (77 de
municipals i 7 de comarcals) per atendre la ciutadania en les
seves consultes sobre les clàusules terra, i ha contractat les
associacions de consumidors més representatives per fer
150 xerrades arreu del territori.
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CCOO considera insuficients les places
que s’han ofert per ampliar plantilles a
l’educació i a la sanitat pública
SANITAT
Des de la Federació de
Sanitat de CCOO de Catalunya sempre hem reivindicat una oferta pública
d’ocupació al nostre sector que doni resposta a la
realitat de les plantilles.
Actualment, pel que fa a
l’Institut Català de la Salut,
més del 40% de la plantilla té diversa tipologia
de contracte. I la nostra
reivindicació, igual que a
la resta de comunitats auCCOO reclama 12.000 llocs de treball en lloc de les
tònomes, és aconseguir re2.400 places que s’ofereixen a la sanitat
duir la taxa de temporalitat
a un màxim del 8%.
En el cas de la sanitat caldria oferir més de 12.000 llocs de treball i no les 2.400 places que ﬁnalment han estat aprovades pel
Govern. D’aquesta reivindicació, n’hem deixat constància tant
a la Mesa General de la Funció Pública, com a la Mesa Sectorial
de Sanitat, on el nostre posicionament com a CCOO ha estat
votar en contra de l’actual oferta pública d’ocupació, ja que la
considerem del tot insuﬁcient i que no respon a les necessitats
reals del sector públic.
A més, exigíem arribar a un acord plurianual, amb el qual, en el
termini de 3 anys i d’acord amb la legislació vigent, l’estabilitat
de plantilla fos un fet els propers 2017, 2018 i 2019.
El Govern no escolta
Finalment, davant de la negativa del Govern de la Generalitat
d’escoltar les nostres peticions, estem en contacte amb tots
els representants del Parlament de Catalunya, que ja s’han posicionat clarament sobre els nostres punts, tant en l’àmbit de
l’oferta pública d’ocupació com en el de la recuperació de la
resta de drets que ens van ser arrabassats.
Des de CCOO considerem que és de justícia, tant per a la plantilla com per al bon funcionament de l’Administració i dels serveis públics del nostre país, en aquest cas els serveis sanitaris,
que el conjunt de treballadors i treballadores de la sanitat pública tinguin una estabilitat laboral per oferir uns serveis òptims i de qualitat. M. Àngels Rodríguez

EDUCACIÓ
El Govern de la Generalitat ha fet pública el 20 d’abril la convocatòria de 2.000 places de docents per al proper curs.
És un nombre clarament insuﬁcient per aconseguir revertir la
precarització que s’ha disparat durant els anys de retallades. Segons les xifres oﬁcials ara mateix més d’un 29% dels docents de
l’ensenyament públic tenen un contracte temporal. L’Administració
ha abusat d’aquest tipus de contractacions, que haurien de ser una
excepció, i ha precaritzat, ﬁns i tot, l’ocupació temporal utilitzant
contractes a temps parcial de manera completament abusiva.
La decisió del Govern és especialment greu, perquè arriba poc
després d’un acord signat el 29 de març entre CCOO, UGT, CSIF
i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que estableix
la reducció de la temporalitat a un màxim del 8% en el termini de
3 anys. A Catalunya això voldria dir al voltant de 45.000 places al
conjunt de la funció pública, un mínim de 14.000 de les quals per
a educació.
CCOO creiem que l’aplicació d’aquest acord a Catalunya és imprescindible no només pel que fa a les condicions laborals, sinó
també a la qualitat de l’educació pública. Hem insistit a dir que
cal una oferta pública d’ocupació suﬁcient i que la valoració de
l’experiència docent sigui la màxima permesa perquè el personal
interí i substitut pugui optar en les millors condicions a consolidar
els seus llocs de treball.
#OfensivaInterina
Per defensar aquestes propostes hem realitzar gairebé 30 xerrades
a tot el país, que han reunit més de 2.000 persones i hem llançat
una campanya a les xarxes amb el lema #OfensivaInterina. El 18
de maig, el Parlament va aprovar per unanimitat instar el Govern a negociar amb els
sindicats l’aplicació de l’acord estatal del
29 de març. Esperem que la Generalitat
doni compliment a allò decidit pels
representants de la ciutadania
catalana. Nosaltres continuarem
mobilitzant-nos per assegurar que així sigui.

