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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
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editorial
CCOO defensa el
model d’escola catalana
Només hi ha hagut una política educativa de gran consens a Catalunya. La que
va definir el model lingüístic de l’escola catalana. Aquest model es va construir als
barris, abans que cap llei ho disposés, concretament a Santa Coloma de Gramenet.
Es va construir des de les associacions de veïns, des dels moviments de renovació pedagògica, des dels ajuntaments del PSUC, des de CCOO. La seva premissa
era no separar les criatures per la llengua d’origen de les seves famílies perquè
tothom acabés l’escola amb un coneixement equivalent del català i del castellà.
Al País Basc ho van fer diferent, amb escoles que parlaven en eusquera i escoles
que ho feien en castellà. Aquest model s’ha demostrat més car, més segregador
socialment i menys eficient a l’hora d’incorporar alumnes de moltes llengües familiars diferents. Era el preferit de Convergència i del PSC, però quan la Generalitat
governada per Pujol va tenir competències educatives, va optar pel model que ja
s’estava portant a terme en molts barris.
Metodològicament es va optar per l’anomenada immersió lingüística, que consistia a començar el parvulari exclusivament en català, llengua del país però minoritzada en l’ús públic, i a introduir progressivament el castellà i les llengües estrangeres. Es va treballar amb escoles de Finlàndia i el Canadà, i amb el suport
d’universitats, i es va aconseguir una qualitat pedagògica prou reconeguda. El
model no ha presentat disfuncions significatives, i socialment ha facilitat la comunicació i la convivència en un país fet de migracions successives.
Fa temps que el PP ha buscat encendre un conflicte lingüístic que aquest model
havia evitat. Va organitzar i finançar denúncies a escoles exigint que determinades
criatures rebessin les classes exclusivament en castellà, i van acabar obtenint sentències de poc sentit lingüístic i pedagògic que marcaven el percentatge exacte
d’hores de classe que calia fer en castellà, sense permetre variacions entre escoles,
o per edats, ben recomanables.
Ara, la Unió Europea recomana una estratègia perquè l’alumnat desenvolupi la
“competència plurilingüe”, molt semblant a la pedagogia de la immersió lingüística
però que fa valer les aproximadament dues-centes llengües que es parlen a qualsevol gran ciutat europea. És una bona actualització, i no qüestiona que l’alumnat,
sigui quina sigui la seva llengua o llengües familiars, convisqui als mateixos centres, es reconeguin i valorin els seus coneixements, i es fomentin la convivència i
la cohesió social.
Tant de bo CCOO hagués aconseguit totes les altres reivindicacions històriques
en el camp de l’educació. L’educació laica, per no separar l’alumnat per creences
religioses; la coeducació, per no segregar per la reproducció de rols de gènere;
l’escola inclusiva, per no segregar per capacitats; l’escola gratuïta, per no segregar
per poder adquisitiu. Aquesta pluralitat a les escoles faria impossible qualsevol tipus d’adoctrinament i permetria molt més la “transmissió”, la reconstrucció personal i la creació de coneixement. Però no ho hem aconseguit. Les altres polítiques
educatives no han tingut consens i ara tenim escoles que separen els nens de les
nenes; escoles de pagament, que separen l’alumnat segons la capacitat de pagament de les famílies; escoles religioses i religions a l’escola pública, que tenen com
a missió la transmissió d’una doctrina, i un pressupost tercermundista per fer possible la inclusió educativa de l’alumnat més desafavorit o amb diversitat funcional.
La prevenció de qualsevol adoctrinament està en la pluralitat i la inclusió. I molt
lluny de les revàlides i les avaluacions estandarditzades.
