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editorial
Taula per la Democràcia
En l’entorn d’enorme polarització política que hem viscut aquests dies, és
una notícia extraordinària la constitució de la Taula per la Democràcia.
La Taula per la Democràcia és un compromís unitari que aplega les organitzacions socials, cíviques i culturals més representatives de Catalunya
en defensa dels drets fonamentals i les institucions catalanes. Hi som els
sindicats, les patronals, l’ANC, Òmnium, les universitats, les organitzacions
de lleure i esportives, la CONFAVC, el Procés Constituent, les associacions
professionals… CCOO de Catalunya s’hi ha compromès i ha treballat per
impulsar-la.
La defensa de l’autogovern de Catalunya i de les institucions forma part
dels trets d’identitat de CCOO, on estem convençuts que les institucions
són necessàries per a la transformació social.
La profunda cultura democràtica del sindicat ens ha mogut a promoure
un espai plural i de vocació unitària que operi en contra de la vulneració
de les llibertats individuals i col·lectives. Això és molt important per reaccionar davant la desproporció de les mesures que en aquests dies passats
ha pres la ﬁscalia, servil de l’estratègia del Partit Popular. La mobilització
efectiva ha de ser unitària i cívica.
La Taula per la Democràcia és molt important per a la cohesió social de
Catalunya, on, com a CCOO, han de conviure i han de ser discutides i contrastades totes les propostes per al futur de les institucions catalanes, amb
rigor i respecte.
Aquesta feina per les llibertats i la cohesió comença cada dia, com totes les
feines a CCOO. Durant aquesta tardor lluitarem cada dia pels salaris, pels
convenis i per les pensions. Sense això, tampoc no hi ha transformació
social. Montse Ros
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L’hora de la negociació col·lectiva:
increments salarials i ocupació de qualitat
L’any 2017 està sent un any de recuperació dels beneficis empresarials, però
també de consolidació d‘un model social precaritzat i de devaluació de les
condicions de treball, que està provocant que la societat s’empobreixi cada
vegada més.
Les reivindicacions no poden esperar, la
classe treballadora vol combatre la pobresa laboral, la precarietat i la desigualtat.
Mentre a Catalunya, les últimes dades
situen l’IPC interanual en el 2%, amb increments de l’habitatge d’un 2,5% i del
transport d’un 3,9%, els salaris pugen de
mitjana un 1,38%.
CCOO de Catalunya posarà tots els seus
recursos perquè el repartiment de la riquesa arribi al conjunt de la societat, perquè no ens resignem a aquesta realitat.
La negativa de la patronal a un augment
dels salaris que garantís la recuperació
del seu poder adquisitiu va fer fracassar el
pacte salarial abans de l’estiu.
CCOO pensa que ja ha arribat l’hora de la
pujada dels salaris per sobre de l’IPC i per
a això cal, amb urgència, agilitzar i dinamitzar la negociació col·lectiva, així com
recuperar la correlació de forces que ens
permeti restablir l’equilibri que van trencar les reformes laborals.

El 2018 la negociació col·lectiva sectorial
que es negociarà afecta 1.300.000
treballadors i treballadores de Catalunya,
gairebé el 70% del convenis sectorials i
gran quantitat de convenis d’empresa

I les properes setmanes començarem una ofensiva d’assemblees pels territoris per donar suport als convenis pendents de negociació el 2017 i per preparar l’impuls a la
negociació col·lectiva del 2018.
El 2018 la negociació col·lectiva sectorial que es negociarà afecta 1.300.000 treballadors
i treballadores de Catalunya, gairebé el 70% del convenis sectorials i gran quantitat de
convenis d’empresa, que obriran la negociació.
REPTES IMPORTANTS:

La correlació de forces es guanya tenint
presència a les empreses, amb representació i amb aﬁliació, i apropant el conveni
a la gent, que el senti com a propi, amb la
participació en la construcció de la proposta i explicant-los la negociació.
El passat 29 de setembre, a la trobada de
negociadors i negociadores, vam presentar les orientacions sindicals per a la
negociació col·lectiva 2018, amb un nou
format d’aplicació web també disponible
des de l’app de CCOO de Catalunya.
https://criteris-sindicals-nc.ccoo.cat

- Ofensiva contra les externalitzacions i les empreses multiserveis.
- Ofensiva contra la precarietat de la contractació temporal i parcial. Al conveni defensarem la contractació indefinida i ens dotarem de drets de control
de la resta de contractació.
- Ofensiva per regular i reduir el temps de treball, per controlar i gaudir els
altres temps de vida.
- Ofensiva contra les bretxes i les discriminacions.
- Ofensiva per la nostra seguretat i salut a la feina.
- Ofensiva pels drets de formació, per intervenir en l’organització del treball,
per democratitzar el centre de treball i per governar els canvis davant dels
processos de digitalització…
Les nostres reivindicacions no poden esperar, suma-t’hi! Cristina Torre
juliol-setembre / 2017
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“En este nuevo modelo laboral
donde el empresario cambia
las condiciones como le da la
gana, o hay un fortalecimiento
afiliativo o la gente lo va a
pasar muy mal”
UNAI SORDO
es el secretario general de CCOO
Enhorabuena por tu nueva
responsabilidad al frente de la
primera organización social del país.
Una organización con más mujeres y
jóvenes al frente de responsabilidades sindicales.
Las generaciones que nos vamos incorporando al sindicato tenemos una edad
distinta de la de la generación que lo
fundó. Hemos llegado a puestos de responsabilidad y este es un paso valiente
por parte del sindicato, que está realizando un cambio generacional sin perder la
perspectiva y el saber histórico de muchas
personas. El tema de la incorporación de
las mujeres me parece cualitativamente
muy importante. No sólo por el número, ya
que creo que desde que hay mujeres que
asumen responsabilidades en el sindicato,
que históricamente y por inercia estaban
ocupadas por hombres, incorporan elementos de carácter cualitativo. Espero que
la incorporación de mujeres a según qué
puestos introduzca una nueva cultura de
organización en el sindicato, que ha estado
muy marcada por las formas de entender
el ejercicio del poder de los hombres. Las
mujeres pueden aportar una visión muy
mejorada, más completa de lo que es la
cultura interna de organización, y también
relacional, en un sindicato que históricamente ha estado muy masculinizado. Son
compromisos del sindicato, que ha sido
bastante pionero en el país, y en ese terreno siempre vamos un paso por delante. Es
una consecuencia natural ante la incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo y, como derivada, a responsabilidades
sindicales en las empresas.
¿Cuáles serán las principales
diferencias del sindicato que lidera
juliol-setembre / 2017

Unai Sordo de las CCOO que llegaron
al undécimo congreso?
Esta organización, fundamentalmente,
debe avanzar en la relación de proximidad,
con la realidad múltiple de los centros de
trabajo. Y para ello debe utilizar mejor los
recursos que tiene, que son limitados. Desde ese fortalecimiento, que deberíamos
conseguir en el centro de trabajo, debemos
reconstruir el poder contractual del sindicato con patronales y administraciones
públicas, y reconstruir las legitimidades del
sindicato en una sociedad que ya no nos
otorga las viejas legitimidades de la lucha
antifranquista o por las libertades. A ello
nos debemos dedicar desde ahora mismo.
Hablemos de los retos de CCOO en
esta nueva etapa. Sobre todo ante la
forma como se está saliendo de la
crisis, con un país de servicios, con
empleo precario, mal pagado, con
condiciones laborales lamentables…
El reto principal es luchar contra la desigualdad. La característica del modelo de
salida de la crisis en España es una apuesta
por la desigualdad. No como un accidente
del modelo, sino como la base de salida del
modelo. El proceso de devaluación interna
se ha fundamentado, sobre todo, en salarios más bajos, en una precarización del
empleo, en un incremento del poder del
empresario sobre la disposición del trabajador y en un enorme desequilibrio de las
relaciones laborales. Esto está conllevando
una salida macroeconómica de la crisis,
con una mejora estadística de los niveles
de empleo, pero con una reprecarización
de las condiciones de trabajo, con tasas de
temporalidad y de tiempo parcial, y un debilitamiento de las condiciones laborales
de amplísimos colectivos de trabajadores y

trabajadoras, que han padecido una bajada salarial que en esta crisis ha tenido efectos perniciosos que hay que revertir.
Tu etapa al frente de CCOO
comenzó con un desacuerdo. La
patronal impidió un acuerdo de
negociación colectiva que era
fundamental para trasladar beneficios empresariales al bolsillo de los
trabajadores. ¿Por qué era tan
importante este acuerdo?
El acuerdo era muy importante pero no
servía cualquier acuerdo. Y eso debería
tenerlo claro la patronal. El acuerdo estaba prácticamente hecho, pero la patronal
se enrocó en la posición de no dar salida
a un tipo de cláusula de revisión para que
especialmente los salarios más bajos no
siguieran perdiendo poder adquisitivo. Y
necesitábamos incrementos salariales que
orientaran a una mejora del poder de compra de la mayoría de la clase trabajadora de
este país. Y si el acuerdo no iba por ahí, en
ese momento, no podía haber acuerdo. Yo
sigo pensando que era un acuerdo muy
importante, ya que orientar la negociación
colectiva que quedaba pendiente este año
me parecía un elemento central que lanzaba un mensaje positivo a la sociedad y
a la clase trabajadora. Y además era bueno
desde un punto de vista económico, ya
que la mejora de los salarios es un elemento clave para un crecimiento mucho más
sostenible y equitativo. Este desacuerdo
nos coloca en peor situación para renovar
el acuerdo de negociación colectiva, pero
ello no debe ser una excusa para no intentar, de verdad, la renovación de ese acuerdo, que es muy importante, ya que debemos hablar de mejoras salariales para los
próximos años y, además, hay que mejorar
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cualitativamente la negociación colectiva.
Sería muy importante deﬁnir criterios compartidos en muchas materias para trasladarlos a los negociadores de los convenios,
criterios respecto a temas como la igualdad, la salud laboral, las nuevas realidades
como la desconexión digital, la utilización
de las nuevas tecnologías o la formación
permanente a lo largo de la vida. Muchas
materias que darán más contenido a los
convenios y más utilidad al sindicato. El
precedente no es bueno, sobre todo por
la necesidad imperiosa de la mejora del
poder adquisitivo que tienen la mayoría
de trabajadores y trabajadoras, y como un
elemento de redistribución de riqueza y
eﬁcacia económica. Vamos a poner toda
la carne en el asador en esa negociación,
pero desde una posición de ﬁrmeza, no
vale cualquier acuerdo.
Se prepara un otoño de conflicto.
¿Qué condiciones se deben dar para
convocar una huelga general? La
precariedad laboral de muchos
trabajadores hace difícil una convocatoria de este tipo.
En el primer trimestre del 2017 la conﬂictividad se ha incrementado más de un 50%
respecto al mismo trimestre del 2016. Las
personas que han hecho huelga se han incrementado en un 109%. Esto quiere decir
que la conﬂictividad se va a dar en la medida en que haya un modelo de crecimiento
económico que no repercuta en la mejora
de la mayoría social. Muchas veces en situaciones de profunda crisis, con un veinte y
pico por ciento de paro, aunque parezca
contradictorio, no hay conﬂictividad o esta
es muy difusa porque hay miedo a perder
el puesto de trabajo. Pero cuando se producen procesos de recuperación, si no
conllevan una mejora para la gente que
más ha sufrido en la crisis, ello genera conﬂictividad. Es lo que está pasando y se van
a dar agravios comparativos, ya que precisamente los sectores que peor estaban son
los que peor evolucionan. Y esos agravios
comparativos son la gasolina para impulsar los procesos de conﬂictividad. Esta se
puede dar de forma dispersa, desordenada, ordenada, de muchas formas. Nosotros
vamos a intentar provocar escenarios de
movilización, que no necesariamente quiere decir huelgas o manifestaciones, que
acompañen los procesos de negociación,
tanto convenios colectivos como procesos de diálogo intersectorial como puede
ser el AENC (Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva). ¿Dónde puede llegar esta
movilización? Dependerá de las políticas