Marta Tejedor Ruano

El sindicat considera que
calen un mínim de 14.000
places en educació
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SECTOR

CCOO exigeix unes condicions laborals dignes
per als treballadors de les empreses auxiliars
de les nuclears
Aviat farà 4 mesos que va començar la lluita de les treballadores
i els treballadors de les empreses auxiliars que presten els seus
serveis a les nuclears de Vandellòs i Ascó per defensar les seves
condicions de treball i el futur de la seva activitat.
Es tracta d’un conﬂicte recurrent, maliciós i, el que és més signiﬁcatiu, un conﬂicte del tot evitable. Cada 3 anys ANAV licita els
contractes de muntatge i manteniment, i cada 3 anys el conﬂicte
es rearma. Prop del 90% de les activitats estan sota el paraigua
de la subrogació, però això no impedeix que la relació mercantil
entre l’empresa principal i les contractistes marqui les regles del
joc i incideixi en les condicions de treball.
Casos com els de Movistar, les càrnies, el manteniment de
l’enllumenat públic o el manteniment elèctric són l’exemple amb
el qual s’il·luminen els nous gurús de les relacions laborals: “Sí, he
de quedar-me amb els treballadors i treballadores, però els modiﬁcaré les seves condicions laborals per ampliar els meus marges
de beneﬁci, que han estat estrangulats en la nova licitació”.
Aquesta estratègia té un recorregut curt quan parlem de sectors
molt especialitzats i amb processos i dinàmiques complexos.
L’entorn nuclear és molt especial i només la formació necessària
en seguretat ja implica una inversió enorme de temps i recursos.
Els professionals d’aquest sector tenen una experiència d’anys i
van repetint a cada licitació, i d’aquest fet recurrent, se n’aproﬁta
l’empresa principal, sense adonar-se que comencen a abandonar el sector treballadors molt preparats, perquè el que no es diu
és que hi ha treballadores i treballadors que guanyen el mateix
que fa 20 anys.

La precarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores
posa en risc la mateixa seguretat de les nuclears

Treballadors desmotivats
Aquesta devaluació dels salaris i de les condicions de treball
cada 3 anys té una incidència directa en la motivació de les
plantilles. Ara bé, si a la desmotivació, hi sumem rotacions de
personal que comencen a ser preocupants i la falta d’inversió en
formació, tenim un còctel perillós en un entorn que no permet
les equivocacions.
CCOO d’Indústria demanem que no es mercantilitzin les condicions de treball; que es respectin els convenis sectorials de referència per a cada activitat; que es deﬁneixin els llocs de treball
estructurals, i que no es jugui amb la incertesa de no saber si
en la pròxima licitació es continuarà treballant dignament o fent
mans i mànigues per poder subsistir encara que es tingui feina.
José Juan Marín

Comencen les denúncies a les empreses del sector
carni que incompleixen la llei
La indústria càrnia és un sector de gran
importància a Catalunya, però, en els últims anys, les empreses s’han acostumat
a desregularitzar les condicions de treball
de les seves plantilles. La utilització, per
part d’algunes de les empreses principals
del sector, de treballadors i treballadores,
per mitjà de la cessió il·legal, i de treballadors autònoms de falses cooperatives
de treball associat ens ha portat a exercir
una forta pressió des de CCOO d’Indústria
sobre aquestes empreses, ﬁns a forçar la
intervenció de l’Administració i la Inspecció de Treball.
abril-juny / 2017

Amb la modiﬁcació legislativa de la Llei
catalana de cooperatives hem engegat
una campanya d’informació als treballadors i treballadores d’aquestes empreses
perquè coneguin els seus drets.
Fracàs de la negociació
Paral·lelament,
a
instàncies
de
l’Administració, el mes de maig s’han fet
tres reunions de la Taula de Concertació
del Sector Carni a Catalunya, per tractar
com fer efectiva l’aplicació de la modiﬁcació de la llei a les empreses del sector.
Davant el fracàs de la mesa, CCOO ha

denunciat a la Inspecció de Treball les
empreses del sector que utilitzen aquestes falses cooperatives, entre les quals hi
ha algunes de les principals, ja que no
garanteixen unes condicions de treball,
de seguretat i de protecció social equivalents a les que reconeixen els convenis
col·lectius del sector. Tampoc no garanteixen la representació sindical, cosa que
fa que es vulneri el dret fonamental de la
negociació, la representació i els drets relatius a la prevenció de riscos i vigilància
de la salut, entre altres coses.
Jesús Ribera

SECTOR

Construïm un
nou sector
La construcció ha de recuperar el seu paper com un dels principals motors de
l’economia, però aquest no pot ser el que hem conegut en les darreres dècades.
És cert que últimament la construcció ha passat de ser un dels sectors més importants del nostre país a esdevenir el culpable de tots els mals. Certament, i
fent autocrítica, hem de reconèixer que una part del sector s’ha guanyat a pols
aquesta imatge d’especulació i corrupció, amb la connivència d’alguns polítics.