Tot el reconeixement de CCOO al personal educatiu que intenta tirar endavant
aquest model d’escola, que és el que convé a la classe treballadora. Montse Ros
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Després del 21-D obrim pas a la
Catalunya social
CCOO considera que hi ha
elements irrenunciables que
han de configurar l’autèntica
Catalunya social i que són
fonamentals per assegurar
la cohesió social i la qualitat
de vida de la ciutadania de
Catalunya
El 21 de desembre han tingut lloc eleccions a Catalunya i, en
aquest marc, CCOO ha elaborat un document que recull totes
les reivindicacions que aquest sindicat considera que són irrenunciables. Les propostes de CCOO estan cimentades en dos pilars fonamentals, que són la vessant política i, sobretot, la social.
CCOO considera fonamental recuperar l’autogovern de Catalunya reforçant les seves institucions i, evidentment, anul·lant
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, el qual ha significat
una important involució democràtica i una deriva autoritària
sense precedents al nostre país. És inacceptable per a aquest
sindicat, i cal evitar que torni a passar, que hi hagi persones a la
presó per defensar idees polítiques. Catalunya sempre ha estat
un exemple de pluralitat i diversitat que cal preservar.
CCOO defensa, com ho ha fet sempre, el dret a l’autodeterminació
dels pobles, i en aquest sentit defensa l’irrenunciable dret de sobirania popular que és votar. Per això el sindicat torna a reclamar
la possibilitat d’impulsar un referèndum acordat i amb garanties
perquè el poble de Catalunya expressi clarament quina és la relació que vol entre Catalunya i l’Estat espanyol.
La Catalunya irrenunciable
Però CCOO considera que hi ha elements irrenunciables que
han de configurar l’autèntica Catalunya social i que són fonamentals per assegurar la cohesió social i la qualitat de vida dels
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.
Entre aquests elements irrenunciables trobem la renda garantida de ciutadania, que va costar molt d’aconseguir i que és un
dret fonamental per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació econòmica més vulnerable. CCOO la reclamava
des de l’any 2003, i ha estat aquest any que el Parlament la va
aprovar després de recollir la petició d’una iniciativa legislativa
popular amb un ampli suport social. Des del 15 de setembre
està en marxa, però la situació política no està ajudant al fet que
la seva aplicació sigui la més adient.
Un altre element irrenunciable és el Pacte nacional per a la indústria, que ha de comportar una inversió de més de 1.800 milions d’euros en tres anys a Catalunya i, com a conseqüència, ha

de consolidar una economia catalana competitiva i en paral·lel
una ocupació suficient i de qualitat. Aquest pacte, que té un
gran nombre d’agents socials i institucionals al darrere, es va signar el passat 24 de juliol.
Consolidació del teixit empresarial
CCOO reclama posar les eines polítiques i econòmiques necessàries per consolidar l’economia catalana i per recuperar la confiança del teixit empresarial, perquè moltes de les empreses que
han traslladat la seu social fora de Catalunya la retornin al nostre
territori. Sobretot perquè cal assegurar i consolidar moltes de les
inversions que estaven previstes i que amb la incertesa política
van trontollar, i cal també que tributin al nostre territori per generar riquesa i ocupació.
Millora dels salaris
El sindicat alerta que els salaris reals continuen caient. Els treballadors i les treballadores segueixen immersos en una política de
devaluació salarial que es va iniciar amb la darrera reforma laboral i que no sembla aturar-se. Entre el 2012 i el 2016, la pèrdua
mitjana acumulada del poder adquisitiu a Catalunya ha estat del
5,9%, i això no s’entén en un moment de creixement econòmic
que no s’està traslladant a la butxaca de la classe treballadora.
Aquest fet està provocant una altra circumstància que ja es coneix com a pobresa laboral i que significa que a Catalunya hi ha
385.000 treballadors i treballadores que malgrat tenir una feina
estan per sota del llindar de la pobresa i no poden cobrir amb els
seus salaris les seves necessitats bàsiques.
En la Catalunya de després del 21 de desembre cal lluitar contra
aquest flagell i, per això, CCOO reclama un increment del salari
mínim interprofessional que arribi fins als 1.000 euros mensuals.