públicas, del escenario y la percepción que
nosotros tengamos de la clase trabajadora
de este país y lógicamente de la actitud
de los empresarios a la hora de abordar la
negociación colectiva. A veces una actitud
cerril por parte de la CEOE puede provocar
distintas réplicas. Puede haber patronales
sectoriales o empresas que estén en otra
disposición en función de su realidad sectorial y productiva. Por tanto, no debemos
preﬁgurar un escenario y estar planteando
qué días vamos a convocar una huelga
general. Esa sería la salida más fácil a cuestiones muy difíciles o complejas. Y es que,
a veces, la respuesta simple a cuestiones
complejas es lo más fácil. Lo que toca ahora
es reforzar el papel del sindicato en la realidad múltiple, desde la propuesta, desde
la negociación, sin descartar escenarios de
movilización permanente acompañando
procesos de negociación o, llegado el caso,
escenas de movilización más general.
Otro reto de Unai Sordo es el
fortalecimiento y el crecimiento de la
afiliación sindical a CCOO.
El sindicato, incluso cuando ha perdido
aﬁliación neta ha seguido aﬁliando a buen
ritmo. Ocurre que se da un proceso de rotación en la aﬁliación. Ha habido unos años
en los cuales se ha dado de baja más gente
que la que se daba de alta. Esto hoy ya está
corregido, estamos incrementando aﬁliación. Pero debemos abordar el hecho de
que una buena parte de la aﬁliación viene
demandando una asesoría, una atención
sindical o una atención jurídica. Esto está
bien, pero hay que entender que el sindicato fundamentalmente se dedica a organizar personas. El servicio es instrumental
respecto a la aﬁliación de personas. Y el
gran reto es mejorar nuestras formas de
organizar personas. Mejorar cuantitativamente y cualitativamente la aﬁliación. Por
qué y para qué se aﬁlia la gente. Y esto tiene que ver con una presencia continuada
en el centro de trabajo. Con abrir el catálogo de utilidades que puede y debe hacer en el centro de trabajo en el que está
presente. El sindicato no es solo el que me
mira la nómina o el que me negocia, llegado el caso, el salario, sino que es el que
tiene que contrastar que mi plan de prevención de riesgos está como debe, que
la formación que voy a necesitar a lo largo
de toda la vida se desarrolla en la empresa,
que si hay una desigualdad maniﬁesta de
género u otra, el sindicato me va a plantear
cómo intentar negociar para eliminar estas
desigualdades… Debemos estar de forma
permanente en la empresa y ampliar aque-
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llas cosas que el sindicato pueda hacer, no
como un servicio individual, sino como una
consecuencia de la organización colectiva.
Esto requiere recursos, que el conjunto de
estructuras territoriales y federales seamos
capaces de coordinarnos adecuadamente,
de generar eﬁcacia en lo que tenemos para
estar cerca de la gente. Eso va a generar un
proceso de aﬁliación sostenido en el tiempo, útil y vigoroso.
El sindicato deberá adaptarse a la
realidad actual de las empresas y de
los centros de trabajo…
En los procesos de descentralización productiva, de externalización, de centros de
trabajo donde antes había una empresa y
un convenio y ahora hay doce empresas
y diecisiete convenios, el sindicato tiene
experiencia y buenas prácticas. Sabemos
cómo vincular las partes fuertes del sindicato con las partes débiles porque no hay sección sindical o elecciones sindicales, o no
hay aﬁliados. Tenemos buenas experiencias
y hay que reforzar el trabajo conjunto y planiﬁcar qué trabajo hacemos en esas realidades. Hay que medir el resultado del trabajo
que hacemos en clave de derechos para la
gente. Y cómo esos derechos repercuten en
el fortalecimiento del sindicato, no por una
cuestión corporativa, sino porque va a ser
fundamental para mantener el propio cuadro de derechos. No debemos plantear la
aﬁliación porque necesitamos más recursos.
Esto es legítimo, pero insuﬁciente, ya que en
este nuevo modelo laboral donde el empresario cambia las condiciones casi como le da
la gana, o hay un fortalecimiento aﬁliativo o
la gente lo va a pasar muy mal. Esto hay que
interiorizarlo, no vale aquello de todo para
el trabajador pero sin el trabajador. Pero hay
otras realidades que debemos mejorar. Estamos dando servicio en realidades donde
no tenemos ninguna relación laboral, en
eso que se llama la economía colaborativa,
donde hay una entidad que se parece mucho a una empresa que determina precios,
tiempos y ritmos de trabajo a personas que
son autónomas. ¿Cómo entra aquí el sindicato? Se ha desmaterializado el centro de
trabajo, muchos de estos trabajadores no
se ven ni se conocen. Este es un reto. No sé
cómo lo vamos a hacer, pero estamos en
ello, utilizando nuevas tecnologías, nuevas
plataformas sindicales donde esta gente se
pueda integrar. En un escenario donde cada
uno “se monta” su historia, sin duda, gana la
empresa. En el caso de los autónomos o autónomos dependientes habrá que estudiar
cómo actúa el sindicato, que siempre trabaja en un escenario donde se presupone una
juliol-setembre / 2017
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relación laboral, cómo es el convenio colectivo, y en esos casos no hay una relación
laboral. Podemos exigir desde las empresas
condiciones de contratación cuando sabemos que estas trabajan con autónomos dependientes e intentar eliminar esa situación.
Pero es difícil, ya que incluso nos encontramos con la contradicción del trabajador que
quiere seguir siendo autónomo.
Hablemos ahora de un conflicto
político. ¿Cómo debe ser la relación
futura entre Catalunya y España?
Yo creo que parte de estos barros vienen
de lodos de hace unos años atrás: la gestión del Estatut, la gestión de la crisis, la
desigualdad, la creciente desafección de
mucha gente del hecho institucional, es lo
que acaba llevando a la situación actual en
Catalunya. La dejación de la política está
situando, no solo en Catalunya, esta especie de inercia plebiscitaria de las cosas. La
gente quiere decidir sobre cuestiones concretas, es legítimo y es simple, y tiene que
ver con una dejación de la política. Y en el
tema de Catalunya se ha aparcado la política cuando hace varios años que se ve un
movimiento de muchísimo calado sociopolítico en Catalunya que no era producto de una locura transitoria de nadie, sino
producto de muchas cosas. Y, si no se asume que cuando hay un problema político

hay que abordarlo con relaciones y acciones políticas, se acaba llegando a escenarios como el que se vive en Catalunya. Hay
que recuperar el papel de la política, de la
negociación, de la voluntad de acuerdo, y
de la altura de miras. Y es evidente que la
reformulación del marco del autogobierno
de Catalunya requiere de un acuerdo amplio, requiere de la decisión institucional
de las instituciones catalanas y requiere
de una decisión política de la ciudadanía
de Catalunya. Yo no veo otra salida de ese
escenario que no sea de esa forma. ¿Esto
se puede hacer desde un anclaje legal? Evidentemente, desde la voluntad y la negociación. ¿Esto va a reconducir la situación
que se ha creado? Hay que ser conscientes
de que el problema del autogobierno de
Catalunya no va a ser sencillo de negociar y
que podría producir incluso reformulaciones del marco constitucional de España.
CCOO lleva tiempo diciendo que el modelo autonómico probablemente ha cubierto
una etapa muy útil para la sociedad, pero
que es posible que esté agotado y que reformular ese modelo autonómico puede
conllevar algún tipo de reforma del marco
constitucional. No hay que espantarse. Ello
requiere un proceso de deliberación política, de decisión institucional y de la sociedad como expresión democrática. ¿Cómo
hacer compatibles estos procesos? Para

eso está la política con mayúsculas. Eso es
lo que debería recoger ese modelo federalista que creo que es un modelo oportuno
incluso para implantar en el ámbito europeo, si de verdad queremos que desde el
poder público se pueda contraponer la hegemonía que el poder económico ha impuesto en la UE y en el mundo. La compatibilidad entre marcos de autogobierno y
de gobierno compartido debe ser el eje de
bóveda donde el poder público recupere
el protagonismo que merece, en Europa,
en España y en Catalunya. Si se dejan pudrir las cosas nos podemos encontrar con
escenarios desconocidos, en Catalunya, en
España y en otros países de Europa.
Un primer mensaje para los trabajadores y trabajadoras de Catalunya,
como secretario general de CCOO.
La organización en torno al sindicato es la
clave para reconstruir un marco de derechos laborales que va a ser distinto de los
del siglo XX, pero que no puede asumir la
resignación. No está escrito que tenga que
haber una pérdida de los derechos que hemos conquistado, pero estos derechos se
van a adaptar a un mundo que es distinto.
Y esto no se va a poder afrontar, si no es
desde un reforzamiento de la organización
de la clase trabajadora, muy diversa, pero
clase trabajadora al ﬁn. Emili Rey

Experiència i capacitat al capdavant del sindicat
CCOO de Catalunya va treballar per
impulsar la candidatura d’Unai Sordo.
Ell representa una renovació generacional i aporta el consens suficient per
posar el sindicat a l’ofensiva. El nou
secretari general va rebre 661 vots a
favor, per 71 en blanc i 9 de nuls.

Unai Sordo va néixer a Barakaldo, l’any
1972, en una família de classe treballadora originària de Valladolid. És diplomat en
graduat social per la Universitat del País
juliol-setembre / 2017

Basc i va treballar en el sector industrial
de la fusta abans de començar a tenir responsabilitats al sindicat. L’any 2000 va assumir la Secretaria de Joventut de CCOO
d’Euskadi i després va anar desenvolupant diferents càrrecs ﬁns a arribar a ser
secretari general de CCOO d’Euskadi l’any
2009. El ﬁns ara secretari general, Ignacio
Fernández Toxo, ha dit que Unai és una
persona experimentada i que reuneix les
condicions que el sindicat necessita per
afrontar la nova etapa.
Important paper de CCOO de Catalunya
La delegació de CCOO de Catalunya a
l’11è Congrés de CCOO d’Espanya va
estar formada per 58 persones i va estar
encapçalada pel secretari general, Javier
Pacheco. La Comissió Obrera Nacional de
Catalunya va col·laborar per construir les
diverses candidatures i ha aportat persones a tots els òrgans col·lectius electes.

Cristina Faciaben és dins de la Comissió
Executiva amb la responsabilitat del sindicalisme internacional; Luis Longares
forma part de la Comissió de Garanties, i
Rosa Fabián s’ha integrat a la Comissió de
Control Administratiu i Financer. Hi haurà
12 persones de la delegació de CCOO
de Catalunya al Consell Confederal de la
CS de CCOO. Sens dubte, aquesta és una
contribució important en quantitat i en
capacitat de treball.

TRANSPARÈNCIA
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Els comptes del sindicat asseguren la
independència i l’autonomia de CCOO
El passat dia 26 de juliol del 2017, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya va lliurar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya els
comptes anuals del sindicat corresponents a l’exercici del 2016.
Aquest acte s’inscriu en el convenciment del valor que la transparència té per a una organització com CCOO, que fa de la independència i l’autonomia sindicals l’element identiﬁcador i el
principal capital per assolir la defensa dels interessos de l’aﬁliació
i del conjunt de treballadors i treballadores.
Com a organització sindical no estem sotmesos a cap obligació legal en aquest sentit, però amb la presentació dels nostres
comptes anuals a la sindicatura volem contribuir a donar plena
transparència als recursos que CCOO de Catalunya disposa i utilitza per complir la seva funció sindical i social.
Per a CCOO de Catalunya la presentació anual d’aquesta informació comptable forma part d’un compromís davant la nostra
aﬁliació i la societat catalana que ens hem imposat a nosaltres
mateixos. Ho estem fent de manera continuada des del 2005 i
som l’única organització sindical o patronal que ho fa.

El paper que les organitzacions sindicals, particularment aquelles que tenim la condició de més representatives i estem cridades a desenvolupar els processos de negociació col·lectiva,
concertació social i participació institucional, obliga a garantir
la màxima independència d’aquestes organitzacions, tant dels
poders polítics com econòmics per fer efectiva la representació
dels interessos que els són propis, i evitar que aquesta funció
pugui veure’s distorsionada. L’acció del sindicalisme confederal
transcendeix l’àmbit de la mateixa aﬁliació i s’estén, per vocació
pròpia i per mandat constitucional, al conjunt dels treballadors
i treballadores que majoritàriament i democràtica ens han atorgat la seva conﬁança any rere any.
Per això, la transparència en les relacions econòmiques que
mantenen les organitzacions sindicals i els poders públics ha de
ser un element que ha de deixar clara la no-existència de dependències en relació amb els recursos que s’utilitzen.
No és transparent qui vol —aquesta només és una condició necessària—, sinó qui pot. Per ser transparent se n’ha de poder ser:
s’han de fer les coses bé i s’han de poder explicar i quantiﬁcar.
CCOO de Catalunya volem i podem. Jordi Llorens

Els comptes anuals consolidats que han estat aprovats pel Consell Nacional, el passat mes de juny, sorgeixen de la integració
dels comptes de totes i cadascuna de les organitzacions confederades, tant territorials com federatives, els diversos serveis i
fons confederals i la Comissió Executiva, de manera que ofereixen una visió completa del conjunt de l’organització i dels seus
serveis. Han estat formulats i signats per la Comissió Executiva,
s’han elaborat d’acord amb la legislació i les normes vigents i, en
opinió dels auditors externs independents, mostren en tots els
aspectes signiﬁcatius la imatge ﬁdel de la situació econòmica,
ﬁnancera i patrimonial del conjunt de CCOO de Catalunya.
Portal de transparència a ccoo.cat
Aquestes poques ratlles no tenen per objecte valorar i comentar els resultats de l’exercici 2016. Teniu disponible tota la informació, els comptes anuals, la memòria, l’informe de l’auditoria
externa, les subvencions rebudes, la seva destinació, execució i
justiﬁcació, etc., al nostre portal de transparència. Estan a disposició de tothom que vulgui conèixer-los. El que volem subratllar
aquí és la voluntat de CCOO de Catalunya d’explicar d’on venen
i a què es destinen els recursos que gestiona, i l’esforç col·lectiu
que comporta poder donar ple compliment a aquest objectiu
de transparència.