Cal canviar la imatge d’especulació i corrupció que s’ha guanyat a pols una part del sector de la construcció

Partint d’aquesta realitat, que no podem negar, la majoria del sector no és així i, per tant,
hem de renovar la imatge del mal anomenat sector del totxo.
Quin sector volem construir des de CCOO? Doncs un sector amb unes relacions laborals basades en l’estabilitat en l’ocupació, el compliment del conveni col·lectiu, la llei
reguladora de la subrogació, una major qualiﬁcació dels treballadors i les treballadores,
una sinistralitat zero i, com a conseqüència, unes condicions de treball dignes i segures.
Hem de construir un sector en què les infraestructures tinguin un veritable retorn
social, donin servei a l’activitat econòmica i siguin mediambientalment sostenibles, i
en què les actuacions prioritàries per desenvolupar siguin la mobilitat, les educatives,
d’investigació, ambientals, sanitàries, socials i d’equipaments públics, entre d’altres.
L’oportunitat de la rehabilitació
La rehabilitació d’habitatges ha de ser una oportunitat. Catalunya té més de dos milions
d’habitatges d’abans dels anys vuitanta, als quals s’ha de fer una rehabilitació integral.
Per això necessitem un pla de formació als treballadors i les treballadores per adaptar-se
als coneixements tècnics i conceptuals necessaris. Però, sobretot, cal la implicació de
les administracions i que aquestes apostin per la rehabilitació amb línies de crèdit, subvencions i desgravacions ﬁscals perquè això es dugui a terme. Es tracta d’iniciar un nou
tipus d’activitat que pot comportar diferents beneﬁcis econòmics, socials i ambientals,
però que també ha de contribuir a avançar en els objectius de les administracions públiques en temes com la lluita contra el canvi climàtic, l’Estratègia 2020, la reducció de
l’atur, etc.
S’ha iniciar un nou model d’adjudicació d’obra pública en què es faci impossible
l’adjudicació arbitrària i les comissions, en què les licitacions tinguin un cost real i no
siguin per subhasta, i en què l’ètica i les bones pràctiques siguin una realitat.
El canvi tecnològic ja és una realitat i, per tant, no podem negar que estem immersos
en un canvi de model productiu. CCOO acompanyarà aquests treballadors i treballadores per potenciar una transició justa de la construcció a Catalunya. Aurora Huerga

25

Macroacord
laboral per
al nou model
d’oficines de
CaixaBank
COOO a CaixaBank ha signat un
acord laboral que regula la implantació del nou model d’oﬁcines
A i Store amb bones garanties i
compensacions per a la plantilla.
Aquest macroacord afecta 290
del total d’oﬁcines i es garanteix
la voluntarietat mitjançant la convocatòria de les places afectades
per concurs i la contractació de
plantilla nova si no es cobreixen
les places.
Els treballadors i treballadores
sortiran 2 dies per setmana a les
18.30 hores, i la resta de dies, a les
15 hores. Es preveuen compensacions econòmiques que van
dels 4.000 € anuals per a persones
sense càrrec als 2.000 € anuals per
a persones amb càrrec, a més de
vals menjador per a les dues tardes setmanals.
A més, s’acceleren les carreres
professionals de les persones
afectades i s’augmenten les places de promoció professional en
3.800 places de gestors comercials. Hi ha una oferta de prejubilacions per als nascuts els anys
1960 i 1961, amb el 70% i 68% ﬁns
als 63 anys.
No és sobrer esmentar que l’acord
inclou una avaluació de riscos psicosocials per a la xarxa d’oﬁcines
i direccions territorials de CaixaBank.
Per a CCOO, es tracta d’un bon
conveni perquè garanteix regulació laboral, compensacions, voluntarietat i promoció professional, així com la continuació de les
prejubilacions amb els mateixos
requisits que les darreres pactades, i la creació de 450 nous llocs
de treball.
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CCOO denuncia la inoperància
del Govern 4 mesos després dels
assassinats de 2 agents rurals
Al gener, a boca de canó i amb total
indefensió, un caçador assassinava
2 agents rurals en una inspecció rutinària. Era una situació totalment previsible, per això els delegats de CCOO
al Comitè de Seguretat i Salut Laboral
(CSSL) havien reclamat, ﬁns a 25 vegades al llarg de 10 anys, l’atenció a les
CCOO es va concentrar per reclamar a la Generalitat mesures de
amenaces i agressions que feia temps
seguretat per als agents rurals
que patien els agents rurals en les seves funcions policials.
El dia dels assassinats el Govern es va afanyar a dir que hi havia un sol culpable
(l’assassí confés) i que en 30 anys del cos no havia passat mai res. Però el personal
del Cos d’Agents Rurals sabem que és literalment mentida. Ja el 2006, després que
uns caçadors agredissin 4 agents i s’escapessin, es va acordar en un CSSL extraordinari que es revisarien els protocols de treball, la formació i es dotaria de mitjans de
defensa els agents rurals.
Si s’hagués fet, els nostres companys potser serien vius. Si més no, haurien tingut
alguna oportunitat de defensar la seva vida. CCOO considerem responsable la Generalitat d’un delicte contra la seguretat dels treballadors, motiu pel qual vam presentar una querella perquè s’investigués judicialment el fet i es determinessin les
persones responsables.
Paral·lelament, veient que 4 mesos després dels fets ni s’implementaven mesures
de seguretat ni es depuraven responsabilitats, CCOO vam convocar per al 16 de
maig una mobilització d’agents rurals acompanyats de familiars per demanar al
Govern seguretat i justícia. Va ser una mobilització molt emotiva i que va tenir un
ampli suport.