La Catalunya que vol CCOO ha de ser un país inclusiu, on es respectin les idees i on se superi la confrontació. Però també ha de
ser un país cohesionat socialment on es lluiti frontalment contra
la pobresa i on es consolidi una economia basada en la competitivitat i en l’ocupació de qualitat. És moment d’obrir pas a la
Catalunya social.
octubre-desembre / 2017
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“El gran problema del segle xxi
és la discrepància entre els
ingressos de les famílies i el cost
de l’habitatge”
CARME TRILLA
és economista, especialista en el sector de
l’habitatge. Presidenta de la Fundació Hàbitat3, va
ser directora general i secretària d’Habitatge de la
Generalitat.
A dia d’avui, quina és la problemàtica principal que tenim a Catalunya amb l’accés de les persones a
l’habitatge? Els preus, el crèdit, els
salaris, la pobresa laboral…?
Durant la bombolla immobiliària, i ara sembla que hi tornem, era molt sorprenent
que l’habitatge fos el principal problema
de la societat. Ho deien les enquestes de la
Generalitat quan hi havia crèdit de sobres,
s’estaven construint habitatges a dojo, els
tipus d’interès eren molt baixos, els sous
eren millors que els actuals i hi havia un
creixement econòmic important. I no
obstant això hi havia una autèntica preocupació social per l’habitatge. Amb la crisi,
aquesta preocupació va desaparèixer quan
era molt evident el tema dels desnonaments. Quedava reduït a aquells que tenien
el problema. Va deixar de ser una prioritat.
Ara està tornant a pujar la preocupació. La
resposta és la discrepància que es produeix
a partir del 1997 entre l’evolució dels salaris
i el preu de l’habitatge. Mentre l’evolució es
regia per l’IPC anual, els augments de sou
anaven sincronitzats amb els augments del
preu de l’habitatge. Aleshores, la preocupació era la manca de pisos o que aquests
no estaven en condicions. Però el problema d’accés no era tant. Durant la bombolla
es va produir una discrepància enorme. Entre el 1997 i el 2007, els salaris van pujar un
30%, mentre que els preus dels pisos van
pujar un 300%. A partir d’aquest moment,
aquells que ja tenien un habitatge o un lloguer antic no patien, ja que se seguien regint per l’IPC, però els que havien d’anar a
buscar un habitatge nou tenien problemes
perquè aquest habitatge estava pujant de
octubre-desembre / 2017

preu en funció d’uns paràmetres que no
tenien res a veure amb l’IPC. Tenien a veure
amb el mecanisme del mercat immobiliari,
que és especulatiu i amb vida pròpia. Amb
la crisi vam pensar que potser milloraríem
perquè els preus baixarien. I van baixar una
mica, però també van baixar els salaris i els
ingressos, amb la qual cosa la bretxa oberta
no es va tancar. I ara es torna a obrir, ja que
els salaris segueixen baixos i els preus de
l’habitatge tornen a pujar. A més, ara, s’hi
afegeix que no hi ha crèdit i hi ha una desviació cap al lloguer amb els seus propis
problemes. El gran problema del segle xxi
és la discrepància entre els ingressos de les
famílies i el cost de l’habitatge.
Es va dir que la bombolla s’havia
punxat, però ara les dades mostren
que tornem pel mateix camí: augmenten els preus i s’endeuten les
famílies. No n’aprenem?
L’habitatge és un servei, com la sanitat,
l’educació…, reconegut per la Constitució com un dret. Però qui ens proveeix
d’aquest servei és el mercat privat. El parc
públic d’habitatge no arriba al 2% del total.