Per a CCOO de Catalunya la
presentació anual d’aquesta
informació comptable forma part d’un
compromís davant la nostra afiliació
i la societat catalana que ens hem
imposat a nosaltres mateixos

juliol-setembre / 2017
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La trampa de la precarietat
El règim de la precarietat s’articula en tres eixos: el de la
inseguretat i la incertesa a les quals condemna les persones a l’hora de definir i desenvolupar el seu projecte vital;
la degradació del model social, que afebleix la cohesió i
la protecció de la ciutadania, i la vulnerabilitat del model
productiu, que ens fa més sensibles als efectes adversos
dels cicles econòmics.
Amb l’impacte de la crisi i de les mesures que s’han imposat en
nom seu, incloent-hi les dues darreres reformes laborals, avui
hem de constatar que la precarietat s’ha estès i aguditzat.
Malgrat les dades macroeconòmiques i el maquillatge estadístic,
veiem com el creixement de la riquesa que marca el PIB no s’ha
traslladat als treballadors i treballadores. Si bé la tan esbombada
recuperació ha permès recuperar els marges de beneﬁci empresarial, no ha arribat ni als salaris ni a les nostres condicions laborals. De fet, el perill al qual ens enfrontem avui és que les mesures
introduïdes amb l’excusa de la davallada econòmica es vulguin
convertir en estructurals i que la precarietat s’acabi consolidant
com la senya d’identitat del nostre model laboral.
Devaluació de les rendes del treball
Les facilitats per a l’acomiadament, la compressió dels salaris
d’entrada i la seva reducció unilateral han devaluat les rendes
del treball, especialment les d’aquelles persones que pateixen
els salaris més baixos, amb la qual cosa s’alimenta el fenomen
pervers de la pobresa laboral. La privatització, la subcontractació
i les empreses multiserveis han fet de la precarietat la variable
d’ajust preferent per competir a la baixa. El poder discrecional de
les empreses s’ha dotat de més recursos legals, i es fa visible en
l’abús de la temporalitat, de la parcialitat i de la sobrequaliﬁcació.
Avui creix la rotació dels contractes, amb 2,5 contractes de mitjana per persona i any, i cada vegada més persones o bé no
poden viure del que treballen o bé es distancien del mercat de
treball per incorporar-se a l’exèrcit silenciós d’aquells i aquelles
que són aparcats amb l’eufemisme “d’inactius”. La precarietat té
cara de dona i de jove, i condemna les persones a renunciar al
seu projecte vital, a recórrer a la migració o a instal·lar-se en la
incertesa. La precarietat és una trampa personal, però és també
una trampa per al conjunt de la societat i per a la seva economia.
Avui el nostre país és més injust i més desigual. Mentre els diaris
anuncien que batem rècords en el nombre de multimilionaris, es
redueixen les prestacions contributives i es deprecien de manera constant les pensions. Entrem en la lògica d’un estat precari
i d’una societat més dependent, però també d’una economia
afeblida que repeteix esquemes de fracassos passats, amb un

Hi ha sectors afectats pels salaris molt baixos

model que es basa en sectors de baix valor afegit i intensius en
mà d’obra, en la qual els salaris són la principal variable d’ajust.
Aquests són els tres vèrtexs de la precarietat.
Una de les claus per desactivar aquesta involució és ampliar el
coneixement que tenim del mercat laboral i també estendre la
consciència del nostre dret a gaudir d’un treball digne. Per això
una de les nostres prioritats és mostrar l’abast real de l’atur i de
la subocupació, denunciar la disposició discrecional que fan les
empreses dels treballadors i treballadores, i fer evident la cara
amarga de ﬂagells injustiﬁcables com el de la pobresa laboral.
Ricard Bellera

En marxa la renda
garantida de
ciutadania
L’any 2003 CCOO va ser la primera organització social que reclamava una renda
garantida de ciutadania (RGC) a Catalunya
per cobrir les necessitats de persones en
situació econòmica vulnerable. El passat
mes de juliol, amb l’aprovació per part del
Parlament de la Llei de renda garantida de
ciutadania, s’ha convertit en una realitat.
L’origen d’aquesta llei va ser una iniciativa legislativa popular (ILP), amb més

POLÍTICA SOCIAL

CCOO alerta de
l’augment de la
pobresa en el
treball
En els darrers temps vivim la falsa aparença que el mercat de
treball s’està recuperant perquè els seus indicadors mostren una
lleu millora. No obstant això, aquesta millora és només quantitativa i no qualitativa, ja que l’elevada temporalitat i l’increment
de la parcialitat involuntària deﬁneixen l’ocupació precària que
s’està generant darrerament. L’informe Una aproximació a la pobresa en el treball (realitzat l’any 2017 segons resultats del 2016)
mostra com els pilars que suposadament vetllen per la ciutadania i garanteixen els seus drets estan debilitats i castigats com a
conseqüència de la crisi sostinguda al llarg de 8 anys ben difícils.
El mercat de treball mostra poca capacitat de generar ocupació de qualitat, ja que continuem amb més de 550.000 persones aturades, seguim sense recuperar 300.000 llocs de treball
perduts i tenim uns nivells d’inestabilitat laboral inacceptables.
A més, entorn del 56% del treball a temps parcial es realitza de
manera involuntària perquè no s’ha trobat una feina a jornada
completa, a la vegada que més de 450.000 persones es troben
sobrequaliﬁcades per als llocs de treball que ocupen. D’altra
banda, la delicada situació que viuen avui dia moltes famílies

de 120.000 signatures i el suport de 70
partits, entitats i organitzacions, en resposta a les retallades de la renda mínima
d’inserció (RMI) del primer Govern d’Artur
Mas l’agost del 2011. Un llarg trànsit parlamentari (des del 2013) i la pressió social
que l’ha acompanyat han donat com a
resultat una llei adequada i efectiva des
del 15 de setembre.
A la llei s’estableix un nou dret subjectiu
de ciutadania, no sotmès a les disposi-
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La delicada situació que viuen avui
dia moltes famílies que es veuen
privades d’ingressos fa que el risc
d’exclusió social i de pobresa sigui
elevat

que es veuen privades d’ingressos fa que el risc d’exclusió social i
de pobresa sigui d’un elevat 23,6%, cosa que condemna moltes
persones a una situació límit de la qual és molt difícil sortir. A tot
això, cal sumar-hi que tenim un sistema de protecció per atur
que no protegeix com ho hauria de fer, ja que només el 30% de
treballadors i treballadores que es troben sense feina i que han
treballat prèviament cobren algun tipus de prestació.
Pobres amb feina
Aquest escenari fa que a Catalunya hi hagi gairebé 385.000 persones que, malgrat tenir una feina, han caigut en la pobresa i
l’exclusió social. Així ho indica la taxa de pobresa en el treball,
que el 2016 i segons l’Enquesta de condicions de vida (ECV) ha
crescut ﬁns al 12%. Aquest col·lectiu és el que més ha patit la pèrdua de poder adquisitiu que tant ha castigat la classe treballadora i actualment no pot fer front a les necessitats més bàsiques
per viure, tot i tenir una feina.
Quan tenir una feina no exclou de la pobresa és preocupant,
però encara ho és més el fet que cada cop hi hagi més persones
en aquesta dramàtica situació, i, malauradament, sembla que la
tendència no és precisament de canvi de rumb.
Romina Garcia

cions pressupostàries del Govern. Es
millora la prestació econòmica respecte
de la RMI. Serà l’equivalent de l’indicador
de rendes de suﬁciència de Catalunya
(IRSC) a partir del 2020 (avui 664 €): es
començarà amb 564 € (85% IRSC) davant els 424 € de la RMI. Per a les persones que rebin prestacions, subsidis i
pensions per sota de la quantitat de la
RGC, aquesta tindrà caràcter complementari des del primer moment. També

complementarà els salaris a temps parcial
per sota de la RGC (d’inici se’n beneﬁciaran les famílies monoparentals amb contracte a temps parcial).
Amb tot, des de CCOO volem advertir de
la nostra preocupació pel retard a l’hora
de dotar el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dels recursos de personal, informatius i de gestió que han de permetre que la posada en marxa de la llei sigui
un èxit.

COM SE SOL·LICITA?
La Generalitat ha posat en marxa el telèfon 900 400 012 i el web www.rendagarantida.gencat.cat, on es
pot obtenir informació i demanar cita prèvia.
Si tens dubtes, a CCOO t’oferim atenció a l’adreça electrònica rendagarantida@ccoo.cat.
juliol-setembre / 2017
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CCOO reclama més polítiques socials en la
Diada Nacional de Catalunya
Com cada any, CCOO de Catalunya ha participat en els actes
de la Diada Nacional, conjuntament amb la UGT i altres entitats “Per una Catalunya social”, amb les quals ha fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
CCOO ha reclamat el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur, però també que es facin polítiques
socials per millorar les condicions de vida de les persones que
viuen i treballen a Catalunya i que permetin lluitar contra la
pobresa. El lema ha tornat a ser “Per una Catalunya social, #jovulldecidir”.
A banda, CCOO de Catalunya, juntament amb el Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende, la Casa Amèrica i el
Centre Salvador Allende a Barcelona, han organitzat un acte
per commemorar el 44è aniversari del cop d’estat a Xile i la
mort del president Salvador Allende.

En el marc de l’11 de Setembre, CCOO també va participar en
la trobada sindical GalEusCat, que serveix de trobada entre
CCOO de Galícia, Euskadi i Catalunya, i en les diverses ofrenes florals que van tenir lloc a nombroses poblacions de tot
Catalunya.

L’orgull de les reivindicacions del
7 d’octubre, Dia del Treball Digne
Un altre cop ha arribat el 7 d’octubre, Dia Internacional del Treball Digne, convocada per la Confederació Sindical Internacional
(CSI). Ens agradaria que, tant per al nostre sindicat com per a
la societat, el 7 d’octubre es considerés una excusa, en positiu,
per fer balanços i reﬂexionar al voltant del nou full de ruta que
cada any ens ha de guiar en la lluita contra la precarietat. Aquella precarietat que s’ha d’entendre com un mal enquistat a tot
arreu i que vol controlar la classe treballadora instal·lant-la en la
inseguretat, reforçant-ne les desigualtats i provocant fractures
generacionals, de gènere i ètniques entre les persones. Aquest
no és, però, el nostre joc. És un joc brut, que no segueix regles. Al
voltant d’aquesta data hem de recordar que treball digne vol dir
creació de feina de qualitat, drets humans laborals, diàleg social,
extensió de la protecció social, aquí i arreu. Perquè la sort dels
treballadors i treballadores està interconnectada, i només d’una
manera organitzada, mitjançant els sindicats nacionals i la lluita
sindical internacional, es pot donar resposta a la globalització
neoliberal, a la globalització de l’especulació ﬁnancera, a la glojuliol-setembre / 2017

balització de l’evasió ﬁscal i a la globalització de les deslocalitzacions i reestructuracions d’empreses per cercar el beneﬁci fàcil i
ràpid. I la resposta és la globalització dels drets humans laborals.
Agenda d’actes
Per tot això, des de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya, enguany vam abordar el 7-O amb uns actes que van posar en evidència aquesta solidaritat de la qual la gent de CCOO
és capaç. Actes com una campanya virtual que va incloure també “un mur dels desitjos”, amb informació de la situació laboral i
sindical al món, on tothom va poder deixar el seu missatge. Vam
rebre la visita de dos sindicalistes de Guatemala i vam fer un debat amb el nostre secretari general, Javier Pacheco, així com amb
delegades sindicals de CCOO de Catalunya. També hi van haver
actes a Granollers i Cornellà, i la construcció col·lectiva d’un arbre
dels desitjos al vestíbul de la seu central de CCOO, a Via Laietana,
16 (Barcelona). M. Albarello / E. Caballé
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Gran participació a la Diada del
Treball Digne de CCOO
CCOO de Catalunya ha celebrat una nova
edició de la tradicional Diada del Treball
Digne. Aquest any aquesta jornada festiva i reivindicativa s’ha celebrat a La Farga
de l’Hospitalet, que s’ha consolidat com
un lloc de trobada de la gent de CCOO
de tot Catalunya i un element de cohesió
de l’organització a l’inici d’un curs sindical
que es presenta molt intens.
La jornada ha tingut el seu moment més
destacat en un col·loqui on han intervingut el nou secretari general de CCOO
d’Espanya, Unai Sordo, i el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. El col·loqui ha estat conduït per la
periodista d’El País Milagros Pérez Oliva. A
la Diada del Treball Digne hi ha hagut reconeixements a la tasca sindical així com
una actuació musical, i també ha disposat
de diferents espais lúdics, gastronòmics i
culturals.
L’acte ha acollit el lliurament del Premi Aurora Gómez, que ha estat atorgat al projecte “Nocturnes”, i el del carnet solidari al
Grup de Producció i al Grupo Libélula.

L’Escola d’Estiu del sindicat tracta la utilització del temps
S’ha celebrat la 26a edició de l’Escola d’Estiu
de CCOO de Catalunya els dies 14 i 15 de
setembre a La Farga de l’Hospitalet amb el
lema “El valor dels temps”. L’escola ha servit
per abordar la utilització del temps des de
diverses perspectives i per tractar la manera com es distribueixen les hores durant el
dia i a quines tasques es dediquen.

A l’escola s’ha parlat de com
es distribueixen les hores durant el dia i a quines tasques
es dediquen

Pacte nacional per a la reforma
horària
Després de la signatura, el passat mes de
juliol, del Pacte nacional per a la reforma
horària per part de més de 100 organismes i entitats, entre els quals també hi ha
CCOO de Catalunya, en aquesta edició de
l’escola d’estiu s’ha debatut sobre els usos
dels temps socials i els temps de ciutat, i

s’han fet tallers sobre l’eﬁciència i l’eﬁcàcia
en l’ús del temps al sindicat (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, s’ha parlat sobre la disponibilitat del temps per al treball i per
a la vida personal (jornada laboral, organització del treball, temps parcials, hores
extraordinàries…).
CCOO defensem que per incidir en la
qualitat de vida de les persones cal una
transformació articulada dels principals
espais que determinen els temps socials:
el treball remunerat, el treball de cura, els
horaris comercials i d’educació, els horaris
dels serveis, la mobilitat, la cultura i els
mitjans de comunicació.
juliol-setembre / 2017
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Les dones continuen cobrant
menys que els homes
A ﬁnals de juny s’ha publicat l’Enquesta
d’estructura salarial, i les dades ens diuen
que a Catalunya la bretxa salarial anual
—la diferència salarial entre homes i
dones— al 2015 va baixar 2 punts: això
passa perquè el salari mitjà anual de les
dones va pujar més (622 €) que el dels homes (67 €). Tot i així les dones segueixen
cobrant el 23,9% menys de salari mitjà
anual que els homes, 6.568 € menys l’any.
Al 2015, la taxa d’ocupació masculina va
pujar 2 punts respecte a l’any anterior,
mentre que la femenina pràcticament es
va mantenir. Es contracten més homes,
però com que majoritàriament es fa de
forma precària, s’apropen, a la baixa, les
condicions d’homes i dones: una paradoxa que també explica aquesta disminució de la bretxa salarial.
Les ocupacions més baixes continuen
tenint la bretxa salarial més alta: 37,6%,
més d’una tercera part menys del salari
dels homes. I les ocupacions altes tenen
la bretxa més baixa: 21%, gairebé una
cinquena part del salari dels homes. Per
tipus de contractació, la bretxa salarial a la
contractació indeﬁnida també ha baixat,
però està en el 24,4%, i la bretxa salarial

Es redueix la bretxa salarial perquè l’ocupació dels homes augmenta en precarietat

a la contractació temporal ha pujat 1,5
punts respecte a l’any anterior i se situa
en el 13,6%; val a dir que, de tota la contractació registrada el 2015, el 88% era
contractació temporal. De fet, precarietat
i desregulació incideixen negativament
en un augment de les desigualtats per
raó de gènere i classe social.
Accions contra la bretxa salarial
Per posar ﬁ a la bretxa salarial, CCOO exigeix introduir en els convenis col·lectius
sistemes d’identiﬁcació de la bretxa a les
empreses, així com deﬁnir-hi els conceptes retributius per evitar discriminacions,
garantir que els llocs de treball feminit-

zats no estiguin infravalorats, valorar els
llocs de treball amb perspectiva de gènere o crear comissions paritàries d’igualtat.
També cal impulsar polítiques actives
d’ocupació amb perspectiva de gènere,
incentivant que les empreses petites i
mitjanes duguin a terme mesures i plans
d’igualtat, i dotar la Inspecció de Treball
de personal format i especialitzat. I, en
paral·lel, cal assegurar que els pressupostos de l’Estat i de la Generalitat garanteixin els serveis públics d’atenció social i dependència, i que es reculli l’obligatorietat
del permís de paternitat (Llei 3/2007) i
que es pugui ampliar ﬁns que sigui igual
que el de maternitat.