El éxito del sector
turístico no se
traslada a sus
trabajadores
Desde la constitución de la negociación
del Convenio Interprovincial del Sector
de la Hostelería y Turismo de Catalunya,
el 23 de noviembre de 2016, CCOO hemos indicado que este convenio debía
ser de avance, en concordancia con el
actual buen momento turístico que se
está viviendo, siendo este sector uno de
los principales motores de la economía.
Inmovilismo de la patronal
Después de varias reuniones nada ha
cambiado, ya que la patronal sigue sin
querer regular las externalizaciones de
servicios y continuamos estancados en la
regulación de la subrogación empresarial
para el sector de la restauración en el propio convenio de Catalunya.
Desde CCOO entendemos que las cifras
de crecimiento del sector hacen que estemos hoy en mejores condiciones para negociar un convenio colectivo de avance.
CCOO continuará movilizándose con el
objetivo de conseguir un convenio colectivo que sirva para limitar la precariedad
laboral, mejore el poder adquisitivo de los
salarios, reduzca el tiempo de trabajo, y
respete y mejore la conciliación de la vida
laboral y la personal. Paco Galván

Avenços importants en diferents convenis de serveis
CCOO de Serveis ha signat darrerament
convenis col·lectius estatals que recuperen i milloren les condicions de treball en
els sectors d’assegurances i mútues, centres d’atenció multicanal (contact center) i
grans magatzems, entre d’altres.
En el Conveni d’assegurances i mútues cal
destacar que es recupera poder adquisitiu
dels salaris i s’estableix un sistema de previsió social complementària. El text millora
les llicències retribuïdes i els dies de vacances, i facilita la possibilitat de canviar els
torns de treball a opció de les persones treballadores. Aquest conveni avança també
en matèria d’igualtat d’oportunitats, amb
clàusules antidiscriminatòries.
abril-juny / 2017

També recentment s’ha signat el VI Conveni de contact center, després de 30
mesos de treball, assemblees, negociacions, mobilitzacions i vagues. El resultat
és un conveni que recupera poder adquisitiu, millora l’estabilitat de l’ocupació,
facilita la conciliació de la vida laboral i
la personal, i fomenta la contractació a
temps complet.
Un altre conveni important ha estat el
de grans magatzems, que, a diferència
del que va passar l’any 2013, aquest cop
sí que ha estat signat per CCOO. S’ha
aconseguit, en aquesta ocasió, reduir la
jornada de treball, recuperar el poder adquisitiu dels salaris, consolidar hores com-