El 98% dels habitatges són del mercat privat i en les noves promocions d’habitatges
ho són el 99%. Un servei bàsic per a la població que rau íntegrament en el mercat
privat, que es regeix per les seves pròpies
lleis de mercat competitiu, que es resisteix
a qualsevol tipus de restricció pel que fa al
control de preus. I no hem creat una cultura amb la qual puguem posar restriccions
ni condicions a l’oferta privada, però tampoc hem desenvolupat una oferta pública
que faci de contrapès i ajudi aquells que

no poden accedir al mercat. Estem totalment desprotegits en l’accés a un habitatge amb un preu proporcional als ingressos, perquè ho demanem al mercat privat
i a aquest només li interessaria en cas que
no tingués una demanda gaire forta capaç
de poder pagar preus especulatius. No
n’aprenem, perquè revertir aquesta situació és molt difícil. Per canviar aquest 2% i
passar a un 15% o un 18%, com a França o
altres països europeus, fins i tot amb més
percentatge, fa falta produir habitatges
durant molts anys. I quan s’intenta, s’atura,
perquè hi ha un canvi polític o hi ha una
crisi. No hi ha hagut una política a llarg
termini previsora d’aquesta situació. El
diagnòstic és clar, però s’ha d’implementar
i no és d’avui per a demà. Ara hi ha sobre la
taula el Pla territorial d’habitatge, que serà
la primera vegada que veurem cap a on
hem d’anar amb una previsió de 20 anys.
Fins ara hi ha hagut una visió curta en un
àmbit on això no pot ser, ja que per construir un habitatge es triga molt de temps, 7
o 8 anys i el problema el tens ara, les persones no es poden esperar. No es pot improvisar en polítiques d’habitatge i ho estem
fent contínuament. El mercat continua
obstinat a fer el que es feia quan tot anava
molt bé, i qualsevol acció per contenir això
es viu molt malament.
Què es pot fer des de
l’Administració per fer que
l’habitatge sigui un dret i no pas un
producte de mercat?
El que s’ha fet, s’ha fet tard i de manera insuficient. I sense continuïtat. Per fer
habitatge de lloguer social no pots deci-
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dir que el faràs, fer-ho durant 2 o 3 anys
i després aturar-ho, ja que no acabes mai
de tenir el volum que necessites. S’ha fet
tard, ja que s’ha començat a parlar de lloguer social a partir del 2003. Se’n comença
a fer, arriba la crisi i se’n deixa de fer. I ara
en tornem a parlar, però vist amb una
perspectiva històrica estem parlant de 10
anys. Tard, poc i amb discontinuïtat. Així
no avancem. L’Ajuntament de Barcelona
ho té clar: el Plan de vivienda estatal que
entrarà en vigor el 2018 torna a incorporar el lloguer social i assequible. Però s’han
passat 6 anys dient que no feia falta. S’ha
de recuperar, però és molt difícil, perquè
per fer habitatge de lloguer social falten
molts ingredients. El primer és el terreny.
Si un promotor ha de pagar el terreny
privat no ho pot fer. Els costos superen
el lloguer que després podrà cobrar. Per
tant, s’ha de fer sobre sòl públic. Han de
ser ajuntaments que estiguin disposats a
jugar amb això, que tinguin sòl, que històricament hagin fet una política preventiva per disposar de sòl, ja que no en tenen
de forma natural. Igualment, la Generalitat
amb l’Incasòl. Aquest és un primer ingredient que es té amb penes i treballs. Un
altre ingredient és el finançament. Per fer
promocions de lloguer es necessita que
algú et deixi diners, ja que amb recursos
propis ni l’Administració pública no ho
pot fer. I els bancs són tremendament reticents a finançar lloguer, no els agrada,
els fa por, es pensen que no recuperaran
el préstec, que hi haurà insolvència, que la
gent no pagarà i que no ho recuperaran.
I això està instal·lat en la nostra cultura i
costa molt accedir al finançament per fer
lloguer social. Quan jo era al Govern vam
haver d’anar al Banc Europeu d’Inversions
perquè ens donés fons per fer lloguer aquí
i, ara, l’Ajuntament de Barcelona ha hagut
de fer el mateix. El debat del sòl està obert,
però el del finançament s’ha de plantejar
ja i demanar que l’Institut Català de Finances (ICF) faci de banc públic, que hi hagi
una implicació real.
Sens dubte la situació política i
social que es viu a Catalunya no ajuda
gaire a millorar la situació.