El projecte “Nocturnes” guanya el Premi Aurora Gómez
El projecte “Nocturnes. La vida quotidiana
de les dones que treballen de nit a l’àrea
metropolitana de Barcelona” (AMB) ha
guanyat el Premi Aurora Gómez a la lluita
feminista en l’àmbit laboral, que entrega
la Fundació Cipriano García de CCOO de
Catalunya i que aquest any ha arribat a la
vuitena edició.
“Nocturnes” és un projecte d’investigacióacció feminista en el qual han participat
24 dones que treballen de nit i que ha
estudiat la mobilitat nocturna a l’AMB, la
percepció de por i seguretat, l’efecte en el
desenvolupament de la vida quotidiana
diürna, l’impacte que té en les relacions
familiars i socials o en la salut, i les desjuliol-setembre / 2017

igualtats de gènere en l’àmbit laboral.
Els resultats del projecte recullen propostes de millora en l’àmbit de la mobilitat, la seguretat i les condicions laborals
dirigides a institucions, organitzacions,
empreses i altres agents implicats en les
polítiques públiques relacionades amb
la planiﬁcació urbana nocturna, com ara
la revisió dels horaris i la freqüència de
pas del transport públic, la millora de la
il·luminació o la cobertura telefònica a determinades zones, l’augment de la senyalització, la creació d’auditories, l’augment
de personal contractat, la revisió de les
jornades laborals, la millora dels convenis
col·lectius, etc.

La coordinadora del projecte, Sara Ortiz Escalante,
va recollir el premi
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Per què cal una campanya sobre
la cosificació de la dona?
La cosificació és l’ús que es fa
d’una dona en particular, del
concepte de dona o de la seva
imatge per finalitats que no la
dignifiquen com a ésser humà

Algun cop, quan vas pel carrer, has hagut d’escoltar comentaris
sobre el teu cos sense haver-los demanat? A la feina, et fan portar
un uniforme determinat pel fet de ser dona diferent del dels teus
companys masculins? Maquillatge? Sabates de taló? Quan buscaves feina, et trobaves amb anuncis que et demanaven unes
característiques físiques determinades en línia amb els cànons
de bellesa establerts socialment? T’has sentit mai discriminada
pel teu físic? Al cinema, has observat la quantitat de cartelleres
on les dones surten “decapitades” i, per tant, sense valorar-los
la ment? Observes que la publicitat et bombardeja diàriament
amb anuncis de productes per ser més bella, o més prima, o més
alta, o més rossa, o...? T’has ﬁxat que hi ha anuncis publicitaris
que utilitzen la violència sobre les dones?
Aquestes són situacions de cosiﬁcació vers les dones que veiem
i vivim cada dia i que, gràcies a fortes campanyes, interessos i
missatges directes i subliminals, normalitzem socialment sense
adonar-nos que és una forma de violència de gènere.
La cosiﬁcació és l’ús que es fa d’una dona en particular, del concepte de dona o de la seva imatge per a ﬁnalitats que no la digniﬁquen com a ésser humà. És a dir: quan només se la qualiﬁca
en funció de la seva bellesa o de la seva correspondència amb
el desig sexual masculí, sense fer referència ni a la seva capacitat
racional ni a la seva dignitat humana.
La cosiﬁcació és un problema social fruit dels estereotips creats
pel patriarcat, i el món del treball, com és lògic, no en queda al
marge. Cada cop més, veiem amb més normalitat ofertes de treball que contenen requisits abusius pel que fa al cos de la dona
i, ﬁns i tot, exigències determinades en la seva situació de parella o imposicions que podem considerar vexatòries. En alguns
llocs, les dones, quan arriben a una certa edat, són apartades
de les seves tasques d’atenció al públic i se les relega a tasques
de magatzem o d’oﬁcina, en deﬁnitiva, se les amaga perquè es
considera que ja no són un reclam pel seu físic.

Cos sí, cosa no
Vivim en un món en el qual la cosiﬁcació de la dona és un fet i
on està plenament normalitzada per tota la societat. És per això
que CCOO hem iniciat una campanya contra aquesta forma de
violència de gènere que degrada i denigra les dones, que només valora el físic i no el talent o les capacitats intel·lectuals i
humanes del 50% dels éssers humans d’aquest planeta.
Aquesta campanya serà sostinguda en
el temps perquè el que pretenem és
que, en primer lloc, tots i totes prenguem consciència del problema i deixem de considerar-lo normal o acceptable. En segon lloc, orientem en les
pautes que hem de seguir com a societat per posar-hi remei, ja que no és fàcil
i passa per incidir en el món educatiu,
en els nens i nenes i els docents, en el
món sanitari, perquè, sobretot, les dones prenguin consciència que algunes pautes que serveixen per
assolir aquell físic impossible són nocives per a la salut i poden
produir des de problemes musculoesquelètics importants ﬁns
a trastorns metabòlics greus i, ﬁns i tot, la mort. En el món del
treball, per orientar de com actuar davant dels casos concrets
i també de com prevenir-los col·lectivament, la llei i la raó ens
emparen, i treballarem amb fermesa per reclamar els nostres
drets i per erradicar totes les formes de violència masclistes. I,
per últim, en la societat, on és necessari que fem una reﬂexió individual i col·lectiva per adornar-nos a qui beneﬁcia la cosiﬁcació
de la dona, quins són els grans interessos econòmics que hi ha
al darrere i qui s’enriqueix a costa de la integritat i la salut de les
dones. Montse Sanahuja
juliol-setembre / 2017
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CCOO celebra la XII
Escola de Dones amb
perspectiva feminista
Una visió del món social i del món econòmic més realista del que ensenyen la majoria de les escoles d’economia conegudes
és el que ens proposa l’economia feminista:
ampliar les fronteres més enllà del mercat,
incorporant a la centralitat del treball també el treball domèstic, posant ulleres liles a
l’anàlisi de la precarietat, la pobresa i el seu
impacte sobre les dones, així com entenent
que el temps també és un guany i els beneﬁcis en termes econòmics han d’incloure el
treball domèstic i de cura.
Estem parlant, en deﬁnitiva, d’una perspectiva, la feminista, que integra tots els treballs
com a imprescindibles per a la sostenibilitat
de la vida i que, fent-ho, planta cara radicalment al sistema capitalista.
Tractarem d’aproximar-nos a conceptes
com treball o precarietat, així com a la publicitat basada en la mercantilització de tot
i, especialment, del cos de les dones, i ho
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farem des d’una proposta integral de transformació social com és el feminisme.
On fem l’escola
La XII Escola de Dones, la convoquem el 19
d’octubre al Museu Torre Balldovina, de Santa Coloma de Gramenet, amb el lema “Som
dones, fem drets, fem lluites. CCOO feminista”. Serà un espai de trobada per estimular
la reﬂexió, per compartir experiències i per
dibuixar propostes per a l’acció.
Al matí començarem amb la conferència
“L’economia feminista. Una mirada per entendre i transformar la societat”, amb la Sra.
Sandra Ezquerra Samper, directora de la
Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament
i Cultures de la Universitat de Vic. Després,
“Mirades de dones a la precarietat”, amb
la participació de Maria de la Fuente, Sara
Berbel, M. Jesús Sereno i les companyes del
sector de la geriatria. Tindrem debat i, des-

prés, un temps ampli per recollir les aportacions i els diàlegs entre les dones que hi
participem.
A la tarda l’escola serà un espai de trobada, obert a la ciutadania, entre CCOO i els
feminismes, per abordar la cosiﬁcació de
les dones a la feina i a la societat com a element precaritzador de gènere. Hi participaran Berta Forés, Maria Freixanet i l’Associació
Colomenca de Dones Àrtemis. Per ﬁnalitzar
gaudirem de la col·laboració de les companyes Marian, Trini, Carmen i Omaira, que
ens faran un fragment de l’obra de teatre La
ramera de Babilònia.
La cloenda serà a càrrec del secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i
de la secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI, Alba Garcia. Alba Garcia
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Oposició frontal de CCOO a la devaluació
de les pensions que pretén el Fons Monetari
Internacional
Després de 8 mesos de treball de la Comissió del Pacte de Toledo, algunes propostes fetes per CCOO per augmentar els
ingressos del sistema (com l’increment de
les bases mínimes de cotització i la igualació de les cotitzacions màximes) s’han
rebut positivament. D’altra banda, ara mateix trobem diﬁcultats per derogar l’actual
índex de revaloració de les pensions.
L’objectiu de CCOO és garantir, alhora, el
poder adquisitiu de les pensions i la sostenibilitat del sistema, un objectiu que
no és compartit ni pel Fons Monetari Internacional (FMI) ni pel Govern del Partit
Popular.

L’objectiu de CCOO és
garantir alhora el poder
adquisitiu de les pensions
i la sostenibilitat del sistema, un objectiu que no és
compartit ni per l’FMI ni pel
Govern del PP

Recentment,
l’FMI
ha
qualiﬁcat
d’“excessiva” la pensió mitjana a Espanya.
Concretament, l’FMI ha criticat que les
pensions reals (un cop descomptada la
inﬂació) no hagin caigut encara més, a ﬁ
d’ajudar, d’aquesta manera, a disminuir
el dèﬁcit de la Seguretat Social. De fet,
la voluntat inicial de l’FMI era que la caiguda de les pensions hagués estat del
2,96% aquest any. Ara, a conseqüència
de no haver assolit la devaluació de les
pensions, l’FMI segueix instant el Govern
del PP a imposar restriccions a la despesa
de la Seguretat Social, especialment en el
capítol de les pensions. Aquestes declaracions de l’FMI ajuden, per tant, a entendre
la inacció que mostra l’actual Govern davant la pèrdua del poder adquisitiu dels
pensionistes.

Urgeix la reforma de la Seguretat Social
I si la defensa del poder adquisitiu no es troba en l’agenda política del PP, tampoc la
sostenibilitat del sistema públic de pensions es troba entre les seves prioritats. L’actual
desequilibri ﬁnancer del sistema converteix la reforma de la Seguretat Social en una
qüestió de màxima urgència. I és per això que sorprèn el retard, la dilatació i la postergació de les convocatòries de les comissions del Pacte de Toledo que han d’emetre
l’informe sobre la reforma del sistema. És una qüestió de voluntat política? Per respondre a aquesta pregunta, cal també tenir present on centren el seu discurs els representants d’entitats aﬁns a l’actual Govern: segueixen insistint en la necessitat d’estendre
plans privats de pensions davant d’un sistema públic que ells qüestionen públicament
de manera reiterada.
En el fons de la qüestió, la ciutadania seguim davant l’intent d’imposició dels interessos d’una minoria (defensora d’un sistema econòmic i ﬁnancer concret) per sobre de
l’interès públic (l’existència d’una protecció social universal, tal com ho deﬁneix la Constitució). Però la resposta de CCOO de Catalunya és clara: fer sostenible el sistema públic
de pensions no és una opció sinó una obligació constitucional: fer sostenible el sistema
públic de pensions és una qüestió de voluntat política. Gina Argemir

Campanya en defensa de
les pensions públiques
La Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO va organitzar una campanya a escala estatal per reclamar unes pensions dignes i per
posar de manifest la situació real del sistema
públic de pensions, que condemna a la pobresa molts pensionistes actuals i futurs.
A Barcelona, la protesta va tenir lloc el passat
29 de setembre i va consistir en una concentració davant la Delegació del Govern. L’acte
central de la campanya, però, van ser les
marxes que es van organitzar des de diverses localitats de tot l’Estat i que van conﬂuir
a Madrid el 9 d’octubre per acabar amb una gran
ran
manifestació pels carrers de la capital on es va reclamar que el Govern del
PP faci marxa enrere en la reforma del 2013 amb la ﬁnalitat d’aconseguir una
revalorazació digna de les pensions.

juliol-setembre / 2017
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POLÍTICA INDUSTRIAL

El Pacte nacional per a la
indústria comportarà una
inversió de 1.814 milions d’euros
en tres anys a Catalunya
El passat mes de juliol va tenir lloc la ratificació del Pacte
nacional per a la indústria. Aquest és un acord programàtic entre el Govern i els agents socials i econòmics
que desplega 116 actuacions en diversos àmbits, amb
una inversió pública de 1.814 milions d’euros fins a l’any
2020. Aquest acord ha de ser un instrument per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya a
llarg termini: ha de donar estabilitat i seguretat, i ha de
servir per crear teixit industrial.