30 mesos de treball
treball, assemblees
assemblees, negociacions i mobilitzacions
han donat fruit en el sector de contact center

plementàries en els contractes a temps
parcial i reduir el nombre de festius que
s’han de treballar. Esteban Sanabria
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CCOO defensa
l’activitat minera
al Bages
El dissabte 13 d’abril, el pavelló del Nou Congost de Manresa va
acollir més de 4.000 persones en un acte organitzat pel Fòrum
Econòmic de la Catalunya Central. Un acte lúdic i reivindicatiu que
va deixar patent el gran suport que té l’activitat minera al Bages.
En aquests moments, la sentència judicial que pesa sobre Iberpotash i que s’ha d’executar a partir del 30 de juny del 2017 posa
en perill la continuïtat de l’extracció de potassa a Balsareny i Sallent, perquè prohibeix l’abocament de residus salins al runam
del Cogulló. Per això, un dels clams que recull el manifest és que
totes les institucions treballin per salvaguardar el present i el futur de la Catalunya central i centrin els esforços en la cerca de
solucions que permetin la continuïtat d’aquesta activitat.
Responsabilitat de l’empresa
Hem de ser conscients que d’aquesta situació, també n’és responsable la direcció de l’empresa. Per tant, considerem que ha
de contribuir en la cerca de solucions. Aquestes solucions no
poden comportar repercussions negatives per a l’estabilitat de

L’escola sindical del
Vallès Occidental i la
Catalunya Central rebrà
el nom d’Apolo Jiménez
L’escola sindical del Vallès Occidental i la Catalunya Central
rebrà, a partir d’aquest any, el nom de l’emblemàtic sindicalista de la Condiesel, lluitador veïnal i polític Apolo Jiménez,
que ens va deixar al març, poc després de compartir amb
nosaltres el congrés de la unió intercomarcal. L’Executiva del
territori aprovarà en breu el nou nom de l’escola.
L’escola tindrà lloc a Terrassa el pròxim 4 d’octubre, i amb el
lema “A l’ofensiva: acció social, acció sindical”, és pretén donar eines i fomentar la discussió per afrontar un dels reptes
més importants sorgits de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya: reforçar el caràcter sociopolític del nostre sindicat.
Esperem la màxima participació de l’actiu sindical en la discussió i en les propostes que es podran donar als diferents
tallers de la jornada. L’escola començarà a les 9.30 h i finalitzarà a les 18.30 h. En el mateix espai, tot seguit, tindrà lloc
l’acte d’homenatge al nostre company i amic Apolo Jiménez. Chema Martínez Contreras

l’ocupació ni per a les condicions sociolaborals dels treballadors
i les treballadores de la mineria.
I és que aquesta continuïtat és un actiu que es posa a disposició
tant d’un futur digne per a les persones com de la prosperitat del
seu territori. En les diferents intervencions, a la defensa dels llocs
de treball, s’hi sumaven l’amor a la terra i el respecte i l’aposta per
la sostenibilitat mediambiental.
Per part de CCOO, a l’acte de suport i per la defensa dels llocs de
treball, hi van participar, entre d’altres, Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya; José Antonio Hernández, secretari general de CCOO d’Indústria de Catalunya; Josep Rueda, secretari general de CCOO d’Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya Central, i Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO
del Vallès Occidental i la Catalunya Central. Josep Rueda

Lluita contra la
segregació escolar
a Terrassa
El mes de juliol del 2016 es va fer públic l’informe del Síndic
de Greuges “La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió
del procés d’admissió de l’alumnat”. El síndic va constatar
que la segregació escolar s’ha agreujat al nostre país i va assenyalar la ciutat de Terrassa com una de les més segregades
educativament.
Davant aquesta problemàtica, vam engegar un grup de treball al Sindicat d’Educació per presentar propostes concretes
a la ciutat de Terrassa per revertir la situació. Vam redactar
un document amb 24 propostes per poder implementar des
de l’àmbit municipal, a curt, mitjà i llarg termini. Es va fer la
presentació pública de les propostes en una roda de premsa
i vam presentar el document a diferents centres educatius
de Terrassa.
Hem presentat també el document com a proposta de moció al Ple municipal de Terrassa que es va realitzar el 30 de
març del 2017. I d’aquí va sortir un acord de la Junta de Portaveus que recull la nostra proposta de crear una comissió, en
el marc del Consell Escolar Municipal, per estudiar les nostres
mesures de cara a revertir la segregació escolar.
José Francisco Navajas
abril-juny / 2017
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CCOO decideix no subscriure
el principi d’acord del
Conveni de comerç de Lleida
El passat mes de març, a la reunió sobre el conveni celebrada a les dependències del Departament de Treball
a Lleida, CCOO va manifestar la seva
decisió de no subscriure el principi
d’acord que sí que van subscriure la
UGT i la patronal Fecom.
Aquesta decisió es va adoptar després
del debat intern amb l’aﬁliació i amb la nostra
t representació
t ió del
d l sector.
t Els
El motius pels quals s’ha adoptat aquesta decisió són, bàsicament, la reducció de la
retribució de les hores treballades en festiu i que no es garanteix el poder adquisitiu dels salaris per a l’any 2017.
Quant a la primera qüestió, el recàrrec de les hores extraordinàries es redueix
del 75% al 60% (tant si es compensen amb descans com si es retribueixen), i
per a les hores realitzades els 10 primers diumenges, festius o després de les 22
hores la retribució es redueix del 150% al 100%, i a partir de l’onzè festiu aquesta
retribució es redueix al 75%.
Respecte de l’increment salarial, s’estableix per a l’any 2017 un increment de
l’1,5%, sense clàusula de revisió salarial, per la qual cosa temem que aquest increment pot quedar per sota de l’increment de l’IPC real, que actualment se
situa en el 3%.
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El sindicat demana
un pla per eliminar
l’amiant dels centres
educatius
El passat mes d’abril, CCOO Educació de Lleida
va demanar al Departament d’Ensenyament
que prengués les iniciatives adequades per
retirar l’amiant de les escoles que tenen
aquest material a les seves instal·lacions. Es
vol, d’aquesta manera, garantir la salut de tota
la comunitat educativa.
Segons el mateix departament més de la meitat dels centres educatius de la demarcació
tenen algun element que conté ﬁbrociment,
per això el sindicat li demana que aprovi un
pla amb un calendari establert i dotat pressupostàriament.
La mesura de retirar aquest material dels centres educatius va sorgir de la proposta feta pel
grup socialista a la Comissió d’Ensenyament
del Parlament de Catalunya, que el va aprovar
i en va marcar un calendari: el curs 2017-2018.
La proposta recollia precisament una iniciativa de CCOO per a tot Catalunya.