No es parla de res. Per exemple el Departament d’Economia, que és titular de l’ICF,
no en parla. Des de la fundació on estic
vam fer un estudi sobre els habitatges
buits de les entitats financeres per passarlos a lloguer social. Per comprar-los, i en-

cara que surten a bon preu, necessitem
finançament, i nosaltres no tenim diners
per poder-los comprar. I és impossible.
El tercer sector veu els pisos, els necessita per a la gent, però no els pot comprar.
Caldria crear un fons d’inversió social a Catalunya per comprar o promoure, i això ho
ha d’impulsar la Generalitat. Potser arribarà
un dia en què ho podrem fer, però ara, no.
I què s’ha fet o es pot fer des de les
entitats socials del tercer sector? O
des d’un sindicat com CCOO?
CCOO va tenir la cooperativa d’habitatges
i va promoure molt habitatge social, però
tampoc va ser mai de lloguer. Imagino que
ara la idea de tornar a promoure habitatge no està sobre la taula del sindicat. En
el cas del tercer sector encara menys, ja
que no té ni la tradició de promoure habitatge social. Només hi ha 3 fundacions
que hagin fet habitatge social i assequible
en els darrers 20 anys, i en quantitats molt
minses. A altres països el tercer sector té
un paper molt actiu perquè l’Estat li ha
fet jugar, aquí, no. Podrien fer molt, però
necessiten tenir aquest suport garantit
per part de l’Administració amb avals, cobertura, finançament, subvencions i tots
els paràmetres que facin que això sigui
realitzable. Cal que tot ho faci el sector
públic? Doncs no cal. El tercer sector, el
cooperatiu i el sindical podrien intervenir
en temes d’habitatge social, com es fa
a altres països. Cal un diàleg, però hi ha
moltes administracions públiques molt reticents a aquest diàleg. Es confon el fet de
col·laborar amb el tercer sector amb una
externalització de la responsabilitat pública i es veu malament. I no és així, ja que
aquest és un àmbit on la col·laboració i la
cooperació serien molt importants.
Per tant, és una mala notícia que
aquells que ho feien ho hagin deixat
de fer.
Jo crec que sí. Un teixit fora del mercat dedicat a fer habitatge assequible és imprescindible i, per tant, s’hauria de recuperar.
El sindicat està molt implicat en tot el que
són polítiques socials d’acompanyament a
les famílies, d’assessorament a la seva afiliació en temes com les dificultats de pagament al bancs. I també de fer de lobby
de pressió que mostri que els treballadors
i els seus fills, amb els sous que guanyen,
no poden pagar l’habitatge. En tot això,
CCOO hi té un rol important per a fer.
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En aquest terreny és on actua la
Fundació Habitat3, que vostè
presideix.
Aquest és un món més desconegut. Estem més acostumats a saber les necessitats que té la ciutadania, però les entitats socials que treballen amb diferents
col·lectius amb problemes de tot tipus
necessiten habitatges i no en tenen. Han
d’anar al mercat i no poden pagar els seus
preus. La fundació es dedica a buscar, a
promoure, a trobar habitatges a preus
assequibles per posar-los al servei de les
entitats socials que no fan aquesta feina
perquè no és la seva. Habitat3 va néixer
per fer d’immobiliària social. Fora d’aquí
és molt habitual, però a Catalunya no ho
és gens. Vam néixer el 2014 amb moltes
reticències, pensant que podríem arribar
a pactes amb les entitats financeres amb
relativa facilitat per utilitzar els seus habitatges buits. I això està costant moltíssim.
Avui al registre de la Generalitat hi ha
47.000 habitatges buits registrats per part
de les entitats financeres i de moment no
hem aconseguit ni arribar a un acord per a
1.000 pisos que necessita el tercer sector.
Com veu el futur immediat de
l’accés a l’habitatge a Catalunya?
Vull ser optimista. Només cal mirar fora
del nostre país i comprovar que les coses
són possibles. A França, des de la Segona
Guerra Mundial els habitatges socials es
financen amb l’1% de la massa salarial.