La seva elaboració és fruit del treball de 9 mesos de les organitzacions sindicals, empresarials, partits polítics, universitats,
col·legis professionals, associacions municipalistes i centres
tecnològics, que continua, així, amb la feina desenvolupada pel
Pacte + Indústria des de l’any 2012, que va concloure amb la
Resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016, que instava el Govern a
elaborar un pacte nacional per a la indústria a Catalunya.
Competitivitat i ocupació de qualitat
Per a CCOO, la combinació d’una indústria digital i sostenible ha
de ser conjugable amb una ocupació digna, de qualitat, amb
drets i per a tothom. Tot i tractar-se d’un pla marc de polítiques
industrials, CCOO hem fet aportacions al Pacte nacional per a la
indústria focalitzant com a objectius principals la competitivitat
i la creació d’ocupació.
Han estat 9 mesos de treball intens amb més de 40 reunions.
Fruit d’aquesta feina el pacte té 116 mesures concretes, ubicades
en 6 grups de treball, i que porten associats 1.814 milions d’euros
d’inversió pública ﬁns a l’any 2020, amb l’objectiu de garantir-ne
l’aplicació.
Totes aquestes mesures s’han d’executar, i és per això que les
organitzacions que formen part de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català d’Empresa hauran de fer l’avaluació i el
seguiment de l’estat i el grau d’acompliment del pacte. Des de
CCOO de Catalunya hi contribuirem al màxim per tal d’avançar
de manera concreta en els objectius del Pacte nacional per a la
indústria.
juliol-setembre / 2017

El Palau de la Generalitat
acull l’acte de signatura
del pacte
El passat 24 de juliol, el Saló de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, a Barcelona, va acollir l’acte de signatura del
Pacte nacional per a la indústria.
Per part de CCOO de Catalunya va assistir-hi el seu secretari general, Javier Pacheco, en un acte presidit pel
president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ambdós
van destacar el moment històric d’aquesta signatura
i el que ha de significar aquest pacte per a Catalunya.
També hi van intervenir Santi Vila, conseller d’Empresa i
Coneixement; Camil Ros, secretari general d’UGT de Catalunya; Maria Helena de Felipe, presidenta de FEPIME;
Josep González, president de PIMEC, i Joaquim Gay de
Montellà, president de Foment del Treball.
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Quines són les
principals mesures del
Pacte nacional per a la
indústria?
De les 116 mesures que configuren l’arquitectura del document, per a CCOO resulten especialment rellevants les
15 que destaquem a continuació:
• Crear, a la Direcció General d’Indústria, un observatori que
s’encarregui del seguiment del Pacte nacional per a la indústria i elabori informes i estudis d’economia industrial en l’àmbit
sectorial i prospectiu.
• Promoure l’ocupació industrial i la qualitat del treball:
promoure projectes ocupacionals i de desenvolupament local; incentivar les bones pràctiques empresarials en matèria
laboral; impulsar iniciatives encaminades a la conﬂuència de
les condicions de treball entre l’empresa que realitza l’activitat
principal i les empreses que contracten o subcontracten, tot
respectant els convenis sectorials de referència, i incloure criteris socials i laborals als plecs de contractació pública, garantint els drets laborals i socials dels treballadors i treballadores.
• Potenciar l’Institut Català de Finances (ICF): en els pròxims
temps l’accés a la tecnologia és indispensable per esdevenir
competitiu i, en aquest sentit, el pacte garanteix que l’ICF
actuï com a banc públic d’inversions per ﬁnançar les pimes
mitjançant la concessió de crèdits. Incrementar la dotació
pressupostària d’AVANÇSA.
• Crear un hub d’impressió digital 3D amb un pressupost de
28 M€ per al període 2017-2020.
• Crear un grup de treball en el Consell Català de l’Empresa
per avaluar els impactes laborals i en l’ocupació de la indústria 4.0.
• Impulsar una formació professional en alternança i dual,
amb diàleg social i estàndards de qualitat per afavorir la transició escola-treball i l’ocupació de qualitat, amb una dotació de
86,7 M€ per al període 2017-2020.

• Redactar un pla d’impuls i modernització dels espais industrials i logístics. Deﬁnir un model de gestió amb la ﬁgura
jurídica d’entitat gestora de les àrees industrials.
• Pla de transports de viatgers de Catalunya i serveis a centres de concentració d’activitats laborals.
• Desenvolupar el Pacte nacional per a la transició energètica.
• Implementar l’estratègia d’impuls al vehicle elèctric, amb
un cost de 7 M€ per al període 2017-2020.
• Implementar l’estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis, amb un cost de 600.000 €, buscant la reactivació d’un sector com és el de les indústries de la construcció
des d’una vessant energètica i de futur, i no tornant a reactivar-lo per donar sortida a l’especulació del sector immobiliari.
• Aconseguir un model energètic 100% renovable en
l’horitzó del 2050.
• Impulsar la utilització de les energies renovables tèrmiques, en concret la biomassa forestal i agrícola.
• Posicionar internacionalment Catalunya com a referent
en sostenibilitat i economia circular.
• Transformar l’actual Agència de Residus de Catalunya en
l’Agència de Recursos, ja que, en un context d’economia circular, resulta essencial convertir els materials recuperats i subproductes resultants de la producció en recursos per incorporar altres productes o serveis a la cadena de valor. Aquesta
nova agència en seria l’ens públic de governança.
• Promoure un programa català de simbiosi industrial que
aconsegueixi cohesionar els polígons industrials i les àrees
productives cap a la circularitat, a ﬁ de tancar, així, el cicle energètic i de materials de la producció, i aconseguir una producció més sostenible.
juliol-setembre / 2017
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Catalunya té gairebé 500.000 persones
sense feina malgrat la millora de
l’economia
CCOO de Catalunya ha alertat, amb
les dades de l’Enquesta de població
activa del segon trimestre de l’any a
la mà, que, tot i que les xifres evolucionen de manera positiva, encara hi
ha gairebé 500.000 persones sense
feina a Catalunya, unes 200.000 més
que el 2008.
Així es fa evident que el mercat de treball
català s’està empobrint amb una taxa
d’activitat del 61,6% i una d’ocupació del
53,4%, xifres que deixen veure que cada
cop treballen menys persones i que ens
situen lluny dels objectius de l’Estratègia
Europa 2020.
Els resultats de l’Enquesta de població
activa (EPA) del segon trimestre del 2017
indiquen que el nombre de persones
aturades a Catalunya s’ha reduït en un
13,8% respecte del trimestre anterior, és
a dir, que hi ha 79.300 aturats i aturades
menys, que donen com a resultat un total de 497.400 persones sense feina.
A Espanya, la xifra d’aturats el segon trimestre del 2017 ha estat de 3.914.300,
amb una taxa d’atur del 17,2%. La taxa
d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 13,2%, 2,1 punts
percentuals menys que el trimestre an-

CCOO denunciem que
hi ha més de 382.000
persones treballadores
pobres perquè, tot i
treballar, no poden fer
front a les despeses més
bàsiques per viure
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terior i 2,8 punts percentuals menys que
el 2016. La taxa d’atur femenina (14,2%)
continua sent força superior a la masculina (12,3%). En relació amb ara fa un any,
l’atur s’ha reduït en 106.200 persones,
xifra que representa una disminució del
17,6% i que es tradueix en 41.100 homes
i 65.000 dones menys.
Més ocupació, però insuficient
Si ens centrem en les dades de població
ocupada, podem dir que per a aquest
segon trimestre del 2017 l’ocupació ha
augmentat en 72.600 persones en relació amb el trimestre anterior. En aquest
cas, l’ocupació ha suposat un augment del 2,3%. En termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 89.200 persones, fet que signiﬁca un 2,8% i deixa la
taxa d’ocupació (sobre el conjunt de la
població) per al segon trimestre del 2017
en el 53,4% a Catalunya. Aquesta xifra representa 1,1 punts percentuals més que
el trimestre anterior i 1,2 punts percentuals més que l’any 2016.

Amb aquestes dades podem dir que el
nivell d’ocupació que presenta el mercat de treball se situa molt lluny del que
marca l’Estratègia Europa 2020, ja que
estableix assolir una taxa d’ocupació
(dels 20 als 64 anys) del 75% de la població treballadora.
L’anàlisi per províncies ens mostra com
a Tarragona es registra la taxa d’atur més
elevada de Catalunya, amb un 15% per al
segon trimestre de l’any, seguida de Girona, amb un 13,1%, i de Barcelona, amb
un 13%. Lleida se situa a certa distància
de la resta de províncies, amb un 12,3%
en la taxa d’atur.
Si ens ﬁxem en el tipus de contractació,
el segon trimestre del 2017, el nombre
de persones assalariades amb contracte
indeﬁnit s’incrementa en 46.400 persones respecte d’ara fa un any (2,2% més),
i el nombre de persones amb contracte
temporal ho fa en 47.800 persones assalariades (8,7% d’increment).

19

OCUPACIÓ

Si es mantenen uns nivells d’ocupació i de qualitat
tan baixos la recuperació del mercat de treball serà
insuficient, lenta i precària

Augmenta la inestabilitat laboral
Així, veiem també com es consolida la tendència de precarització dels llocs de treball,
amb un augment de la inestabilitat laboral,
ja que la taxa de temporalitat s’ha incrementat ﬁns al 21,7%. Una altra dada molt
preocupant és l’increment de la temporalitat de les dones, que creix, en relació amb
el 2016, 5 vegades més que la dels homes.

sentit, la de les dones és molt superior
a la dels homes, que arriba a gairebé 15
punts percentuals més.

En relació amb el tipus de jornada, les
persones amb jornada parcial augmenten en 19.800 (un 4,3% més) i les que
treballen a jornada completa ho fan en
69.500 (un 2,6% d’increment), en comparació amb l’any 2016. La taxa de parcialitat ascendeix ﬁns al 14,6%. En aquest

El sindicat considera més necessari que mai
enfortir la negociació col·lectiva perquè
s’estableixin increments salarials als convenis col·lectius i hi hagi un augment progressiu del salari mínim interprofessional (SMI),
ja que creiem que només així s’aconseguirà
reactivar la demanda interna.

Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya insisteix en el fet que si es mantenen uns nivells d’ocupació i de qualitat
tan baixos la recuperació del mercat de
treball serà insuﬁcient, lenta i precària.

CCOO denunciem que hi ha més de
382.000 persones treballadores pobres
perquè, tot i treballar, no poden fer front
a les despeses més bàsiques per viure.
Creiem que la renda garantida de ciutadania ens permetrà assegurar els recursos mínims a moltes persones sense ingressos però també instem les empreses
a generar ocupació estable, amb drets i
condicions laborals dignes, per contribuir a un nou sistema productiu que es
basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat. No volem que continuï el model econòmic actual, basat en els baixos
costos laborals i que ens ha dut a la crisi i
a les diﬁcultats de recuperació que vivim
actualment.

CCOO segueix a l’ofensiva
Barcelona

Entre els dies 19 de juny i 12 de juliol del 2017, CCOO de Catalunya ha organitzat assemblees de delegats i delegades amb
el lema #ofensivaCCOO a diferents ciutats catalanes: Sabadell,
les Franqueses del Vallès, Lleida, Cornellà, Girona, Manresa,
Tarragona o Barcelona.
Després de l’11è Congrés, aquesta ronda d’assemblees ha
servit per explicar i encomanar la utilitat de CCOO, perquè,
en confluència amb altres moviments i organitzacions, es
pot lluitar de manera efectiva contra la precarietat i per la
justícia social.

Manresa

Tarragona

Els delegats i delegades de CCOO són els que a partir d’ara
ajudaran a transmetre aquestes idees al conjunt de l’afiliació
i a la societat: la mobilització, de manera organitzada, serveix
per conquerir drets. CCOO ha passat a l’ofensiva.
A les assemblees han assistit Javier Pacheco, secretari general del
sindicat, acompanyat per Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical; Dolors Llobet, secretària d’Afiliació, Estudis i Coordinació dels
Òrgans de Direcció; Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia, o Montse Ros, portaveu i secretària d’Organització i Comunicació, així com responsables del sindicat als diferents territoris.
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La precarietat ens hipoteca
Avui en dia, sembla que l’habitatge sigui un privilegi en comptes d’un dret.
Per què el jovent, en concret, no es pot
permetre accedir a un habitatge? D’una
banda, perquè existeixen petits especuladors que arrenden o sotsarrenden propietats, i que interfereixen, així, en els preus
del mercat immobiliari. De l’altra, per la
presència de grans especuladors, com els
bancs i les inversions de capital estranger,
els quals han substituït part important
de l’habitatge per allotjaments turístics
i/o de luxe. Fruit d’aquests dos condicionants, s’ha produït una inﬂació dels preus,
tant de lloguer com de compra, que ha
impossibilitat l’accés a l’habitatge a bona
part dels treballadors, especialment dels
més joves.
Emancipació complicada
Semblen factors determinants en el problema d’accés, però encara n’hem de comentar un altre i molt important que, de

fet, és un problema estructural que limita
tota la població, però en especial els joves.
Les condicions laborals en què treballen
gran part dels joves no els permet poder
dur una vida digna. Les darreres reformes
laborals han fet que la temporalitat, la ﬂexibilitat i la precarietat s’instal·lin en el seu
dia a dia, fet que els priva d’una mínima
estabilitat. No negarem que l’especulació
immobiliària tan aclaparadora que es viu
actualment condiciona directament la
població a l’hora de trobar una llar assequible i adequada, però l’aspecte que
més directament ho condiciona tot és
el salari que es percep, que no permet
l’emancipació real. La cosa no queda només aquí, ja que la temporalitat present
exacerbada va unida a contractes de molt
poca durada, de pocs mesos o ﬁns i tot de
pocs dies, fet que limita molt les futures
prestacions si és que s’arriben a percebre.
La parcialitat, venuda com a mecanisme
per conciliar els binomis estudi/treball i
família/treball, s’ha convertit en un instru-