EQUIPAMENTS

Nova mobilització en
defensa de la sanitat
pública al Baix Llobregat
Un miler de persones convocades per
la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública, promoguda pel Fòrum
Social del Baix Llobregat, vam omplir
els carrers de Cornellà el passat 14 de
juny, en defensa d’una sanitat pública
d’accés universal i de qualitat.
Els sindicats, associacions de veïns i
veïnes, professionals del sector, partits
polítics, entitats i plataformes, en nom
d’una ciutadania mobilitzada, ens vam concentrar a les portes de l’Hospital Moisès
Broggi, de Sant Joan Despí, i ens vam manifestar ﬁns al CUAP Sant Ildefons, de Cornellà.
El manifest que ens agrupava denuncia les contínues retallades pressupostàries i la
important davallada de recursos en serveis públics essencials i en sanitat, en particular.
Sense inversions
Malgrat el treball i l’esforç de les treballadores i els treballadors sanitaris, aquesta situació s’ha agreujat per les insuﬁcients polítiques de prevenció i promoció de la salut, per
un incompliment sistemàtic de les inversions previstes, per una nul·la priorització de
recursos del Govern a la nostra comarca i per una insuﬁcient planiﬁcació per part de
les autoritats comarcals.
La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública i el Fòrum Social del Baix Llobregat
vam reivindicar que la comarca sigui una regió sanitària, que el Consell Comarcal inclogui aquesta responsabilitat al seu cartipàs, que els ajuntaments aportin més recursos i tècnics especialitzats i, també, que apostem per crear el Consell de Salut del Baix
Llobregat com a espai d’intervenció i participació al territori.
Perquè volem la salut a totes les polítiques, perquè volem una sanitat cent per cent
pública, de gestió i provisió pública, seguirem lluitant per erradicar la situació de precarietat del personal, la reducció d’horaris i serveis dels centres, i la manca de professionals que cobreixin totes les especialitats mèdiques.
Perquè la salut és un dret i el volem exercir. Saida Ehliluch

Persecució sindical a l’empresa
Rima Bus de Sant Boi de Llobregat
L’empresa Rima Bus de transports de viatgers ha acomiadat els delegats de CCOO.
Les eleccions sindicals van ser una carrera d’obstacles
per a la candidatura de CCOO, ja que l’empresa va obstaculitzar la presentació de la candidatura, va pressionar
els candidats d’una manera molt agressiva i, un cop fetes les eleccions, va acomiadar els 2 delegats electes i la
resta de persones de la nostra llista electoral.
Tot i que des de la representació sindical s’ha fet una crida a l’empresa perquè entri en
raó i obri un camí de diàleg que permeti reconduir la situació de conﬂicte laboral, aquesta manté una actitud intransigent. Per aquest motiu s’han fet concentracions davant de
les empreses Hotel TRYP - Prat, Aparca&Go i Rima Bus, i diem “prou repressió sindical”.
Properament es continuaran realitzant accions reivindicatives.
Així mateix, s’ha presentat una denúncia davant de la Inspecció de Treball per
l’incompliment del conveni del sector en matèria de salut laboral, salaris, calendari laboral i vacances, entre altres temes greus.
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Reivindicant
la memòria de
la massacre
d’Atocha
El divendres 26 de maig va tenir lloc a Cornellà un acte en record del 40è aniversari
dels fets d’Atocha i també vam voler retre
un homenatge als despatxos laboralistes,
que van fer una important tasca al moviment obrer i al veïnal del Baix Llobregat.
Hi va assistir el president de la Fundació
Abogados d’Atocha i únic supervivent de
la massacre, Alejandro Ruiz-Huerta, que,
amb el seu testimoni, va reivindicar els
valors de la llibertat, la igualtat, la justícia,
la solidaritat i la pau que acompanyaven
la lluita d’aquells advocats assassinats. Una
intervenció fortament emotiva que va palesar que la democràcia es construeix amb
lluita i compromisos personals i col·lectius
anònims. La necessitat de mantenir el record d’aquests fets per saber d’on venim,
per saber, així, cap a on hem d’anar.

Reconeixement als despatxos laboralistes
També vam fer un reconeixement als professionals que conformaven els despatxos
laboralistes i vam destacar la seva important contribució a la conquesta de drets i
llibertats i a la consolidació del sindicalisme
organitzat a la comarca. Es tracta de tot un
grup de dones i homes, personalitzats en
Rafael Senra i Montserrat Avilés, que, des
dels criteris de la igualtat, la fraternitat i la
transformació social, van combatre les desigualtats, les arbitrarietats i la repressió de
la dictadura, ﬁns a aconseguir sentències
favorables i guanyar espais a la llibertat i a
l’esperança. Aquest patrimoni històric acumulat de primer ordre continua present i
ben viu en la feina que fan quotidianament
al nostre Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO.
Josep M. Romero Velarde
abril-juny / 2017
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La Confederació Sindical de CCOO
d’Espanya celebra l’11è Congrés amb el lema
“CCOO ¡se mueve!”
A l’hora de tancar aquesta
edició de la Lluita Obrera
només hi havia un
candidat a rellevar-lo a la
Secretaria General, Unai
Sordo, fins ara secretari
general de CCOO
d’Euskadi.

Segurament, quan aquesta publicació us
arribi a les mans, ja s’haurà celebrat l’11è
Congrés de la Confederació Sindical de
CCOO d’Espanya, convocat per als dies
29 i 30 de juny i 1 de juliol a Madrid. La
delegació de CCOO de Catalunya estava
formada per 58 membres, sense comptar
els delegats i delegades catalans que representaven les diferents organitzacions
federatives del sindicat.
El congrés se celebra després de la realització d’uns 4.000 actes i assemblees als
quals s’han convocat els més de 900.000
aﬁliats i aﬁliades que actualment té CCOO
en l’àmbit de l’Estat i que han debatut
sobre canvis molt importants en instruments, estructures i equips de direcció
del sindicat. Els grans reptes ﬁxats per
l’organització en aquest congrés han estat recuperar l’aﬁliació, renovar el sindicat
per fer-lo més transparent i eﬁcaç per passar a l’ofensiva, i recuperar els drets perduts pels treballadors i les treballadores
en aquests darrers anys.
Resposta als canvis en el teixit empresarial
El sindicat vol donar resposta als canvis
que s’han produït en el teixit empresarial,
adequant les seves estructures per situarse més a prop dels treballadors i les treballadores i per ser més eﬁcaços en l’acció
sindical. Amb el congrés s’ha culminat un
procés de reﬂexió que es va iniciar amb
abril-juny / 2017

el procés de debat “Repensar el sindicat”.
Algunes de les seves conclusions s’han
anat posant en marxa i d’altres les ha ratiﬁcat el congrés i ara hauran de ser una
realitat, donant exemple al lema “CCOO
¡se mueve!”.
Ignacio Fernández Toxo ha destacat que
el congrés ha de representar passar a
l’ofensiva per recuperar drets laborals
i socials i, ﬁns i tot, de caire democràtic,
perduts. La lluita per la redistribució de la
riquesa, contra la pobresa i la desigualtat
ha estat un dels eixos centrals del congrés, així com la recuperació del poder
adquisitiu dels salaris i l’impuls d’un pla
de xoc contra l’atur.
El sindicat vol recuperar l’aﬁliació perduda a conseqüència de l’augment de
l’atur a causa de la crisi, i, en aquest sentit,
CCOO crearà un centre aﬁliatiu i electoral. També es desenvoluparan iniciatives
destinades als joves, al treball de la llar, als
tècnics i als professionals com a fórmules
ﬂexibles d’organització al sindicat, als autònoms i als pensionistes i jubilats.
El congrés també ha debatut la posada
en marxa d’un pla de constitució de les