L’especulació immobiliària
i la mala qualitat de la
feina condiciona el jovent
a trobar una llar assequible
i adequada

ment pervers que ha conduit els treballadors i treballadores a una parcialitat involuntària que els condemna a viure amb
sous inferiors al salari mínim. Aquests factors, juntament amb la sobrequaliﬁcació,
posen en relleu el grau de precarietat que
pateix el col·lectiu juvenil per desenvolupar un projecte de vida plena. La resposta
de l’Administració, a més, no ha estat contundent ni efectiva, ﬁns al punt de portar
la taxa de desprotecció social dels joves
ﬁns al 83,2% en aquest darrer trimestre.
Irene Ortiz

Coneixes la Garantia Juvenil? Saps que a CCOO
comptem amb un equip d’impulsors del programa?
Des del passat mes de gener, Acció Jove - Joves de CCOO, disposa de quatre impulsors i impulsores de la iniciativa europea Garantia Juvenil, repartits pel territori (comarques gironines, Vallès
Oriental - Maresme - Osona, Vallès Occidental - Catalunya central, i Barcelona).
La iniciativa pretén reduir les taxes d’atur entre els joves de 16 a 29 anys que no estudien ni treballen, oferint una formació complementària, experiència professional, mobilitat internacional i/o
ajuts a l’emprenedoria. Les persones impulsores realitzen tasques d’informació i suport per al registre en el sistema, així com una orientació entre els diferents programes disponibles, d’acord amb
els interessos i les necessitats de cada jove.
A més, seguint amb l’activitat “Parlem de feina”, que, des de fa anys, porta a terme Acció Jove de
CCOO de Catalunya, l’equip d’impulsors i impulsores realitza les xerrades als diferents centres educatius del territori. D’aquesta manera, es donen a conèixer conceptes bàsics del mercat laboral, així
com de l’organització sindical, als joves que entren per primer cop al món del treball. En aquestes
xerrades, també s’explica la Garantia Juvenil, per tal que els joves coneguin els diferents recursos
que tenen a disposició seva.
Podeu parlar amb l’impulsor o impulsora de cada territori a través dels següents contactes:
Laura Ruiz
laura.ruiz@ccoo.cat
972 217 303
C/ Miquel Blay, 1 (Girona)
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Fayna Tejera
ftejera@ccoo.cat
680 203 342
Rambla, 75 (Sabadell)

Héctor Solà
hsola@ccoo.cat
682 069 637
C/ Pius XII, 5-7 (Granollers)

Josep Llabrés
josep.llabres@ccoo.cat
699 807 915
Via Laietana, 16 (Barcelona)
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Comença el curs amb
aires de millora
Comença un nou curs. Un curs que, ﬁnalment, podem començar amb missatges positius. Han estat molts anys d’aplicar mesures d’austeritat extrema, que
buscaven el traspàs de milers de milions d’euros de les classes treballadores
cap a les poderoses. Unes mesures que, des de CCOO, vam qualiﬁcar d’inútils,
injustes i ineﬁcaces. Unes mesures que, en el cas de l’educació, han comportat
que l’alumnat de Catalunya, especialment el més vulnerable, veiés conculcat el
seu dret a l’educació, i, en el cas de les treballadores i treballadors, que les seves
condicions de treball empitjoressin greument.
Finalment, però, podem començar el curs parlant de recuperació de drets laborals i de drets educatius, gràcies als acords signats pel nostre sindicat als sectors públics. Uns acords que permeten reduir la jornada lectiva i incrementar la
plantilla en 5.000 professionals educatius, tant docents com personal de suport
a l’educació. Uns acords, encara per concretar, que buscaran reduir al 8% la tem-

CCOO ha signat acords per recuperar drets laborals i educatius

poralitat a l’educació. Uns acords que permetran recuperar, encara sense data,
les pagues robades i posar ﬁ al càstig salarial quan emmalaltim. Uns acords que
exigim que s’apliquin també al personal de les universitats catalanes, als quals
se’ls van aplicar ràpidament les retallades, però que, en el procés de recuperació,
les universitats i les administracions es passen la pilota per evitar revertir-les.
Uns acords que intentarem traslladar als treballadors i treballadores de l’escola
concertada, on malauradament no tenim la força sindical necessària per aconseguir-ho. Així mateix, continuarem treballant per millorar les condicions del
conjunt de treballadores i treballadors de la resta de sectors privats.
Inestabilitat política
Uns acords que defensarem de la inestabilitat política que amenaça amb croniﬁcar-se en la nostra societat, i que sembla que s’encamina directament a un
inevitable xoc de trens. Una inestabilitat que diﬁcultarà treballar en la solució
dels problemes reals de l’educació a Catalunya.
Uns acords que formen part de l’ofensiva sindical que hem decidit als processos
congressuals d’aquests darrers mesos, en què hem renovat el discurs i les direccions del nostre sindicat. Un sindicat que cada dia ha de tenir més força amb la
participació de la seva aﬁliació. Un sindicat que mira més enllà del petit o gran
cercle de la nostra professió, que considera que només amb el conjunt de la
classe treballadora podrem aconseguir els nostres objectius: unes condicions
de vida dignes per a les persones que, amb el nostre treball, creem la riquesa
que després una minoria pretén apropiar-se. Manel Pulido
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Moció al Parlament
per dignificar
el sector de la
dependència i de la
geriatria
Després de mesos i mesos de lluita constant
per part de la Federació de Sanitat de CCOO
de Catalunya, el passat 13 de juliol del 2017
vam aconseguir que entrés al Parlament de
Catalunya una moció on es va tractar la dignificació del sector de la dependència i de la
geriatria del nostre país. Dignificació, per cert,
tan urgent com necessària.
La tasca de les delegades i les treballadores
del sector ha estat molt dura, decebedora
en alguns casos, però, a la vegada, constant
i sempre mirant al futur. El que CCOO pretén
és aconseguir una millora de les condicions
laborals i un conveni català, fins ara inexistent.
CCOO, a part de múltiples mobilitzacions, va
iniciar una roda de converses i reunions amb
diversos interlocutors — patronals, partits polítics, conselleria…—, als quals en tot moment
ha transmès la importància de la dignificació
del sector, ja que calen respostes i compromisos. I és que són ells, els representants de la
ciutadania, els que ens han d’ajudar a millorar tant la qualitat laboral de les professionals
que hi treballen com la responsabilitat social
que tenim envers la nostra gent gran.
CCOO també ha fet èmfasi que és un sector
altament feminitzat i que les reivindicacions
són diverses: la necessitat de revisar les ràtios
de personal, de millorar les tarifes públiques,
d’establir diversos condicionants en el marc
de la contractació pública d’aquest tipus de
servei…
Per un conveni català
CCOO considera que el conveni actual estatal
no és just i és per això que caldrà prendre les
iniciatives necessàries, com a autoritat laboral,
per facilitar la signatura d’un conveni de dependència català que inclogui una significativa dignificació de les condicions laborals dels
professionals del sector.
La moció va ser impulsada per Catalunya Sí
que es Pot i va ser tramitada per la majoria
dels grups parlamentaris.
CCOO, tot i que considera positiu aquest pas,
no pot defallir. La lluita continua.
M. Àngels Rodríguez
juliol-setembre / 2017
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Les empleades i els empleats públics
catalans comencen a recuperar drets robats
CCOO i UGT vam signar, el mes de juny,
amb el Govern de la Generalitat, dos
acords a la Mesa General de la Funció
Púbica. Un era per donar estabilitat a les
plantilles i per reduir l’índex de temporalitat ﬁns al 8%, i l'altre era per iniciar el
retorn de les pagues extres i les altres
condicions de treball que ens van ser
arrabassades amb l’argument de la crisi. També s'incrementen els supòsits de
cobrament del 100% del salari en cas
d'incapacitat temporal.
Cal valorar la importància d’aquests
acords tant pel seu contingut literal
com pel fet que suposen trencar una
dinàmica d’anys de retallades salarials i
de drets laborals dels empleats i les empleades públiques de la Generalitat de
Catalunya. Es tracta del primer avançament en la millora de les nostres condicions de treball des que va esclatar la
crisi.
Reducció de la temporalitat
Des de fa anys, CCOO ha demanat al
Govern de la Generalitat un pla plurianual d’oferta d’ocupació pública per
reduir la temporalitat i per recuperar
les plantilles perdudes des del 2011.
L’acord compromet la Generalitat a reduir l’índex de temporalitat de la seva
plantilla per sota del 8% en el termini
de 3 anys. Cal saber que en l’actualitat
aquest índex està per sobre del 30%.
Per aconseguir aquest objectiu serà
necessari convocar, a Catalunya,
unes 45.000 places d’oferta pública
d’ocupació en els propers 3 anys.
Avançar en l’estabilització de les plantilles, en la consolidació de l’ocupació i
en la millora de les condicions de treball és un pas necessari per defensar i
millorar els serveis públics que gestionen les treballadores i els treballadors
de la Generalitat.
juliol-setembre / 2017

Avançar en l’estabilització de les
plantilles, en la consolidació de
l’ocupació i en la millora de les
condicions de treball és un pas
necessari per defensar i millorar els
serveis públics

Retorn de les pagues extres
La Generalitat és l’única administració pública de l’Estat que encara deu als seus
treballadors i treballadores una paga extra de l’any 2013 i una altra del 2014. Això
són molts diners! L’acord signat estableix l’inici del retorn d’aquestes pagues durant
l’any 2018. Cal valorar que aquest “inici del retorn” suposa un reconeixement del
deute i, per tant, una obligació de pagar-ne la totalitat.
Baixes per IT
Un altre punt de l’acord inclou la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. Seguim avançant en l’objectiu
d’arribar al 100% de cobertura en tots els casos. Estar de baixa per IT no ha de suposar una pèrdua de retribucions.
Els acords també comprometen les parts a continuar les negociacions a partir del
mes de setembre. No es tracta, doncs, d’un punt d’arribada: les nostres reivindicacions continuen vigents. Aquests acords ens ajuden i ens animen a seguir treballant i lluitant per recuperar el que és nostre. El camí està sent més llarg del que
voldríem, però mantenim l'objectiu d'arribar al ﬁnal.
Cal, doncs, seguir lluitant
CCOO entenem que el Govern no pot defugir una altra vegada la seva responsabilitat amb les dones i els homes que dia a dia fan funcionar els serveis públics
d’aquest país. Serveis públics que són garantia de cohesió social i eina fonamental
per fer un país millor.
Les treballadores i els treballadors, complim. Ara cal que el Govern compleixi.
Joan Maria Sentís
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Mobilització contra les agressions als
empleats de les empreses ferroviàries
El Sector Ferroviari de CCOO de Catalunya ha denunciat
les contínues agressions verbals i físiques que pateixen
els treballadors i les treballadores de diferents empreses
ferroviàries.

S’ha de posar fre a la inseguretat dels treballadors i usuaris
del transport ferroviari

Protestes contra la
destrucció d’ocupació a
l’Administració de l’Estat
CCOO i la resta de sindicats de l’Administració general de
l’Estat van sortir al carrer el passat 11 de juliol en defensa
de l’ocupació i els serveis públics de qualitat.
Les concentracions fetes a Barcelona (oﬁcines del DNI i
passaport al carrer de Trafalgar, Delegació i Registre General del Govern al carrer de Bergara o Tresoreria de la
Seguretat Social al carrer d’Aragó) denunciaven la destrucció d’ocupació, la pèrdua de drets, l’empitjorament
de les condicions de treball, l’externalització dels serveis
públics i la pèrdua de qualitat dels serveis públics per a
la ciutadania.
Dos mesos per fer-se el DNI
I és que, segons les darreres dades disponibles a Barcelona, en 5 anys (del 2011 al 2016) s’han destruït 1.408
llocs de treball, cosa que afecta negativament l’agilitat
de tràmits com la renovació del DNI, per exemple, on el
col·lapse a les oﬁcines ens obliga a patir mesos d’espera
per obtenir una cita prèvia.

Les precàries condicions de seguretat amb les quals han
de realitzar la seva feina els fan estar exposats a constants
insults i agressions físiques. Avui, el servei públic ferroviari
es deteriora diàriament, els recursos destinats a seguretat
són insuficients i els viatgers també pateixen les conseqüències de robatoris, insults, agressions o actes vandàlics
a trens i estacions. A més, no s’observen procediments
efectius per a una ràpida resposta per part de les empreses, les companyies de seguretat, els Mossos d’Esquadra i
els policies locals.
CCOO ha exigit a la Generalitat i a les empreses l’adopció
de mesures necessàries per erradicar les agressions i per
millorar les condicions de seguretat en el transport ferroviari. El passat mes de juny vam organitzar una concentració a l’estació de tren de la plaça de Catalunya, a Barcelona,
i a altres ciutats de l’Estat, per sensibilitzar contra la inseguretat de treballadors i usuaris.
Sembla que les polítiques de retallades i d’abandonament
del transport públic ferroviari estan encaminades a deteriorar-lo i a avançar en els plans d’externalització dels serveis. Per això, el sindicat reclama més inversió en plantilles,
trens, infraestructures i seguretat, i aposta per un servei
ferroviari de qualitat.
Cal més seguretat
El Sector Ferroviari de CCOO demana que les empreses i la
Generalitat augmentin la plantilla de personal comercial
a trens i estacions, que garanteixin una major presència
de personal de seguretat, que millorin les instal·lacions
de totes les estacions catalanes o que elaborin un pla
d’actuació sostingut contra el frau i la inseguretat en zones, línies i trens. També reclama la posada en marxa de
procediments àgils d’actuació dels Mossos d’Esquadra,
flexibilitat tarifària per a col·lectius d’usuaris específics, la
dotació de circuïts tancats de televisió a totes les estacions
i trens, així com la creació de procediments administratius
i judicials eficaços per afrontar les agressions al personal
ferroviari i als passatgers, així com les infraccions contra
trens i instal·lacions.

Davant d’aquesta situació, CCOO exigeix més ocupació,
la recuperació dels drets robats i uns serveis públics de
qualitat en beneﬁci de tota la ciutadania.
juliol-setembre / 2017
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El récord turístico debe permitir un
buen convenio en la hostelería

La hostelería en Catalunya emplea a unas 300.000 personas

Durante el año 2017 hemos afrontado las
negociaciones del convenio de hostelería de Catalunya, que regula las condiciones de trabajo de uno de los sectores
productivos más importantes de nuestro
país, ya que afecta a cerca de 300.000 trabajadores y trabajadoras.
El proceso de negociación ha sido precedido de un amplio debate y participación por parte de nuestra aﬁliación y
representación para la elaboración de las
propuestas. Es signiﬁcativo resaltar que

durante todo el periodo han sido muchas
las jornadas de movilización en los distintos territorios afectados por el convenio
(Barcelona, Maresme, Costa Brava, etc.).
Ahora encaramos la parte ﬁnal: se tienen
que concretar las propuestas y decidir si
CCOO dará su apoyo a la ﬁrma del convenio.
El escollo de las externalizaciones
Para CCOO es muy importante el tema
de las externalizaciones. Desde CCOO
consideramos que el planteamiento que

hizo la patronal verbalmente es aún insuﬁciente y muy mejorable. A día de hoy seguimos sin saber el alcance real de dicha
propuesta y qué es realmente lo que la
patronal está dispuesta a asumir.
Para CCOO es prioritario conseguir un
convenio colectivo con herramientas
que sirvan para corregir la precariedad
que ocasionan tanto la reforma laboral
del año 2012 (otorgando prioridad aplicativa al convenio de empresa respecto
al convenio sectorial en determinadas
materias) como el artículo 42.º del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación de obras y servicios.
Este año en hostelería hemos tenido récord de visitantes, de facturación, de pernoctaciones, de rentabilidad, entre otros,
por lo que la situación del sector permite
un convenio colectivo de avance que
debe resultar, también, en la mejora del
poder adquisitivo de los salarios y en la
mejora de la conciliación de la vida personal y de la vida laboral.
Esteban Sanabria

Pròrroga a Iberpotash, que permet garantir la
continuïtat de l’activitat i de l’ocupació minera
del Bages
CCOO reclama a l’empresa
que busqui una solució per
a la muntanya de sal
Finalment, el passat 30 de juny, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
va autoritzar la moratòria de la sentència
que prohibia a Iberpotash fer nous abocaments al runam salí del Cogulló, a Sallent,
i va decidir donar un any de pròrroga a
ILC, propietària d’Iberpotash, lapse de
temps que podria ampliar-se un any més
si l’empresa compleix els compromisos
que ha assumit i la comissió tècnica de
valoració del procés ho considera oportú.
juliol-setembre / 2017

Aquesta pròrroga temporal dels abocaments no suposa un xec en blanc per a
l’empresa, que s’ha compromès a reduir
el volum d’abocaments durant aquest
període, fer les inversions necessàries per
donar una sortida als residus salins, que
tenen utilitat per a la indústria química, i
conservar els llocs de treball.
Manteniment de l’ocupació
CCOO respecta la decisió judicial i valora
positivament que s’hagi acceptat la moratòria, ja que aquesta mesura permetrà
garantir la continuïtat de l’activitat minera
i dels llocs de treball, tant directes com indirectes. Tot i així, CCOO estarem vigilants
per tal que Iberpotash compleixi el calen-

dari d’aplicació de les mesures, inversions
i compromisos adquirits, especialment
aquells relacionats amb l’ocupació i la
sostenibilitat ambiental.
CCOO sempre hem defensat la importància de l’activitat minera al Bages, com
un dels principals motors econòmics i de
creixement de la comarca, i que aquesta
es desenvolupi de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. És per això
que seguirem vetllant per la recerca de solucions futures que permetin garantir la
continuïtat de l’activitat minera al territori,
aplicant les mesures correctores i preventives oportunes en la gestió de l’activitat per
tal de protegir el medi ambient.
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Continua obert el conflicte del sector
d’escorxadors d’aus i conills
Després de les dues jornades de vaga que
es van fer al mes d’abril als escorxadors
d’aus i conills i que van tenir un seguiment massiu, les diferents associacions
patronals territorials han fet una interpretació molt dispar d’aquest conﬂicte.
La lectura que en va fer la patronal del
sector a Catalunya va molt en línia amb
la repercussió i el seguiment que la vaga
va tenir al nostre país. En aquest sentit,
no ha trigat gaire a regular, a les empreses del sector a Catalunya, les reivindicacions salarials i les vinculades al deute de
l’antiguitat (que suposa un 30% del salari

en molts casos), que és la clau que la patronal esgrimeix per subscriure un acord,
i argumentar la necessitat de posar ﬁ a
l’antiguitat, a canvi de res. La motivació
d’aquesta iniciativa és la de descafeïnar
una eventual nova vaga sectorial a Catalunya pel manteniment del bloqueig de
la mesa del conveni a escala nacional.
Per contra, les patronals del sector de la
resta de l’Estat estan aguantant el bloqueig, cosa que ha provocat que CCOO
estigui plantejant noves jornades de lluita
i reivindicació per a mitjan mes d’octubre
i pels volts de Nadal.

Noves mobilitzacions a la vista
La posició de CCOO d’Indústria és clara
respecte al conﬂicte: no s’acabarà ﬁns
que no siguem capaços de pactar les
eines que posin punt ﬁnal a la precarietat del sector. No té sentit pactar redeﬁnicions de les condicions retributives,
si no abordem la contractació estable
i de qualitat, i això no passarà si no posem ﬁ a les falses cooperatives de treball associat i als falsos autònoms, i si no
fem una aposta decidida pel foment de
l’ocupació estable i amb condicions dignes. José Juan Marín

Tardor calenta a les
empreses auxiliars
de les nuclears
A ﬁnals de juliol, la direcció de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV) es va reaﬁrmar en els seus plantejaments i va rebutjar
la proposta unitària que vam presentar CCOO i UGT, en la qual incorporàvem les peticions dels treballadors i treballadores de les
empreses auxiliars de les nuclears, que ens van portar a la vaga
els passats 13 i 20 de juny. ANAV només es va mostrar disposada a incorporar un paràgraf relatiu a la Comissió de Seguiment,
però va deixar fora l’aspecte més important per als treballadors.
A data d’avui, CCOO d’Indústria de Catalunya constatem la manca total de voluntat de l’empresa principal per donar una solució al problema existent, la qual cosa reforça la decisió que van
prendre els delegats i delegades de CCOO en l’assemblea, celebrada el passat 25 de juliol, d’escalar el conﬂicte, coincidint amb
el proper període de recàrrega de la central nuclear Ascó 2, que
es farà aquest octubre.
Per nosaltres, la solució és clara i exigeix la proposta unitària consensuada per CCOO i UGT, que es va elaborar amb la participació
de delegats i delegades de les empreses auxiliars, de les seccions
sindicals d’ANAV i de les federacions d’Indústria de CCOO i UGT.
Trencament de la unitat sindical
Aquest conﬂicte passa ara per un moment d’incertesa, davant
la decisió d’UGT d’abandonar aquesta unitat, que estava donant

La patronal de les nuclears ignora les
propostes sindicals

els seus fruits, ja que se situa amb una proposta que no ha estat
aprovada en el marc de la unitat d’acció sindical i que és idèntica
a la de la direcció d’ANAV. CCOO instem els companys i companyes d’UGT a continuar amb l’estratègia d’acció conjunta que
va començar amb una vaga amb un 100% de seguiment dels
treballadors i treballadores, i que va obligar la direcció d’ANAV a
tornar-se a seure a la mesa.
Per aquesta raó, preveiem una tardor calenta al sector, amb una
vaga durant el període de recàrrega per exigir unes condicions
dignes per al conjunt de treballadors i treballadores del sector.
Una mobilització que entenem que s’hauria de fer des de la unitat d’acció sindical. J. J. Marín / J. M. Martín
juliol-setembre / 2017
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CCOO firma el
Conveni d’oficines
i despatxos de
Catalunya
El conveni recull una millora especial dels salaris més baixos

El Conveni d’oficines i despatxos s’aplica a un gran nombre
de treballadores i treballadors d’empreses i entitats d’una
multitud d’activitats molt diverses on no hi ha empreses
grans, amb les consegüents mancances per poder respondre
a totes les necessitats detectades i aconseguir resoldre-les.
Salaris per sobre de la mitjana
Aquest any s’ha signat el conveni per als anys 2017 i 2018, que ha
permès una actualització salarial (1,5%), per sobre de la mitjana
d’altres convenis equiparables, amb revisió en funció del que es
pacti en l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (ANC).
Alhora, s’ha pactat una pujada salarial lleugerament superior
(1,9%) per als nivells més baixos (nivell 3), cosa que ha permès tant
augmentar els mínims que es perceben com pressionar a l’alça els
salaris de la resta de nivells, en línia amb la política social de CCOO.
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També és destacable que s’han aconseguit dos nous plusos
(idiomes i disponibilitat) que milloren la relació entre el treball
realitzat i el salari que es percep. Queda pendent la revisió a fons
de la classiﬁcació professional, però aviat iniciarem negociacions,
a la Comissió Paritària, per intentar millorar-la.
De cara al proper conveni, seguim treballant amb les delegades i delegats del sector, tant per a una aplicació real dels drets
reconeguts en el nostre conveni, fent una atenció especial a
aspectes com ara el calendari anual o la informació econòmica
o la prevenció, com per a la consecució de noves prioritats i
reivindicacions necessàries pel que fa a mancances detectades,
com són la classiﬁcació professional, la reducció de jornada, la
conciliació... Emilio Sánchez

TERRITORI

CCOO exigeix el compliment
del conveni sectorial del camp
i uns allotjaments dignes per
als temporers
Durant tot el mes de juny es van produir, a diferents poblacions de la demarcació de Lleida, Seròs i la Granja
d’Escarp, protestes de temporers que
havien anat a treballar a la campanya
de la fruita. Les campanyes de la fruita
a Lleida, els últims anys, han deixat de
tenir un caire familiar i local per passar a dependre, pel que fa als treballadors i treballadores, d’empreses de treball temporal, moltes vegades de fora de la demarcació, que no
tenen prou cura de les condicions laborals, salarials i humanes dels seus empleats i
empleades.
Arran d’aquestes protestes, es va reunir, de manera extraordinària, la Comissió Provincial de Fluxos Migratoris de Lleida. En aquesta reunió, CCOO va exigir el compliment
del conveni sectorial del camp en tots els seus aspectes (jornada, salaris, condicions
laborals…), així com l’obligació dels empresaris de posar a disposició dels temporers
uns allotjaments dignes que compleixin la normativa vigent. En aquest sentit, CCOO va
demanar la implicació de les administracions competents (governs de la Generalitat i
de l’Estat) per garantir que es compleixi l’aplicació del conveni sectorial i la disposició
d’uns allotjaments en condicions per als treballadors i treballadores.
La Inspecció, contra l’explotació
Així mateix, CCOO va reclamar un reforçament de l’actuació d’oﬁci de la Inspecció de
Treball per evitar l’explotació laboral dels temporers, així com el frau en la contractació
i en les jornades cotitzades a la Seguretat Social.
CCOO va demanar també una major periodicitat de les reunions de la Comissió Provincial de Fluxos Migratoris de Lleida durant la campanya de la fruita, com a mínim un
cop al mes, per resoldre els conﬂictes que puguin sorgir durant la campanya i reforçar
la comunicació entre els sindicats i les organitzacions patronals del camp.

Principi d’acord sobre el Conveni
del metall de Lleida
CCOO, UGT i la patronal FEMELL van arribar el passat mes de setembre a un principi
d’acord sobre el Conveni del metall de la província de Lleida. Aquest acord es va assolir
gràcies a l’esforç negociador i a la pressió de les quatre jornades de vaga previstes els
dies 20 i 27 de setembre i 18 i 25 d’octubre, que van quedar desconvocades.
Garantit el poder adquisitiu
CCOO d’Indústria de Lleida valora positivament l’acord assolit, ja que ﬁnalment s’ha
aconseguit salvar un dels principals punts de desacord i s’han acordat uns increments
salarials i una clàusula de revisió tècnica a la ﬁnalització de la vigència que garanteixen el
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del sector de la província.
Un altre dels aspectes destacats de l’acord és la incorporació en el conveni de la clàusula
de subrogació per als treballadors i treballadores dels sectors de muntatge i manteniment
de línies elèctriques, xarxes de telecomunicacions i enllumenat públic, entre d’altres.
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La pressió
dona
resultats a
Taisa
L’empresa Taisa forma part del
grup empresarial Mahou - San
Miguel, i és l’encarregada de
donar serveis logístics a la planta de Lleida, tant en la càrrega i
descàrrega de la cervesa, com
en la distribució nacional i internacional amb camions.
Fa gairebé un any, a part de la
distribució, es va fer càrrec del
servei de logística de la planta de Mahou a Lleida. Aquesta
operació va significar la subrogació d’aproximadament una
quinzena de treballadors. La
representació legal d’aquests
treballadors i treballadores juntament amb el responsable de
Transports per Carretera de
CCOO de Lleida es van reunir
amb la direcció de l’empresa per
negociar una millora de les condicions laborals i salarials, ja que
percebien un salari brut, en el
millor dels casos i amb variables,
de 1.048,92 euros.
Davant d’aquesta situació, els
treballadors i treballadores van
plantejar fer vaga per pressionar l’empresa perquè tingués
en compte les seves reivindicacions: signar un acord que
millorés les condicions laborals
del conveni provincial de Lleida,
que és el més baix de Catalunya
i provoca que es treballi per uns
salaris insuficients. Finalment,
després de diversos dies de
negociacions, just la setmana
abans de l’inici de la vaga, la direcció de l’empresa va cedir a les
reivindicacions dels treballadors
i treballadores per dignificar-los
el sou.
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Actitud antisindical contra
CCOO a RIMA-BUS
CCOO va promoure, l’octubre del 2016,
eleccions sindicals a l’empresa RIMA-BUS,
de Sant Boi de Llobregat. L’empresa no
tenia representació sindical i CCOO va
aconseguir presentar-hi una candidatura.
L’activitat principal d’aquesta empresa és
el transport de viatgers per carretera. Les
votacions van tenir lloc el desembre del
2016, i CCOO va obtenir-hi 2 delegats dels
5 que s’havien d’elegir. Els altres van sortir
en representació de la UGT.
La posició ferma dels nostres delegats en
la defensa dels drets laborals a l’empresa
i l’oposició ferma a l’arbitrarietat empresarial i a la desregulació de les condicions
de treball van comportar (al cap de pocs
mesos) no només l’acomiadament dels
nostres 2 delegats, sinó també dels membres de la llista completa de CCOO. O sigui, van acomiadar CCOO del centre de
treball.