seccions sindicals a les empreses amb
més de 20 aﬁliats, l’impuls de la ﬁgura del
sindicalista de referència a cada empresa
o polígon industrial, i també una decidida
inversió en formació sindical.
Important renovació generacional
Aquest congrés ha estat caracteritzat per
una renovació generacional, marcada
sobretot pel canvi a la Secretaria General després que Ignacio Fernández Toxo
decidís no optar a un tercer mandat, de
caire extraordinari, al capdavant del sindicat. A l’hora de tancar aquesta edició de la
Lluita Obrera només hi havia un candidat
a rellevar-lo a la Secretaria General, Unai
Sordo, ﬁns ara secretari general de CCOO
d’Euskadi.
La renovació generacional s’ha vist en
tots els àmbits del sindicat. En les 17
unions territorials s’han canviat la majoria
dels secretaris generals i membres de les
executives, juntament amb un descens
de l’edat mitjana dels equips en uns 5
anys. I, per primera vegada, 3 dones ocupen la Secretaria General del sindicat a la
seva comunitat autònoma. ER
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Serà el dissabte 16 de setembre a La Farga de l’Hospitalet quan CCOO de Catalunya celebrarà enguany una nova edició de la ja tradicional Diada del Treball
Digne, una jornada que vol ser festiva,
però també reivindicativa, a més de ser
un lloc de trobada de la gent de CCOO
de tot Catalunya. La jornada tindrà un
plat fort a les 12 hores amb un col·loqui
on hi haurà les intervencions del nou
secretari general de CCOO d’Espanya i
de Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya. El col·loqui estarà
conduït per la periodista d’El País Milagros Pérez Oliva. La jornada també
disposarà de diferents espais lúdics,
gastronòmics i culturals, així com un reconeixement a l’aﬁliació i una actuació
musical a partir de les 17 hores.

SEGIS

La plaça
d’Antonio
López de
Barcelona
canviarà de
nom

CCOO expressa la seva satisfacció per
l’anunci que ha fet l’Ajuntament de Barcelona de canviar el nom de la plaça d’Antonio
López y López, situada al ﬁnal de la Via Laietana –on té la seu el sindicat. CCOO feia
més de catorze anys que ho demanava, ja
que el primer marquès de Comillas va ser
un destacat empresari esclavista.
De fet, CCOO havia proposat per
a aquesta plaça el
nom de Rana Plaza, en memòria de
l’ediﬁci de Dacca
(Bangla Desh) que
es va esfondrar
l’any 2013 per les
seves males condicions estructurals. Allà van morir
més de mil treballadors i treballadores que
tenien unes pèssimes situacions de treball.
El sindicat també vol vincular aquest canvi
de nom a la reforma de la mateixa Via Laietana –llargament reivindicada per veïns
i entitats–, perquè es paciﬁqui el trànsit i
esdevingui un passeig menys sorollós i
contaminant i en el qual es prioritzi la mobilitat sostenible.

CULTURA

L’Hospitalet
acull
enguany
la Diada
del Treball
Digne

REIVINDICACIÓ

TROBADA

LA FRASE Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, (Buenos Aires, 1936)
“A la gente la empobrecen para que luego voten por quienes los hundieron
en la pobreza”

Apunta’t al
“Voluntariat
per la llengua”
amb CCOO!

El “Voluntariat per la llengua” consisteix a
formar una parella lingüística entre una
persona que sap català, però no el parla
de manera ﬂuida (aprenent/a), i una persona que sí que el parla habitualment
(voluntari/ària). Has de tenir un foradet a
l’agenda d’1 hora a la setmana per xerrar
allà on vulguis amb la teva parella lingüística ﬁns a arribar a un mínim de 10 trobades i a un màxim de 30.
Només has d’avisar al Servei Lingüístic de
CCOO de Catalunya que vols participar
al programa enviant un correu electrònic amb el teu nom i cognoms, telèfon
i edat a sl@ccoo.cat. El Servei Lingüístic
s’encarrega de trobar un aprenent/a o un
voluntari/ària per a tu, de fer el seguiment
de la parella i de repartir material promocional i el carnet V×L, que permet obtenir
descomptes en diversos equipaments
culturals i establiments.

Alfons López & Pepe Gálvez
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