CCOO vam reaccionar ràpidament tant
per la via judicial, presentant les corresponents demandes, com sindicalment,
amb una important concentració de treballadors i treballadores i sindicalistes davant de l’Hotel TRYP del Prat de Llobregat,
principal client de RIMA-BUS.
La UGT, còmplice de l’empresa
L’empresa, no satisfeta amb aquestes
mesures antisindicals, va promoure, en
col·laboració amb l’altre sindicat, d’una
manera irregular, un procés de revocació
dels nostres delegats i candidats acomiadats, als quals no van deixar entrar
a la corresponent assemblea. Més d’un
centenar de sindicalistes de CCOO vam
concentrar-nos, el 3 de juliol davant les
portes de l’empresa, per donar suport als
delegats acomiadats i per evidenciar la
il·legalitat d’un procés revocatori, que es
va fer sense les més mínimes garanties i
desprotegint els nostres delegats.

RIMA-BUS vol eliminar CCOO de l’empresa

Es fa difícil entendre que hi hagi sindicats
que es prestin a aquest joc, que va en
contra de la classe treballadora, i del mateix sindicat, ja que el desqualiﬁca.
Ens sentim profundament identiﬁcats
amb la situació dels companys de Mataró Bus, i aproﬁtem per donar-los ànims i
mostrar-los tota la nostra solidaritat.
Continuem en la lluita i, evidentment,
presentarem una demanda judicial contra la revocació dels nostres delegats i
candidats. Antonio Garrido

Ferm compromís de CCOO pe
laborals dels autònoms
La crisi, els efectes de la qual encara pateix la societat, ha suposat una pèrdua de treball
tant assalariat com autònom. Des del 2012 la reducció d’aquest segon encara és més
intensa i a mitjan any es registren les xifres més baixes, quan cau al voltant dels 490.000.
Només a partir del 2016 s’inicia una recuperació que fa augmentar el seu pes percentual respecte al conjunt de la població ocupada.

Els més de 550.000
autònoms de Catalunya tenen problemes de
supervivència
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Com vam assenyalar a la compareixença al Parlament de Catalunya del 6 de juliol
d’enguany davant la Comissió de Treball Autònom i Emprenedoria, CCOO remarquem
que avui els problemes dels treballadors i les treballadores autònoms, més de 550.000
a Catalunya, són de supervivència. Problemes fruit d’un model econòmic desregulat i
neoliberal, així com d’un model productiu basat en sectors terciaris que condueixen en
molts casos a salaris baixos, a precarietat i a inseguretat davant el futur.
Sense diàleg social
No es disposa encara del Consell de Treball Autònom a Catalunya, que seria el marc
adequat per un diàleg social eficaç i que cal posar en marxa ja. Existeix una cobertura
social insuficient; la regulació dels treballadors autònoms dependents (TRADE) és molt
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Repressió sindical a Mataró Bus
L’empresa ha acomiadat un treballador per
haver estat delegat
de CCOO

A inicis de juny rebíem la notícia: el company Lara, exdelegat a Mataró Bus, era
acomiadat. Els motius? Al•leguen indisciplina greu, no complir les ordres dels seus
superiors. Realitat? Era un membre actiu
de la Secció Sindical, de la qual era secretari general, i se li acabava la cobertura
legal que li donava la seva condició d’exdelegat de personal.
A partir d’aquell moment, el company
Lara decideix demanar l’ajut i el suport
del seu sindicat, CCOO, i s’inicien les accions necessàries des de la Federació
de Serveis a la Ciutadania al territori i el
Sector de Carretera de la federació, amb
el suport de la Unió Intercomarcal Vallès
Oriental – Maresme – Osona.

#LaraReadmissió
Com que es tracta d’un servei públic concessionat a una empresa, es creu necessari que l’acció per revertir aquest abús disposi no només d’una estratègia sindical,
sinó també d’una estratègia de caràcter
social. S’activa la campanya d’informació
a la ciutadania i de recollida de signatures #LaraReadmissió. Tanmateix, al juliol
es realitzen assemblees informatives a
les quals assisteixen les principals forces
polítiques progressistes del consistori i
entitats socials i cíviques, que ens donen
ple suport i que fan seva la campanya. Val
a dir que, des del primer dia, la campanya
s’ha fet conjuntament amb la UGT, que
ha entès aquest conﬂicte com a propi.
També s’han realitzat trobades amb els
responsables del servei, el Govern municipal de l’Ajuntament de Mataró i, ﬁns
i tot, amb la mateixa empresa, que ha ratiﬁcat la seva decisió davant la tebior del

Govern municipal. El Ple municipal va ser
informat d’aquesta situació, mitjançant
una acció de protesta al mateix Ple.
La CGT, fent de sindicat groc
Al llarg del procés l’empresa ha intentat revocar el Comitè d’Empresa amb el suport
i el beneplàcit de la CGT, que en el cas de
Mataró Bus actua com a veritable sindicat
groc. I és que a Mataró Bus els llaços entre
la direcció i aquest sindicat arriben ﬁns i
tot a la vinculació familiar directa entre la
responsable de RH, altres membres de la
direcció amb el delegat de la CGT i altres
impulsors de la revocació. Per cert, aquesta revocació va ser desestimada d’oﬁci per
la mateixa Generalitat a causa de les irregularitats detectades a l’assemblea i no va
caldre ni la nostra denúncia.
Al setembre hem continuat amb la protesta i seguirem ﬁns a aconseguir fer justícia. L. Plata / J. Tomás

er a la millora de les condicions
feble; per a moltes persones que, sobre el paper, hi tenen dret és pràcticament un luxe
disposar d’un contracte TRADE, i la formació professional encara arriba de manera escassa al treball autònom.
Ens sembla, així mateix, que les modificacions legals que han entrat en vigor aquests
dies només són el pròleg d’una veritable reforma integral del règim especial que ha
d’abordar, entre altres temes, la vinculació de les cotitzacions als ingressos reals. Cal
ampliar la cobertura dels acords d’interès professional, la seva eficàcia real i el compliment per part de l’empresa principal. És imprescindible lluitar contra l’intrusisme i totes
les formes de laboralitat encobertes, especialment posar l’accent a combatre les pràctiques d’empreses de l’anomenada economia col·laborativa que no són més que formes
d’explotació i de vulneració de drets i lleis laborals.
El nostre sindicat continuarà fermament fent propostes i lluitant per a la dignificació
de les condicions de treball de les persones treballadores autònomes, contra la seva
precarietat. Toni Mora
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CCOO de Catalunya expressa el seu respecte
a la voluntat plural de la seva afiliació en la
participació en l’1-O
Malgrat que quan rebeu aquesta publicació ja haurà passat l’1 d’octubre, des de la
direcció de LLUITA OBRERA hem considerat
molt convenient publicar el manifest que el
Comitè Confederal de CCOO Catalunya va
aprovar davant l’1-O. Especialment perquè
el seu contingut va molt més enllà d’aquesta
data i referma la posició del sindicat en el
compromís amb el dret d’autodeterminació
del poble de Catalunya i el seu dret a decidir.

El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya es referma en la
resolució de l’11è Congrés “Un compromís amb el país i la gent
treballadora”, aprovada amb més d’un 95% de suport.
Els Estatuts de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya expressen el nostre compromís amb el dret d’autodeterminació, que
s’ha materialitzat al llarg de la història, i, recentment, mitjançant
la participació en el Pacte pel dret a decidir i, després, en el Pacte nacional pel referèndum. Cal destacar que els Estatuts de la
CONC recullen de manera explícita que aquesta organització
desenvolupa la seva activitat en els marcs legals i institucionals que decideix democràticament el poble de Catalunya en
l’exercici del seu dret a decidir.

Cal destacar que els Estatuts de la CONC
recullen de manera explícita que aquesta
organització desenvolupa la seva activitat en
els marcs legals i institucionals que decideix
democràticament el poble de Catalunya en
l’exercici del seu dret a decidir.

produït i facilitin que el conjunt de la societat catalana se senti
interpel·lada a poder exercir el seu dret a decidir l’encaix territorial de Catalunya.
CCOO fa temps que denunciem l’esgotament de l’actual model
territorial i la necessitat d’un canvi que, com a resultat d’un ample acord polític, pugui vehicular el dret a decidir del poble de
Catalunya.

Tal com reﬂecteix l’enquesta sociològica publicada per la nostra
organització en el marc del congrés el mes d’abril, els aﬁliats i les
aﬁliades a CCOO tenen la mateixa pluralitat que el conjunt de la
ciutadania catalana. Amb la profunda cultura democràtica que
caracteritza CCOO des de la lluita antifranquista ﬁns ara, l’aﬁliació
expressa de manera plural la seva posició davant de l’1-O, tant
en la seva voluntat de participació com en el seu sentit del vot.

Rebutgem les reaccions que en tot moment el Govern del Partit
Popular ha tingut en aquest procés polític, utilitzant la judicialització en lloc del diàleg i instrumentalitzant el Tribunal Constitucional.

El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya s’enorgulleix de
representar aquesta pluralitat, defensa la llibertat de posicionarse respecte a la participació en l’1 d’octubre, rebutja qualsevol
tipus de manifestacions i actituds d’intolerància i es compromet
a seguir treballant per la convivència cívica i el debat democràtic.

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya defensarà sempre,
com ho ha fet des dels seus inicis, el progrés del poble de Catalunya en l’avenç indestriable dels drets socials i dels drets nacionals, i la cohesió social, ara més que mai, després d’una profunda
crisi que ha afeblit el marc democràtic del nostre país, ha incrementat l’escletxa de les desigualtats socials i ha empitjorat les
condicions de vida dels treballadors i treballadores.

Instem les institucions i els partits polítics que exerceixin la seva
responsabilitat i que, en el marc polític, treballin en la solució
del bloqueig democràtic i el conﬂicte de legitimitats que s’ha
juliol-setembre / 2017

CCOO defensarem les institucions catalanes per garantir les seves competències en el seu exercici de govern.

Barcelona, 8 de setembre de 2017

MACEDÒNIA
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LA FRASE Rigoberta Menchú Tum (Chimel, Guatemala, 1959) és una activista social guatemalenca, Premi Nobel
de la Pau el 1992.

El proper 17 de novembre, a Suècia, representants de la Comissió Europea, del
Parlament i del Consell formalitzaran en
una cimera social la proposta europea
d’engegar un pilar de drets socials, per
garantir a la ciutadania el respecte dels
seus drets. Aquest pilar s’estructura en
3 eixos: igualtat d’oportunitats i accés al
mercat de treball; condicions de treball
equitatives, i protecció i inclusió socials.
La Confederació Europea de Sindicats
(CES) fa una crida a la mobilització, i planteja un dia d’acció europeu, el 16 de novembre, per enfortir els principis socials.
El sindicalisme europeu, en un context
de desafecció cap a les institucions europees, ha de vigilar sobre la coherència
de les polítiques de la UE, que és la clau
per restablir la cohesió social. La resposta
requereix mostrar capacitat de fer front a
les grans preocupacions que s’expressen
al voltant de la desigualtat social i de la
pobresa.

SEGIS

Ha estat terrible aquest agost a Catalunya, on hem viscut l’atac ferotge del
terrorisme i la violència, que ha deixat
la seva empremta de sang, mort i dolor,
amb els atemptats de Barcelona i Cambrils. CCOO de Catalunya va mostrar el
seu compromís a favor de la pau i la
solidaritat convocant la seva aﬁliació,
els treballadors i les treballadores, i la
ciutadania en general, a participar en la
gran manifestació que va tenir lloc el 26
d’agost a Barcelona després dels atemptats a la capital catalana i a Cambrils,
amb el lema “No tinc por”. El sindicat va
estar representat en l’àmbit institucional pel secretari general de CCOO, Unai
Sordo, i pel secretari general de CCOO
de Catalunya, Javier Pacheco. I també va
ser present a diferents comitives, com
la de les entitats socials o en contra del
racisme i la intolerància.

COMIAT

Cap a
un pilar
europeu de
drets socials

Ferm
compromís
de CCOO
contra la
violència i a
favor de la
pau

TERRORISME

MOBILITZACIÓ

“Yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la
erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia.”

Adeu a
Montserrat
Avilés

CCOO de Catalunya lamenta profundament
la mort de l’advocada
laboralista Montserrat
Avilés, molt vinculada
a la història del nostre
sindicat i compromesa amb la defensa dels drets i les llibertats
dels treballadors i les treballadores del
nostre país. La Montserrat ens va deixar el
passat 30 d’agost.
Montserrat Avilés Vila va néixer a Barcelona, l’any 1936. Va incorporar-se al Front
Obrer de Catalunya (FOC) i després al Partit Socialista Uniﬁcat de Catalunya (PSUC).
El 1959 va obrir un despatx amb Albert
Fina, a Mataró. Posteriorment en van obrir
uns altres a Barcelona i a Cornellà de Llobregat, on portaven casos de la magistratura de treball.
A meitat de la dècada dels seixanta, van
començar a entrar en contacte amb
treballadors organitzats i amb altres advocats laboralistes, i se’ls va començar a
conèixer com “els advocats de CCOO”, ja
que van formar part del grup d’advocats
que van defensar membres de CCOO, així
com del grup d’advocats del PSUC.

Alfons López & Pepe Gálvez
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