Soc optimista perquè en el Plan estatal
de vivienda tornen a aparèixer els instruments per fer lloguer social. També el Pla
territorial de Catalunya ens marca un horitzó. A més la pressió està sent molt forta i
acabarà portant cap al fet que les diverses
administracions hagin de fer un pas endavant l’any 2018. Però tot s’acaba reduint a
posar més recursos públics, ja que, si no,
els decrets, les lleis i els plans acabaran
sent paper mullat. Ha de créixer la despesa
pública en habitatge i aquest creixement
ha de ser un clam que hem de fer entre
tots davant la despesa pública actual a Catalunya i a Espanya, que és ridícula. L’any
vinent hi haurà 300 milions d’euros a tot
l’Estat per fer habitatge social. Amb això
no n’hi ha ni per rehabilitar 4 pisos a cada
comunitat autònoma. És una presa de pèl
i, per tant, hem de focalitzar molt el fet de
posar la despesa pública en consonància
amb el que realment s’ha de fer.
Emili Rey
octubre-desembre / 2017
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El PP congela el debat sobre el futur de
les pensions públiques
El necessari debat sobre el futur de les
pensions públiques sembla ajornat
sense data, malgrat que la situació
del sistema públic és d’una gravetat
certament preocupant. Així ho està
exposant CCOO en els darrers mesos,
que reclama l’activació immediata de
la Mesa del Pacte de Toledo.
El passat dia 28 de setembre es va celebrar el Consell de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, amb l’assistència dels
membres de CCOO. Entre les diferents
informacions que es van exposar, cal destacar l’increment d’afiliats a la Seguretat
Social, en la comparació interanual, d’un
3,45%. També es va informar d’un saldo
negatiu dels ingressos el 31 d’agost sobre el pressupost de l’any 2018, que ascendeix a uns 5.000 M€, amb previsions
d’increment del dèficit en finalitzar l’any.
Una altra informació que cal ressaltar
va ser la del saldo del Fons de Reserva de la Seguretat Social, que arriba a
11.479 M€ en el seu valor comptable i
a 11.650 M€ en el seu valor de mercat.
I també es va comunicar la sol·licitud
d’un préstec de 10.000 M€ per cobrir
la paga extra del mes de juliol.

namental i, a més, corregeixi els efectes
negatius de la reforma del 2013.
No als crèdits per pagar pensions
El sindicat va rebutjar com a norma
el recurs d’accedir al tresor públic per
sol·licitar crèdits amb l’objectiu de pagar
les pensions. El criteri de CCOO és clar i
contundent en aquest punt: les pensions
han de pagar-se amb les cotitzacions
produïdes pel treball o, si no, amb impostos lligats als pressupostos generals de
l’Estat. Les transferències que es realitzin
des de l’Estat per finançar el pagament
de les pensions s’han de registrar com a
tals, i en cap cas com un “deute” de la Seguretat Social.
A part d’aquestes i altres reivindicacions,
CCOO va fer una valoració de la presentació en el Ple del Congrés de la ILP sobre
ingressos mínims, presentada per CCOO i
UGT. Cal ressaltar que va ser aprovada per

tots els grups parlamentaris tret del PP i
de Ciutadans, amb l’argúcia de la presentació d’una esmena a la totalitat (167 vots
a favor de l’esmena, 175 vots en contra),
amb l’únic propòsit de treure-la de la circulació parlamentària i no discutir-la, així,
en un pròxim ple com a proposició de llei.
Campanya en defensa de les pensions públiques
La reunió va coincidir en el temps amb
la campanya de CCOO en defensa de
les pensions públiques i amb diferents
marxes arreu de l’Estat espanyol, que van
confluir el dia 9 d’octubre en una gran
manifestació pels carrers de Madrid, on
es va reclamar que el Govern de PP derogués la reforma del 2013 amb la finalitat
d’aconseguir una revaloració digna de
les pensions. Una destacada delegació
de pensionistes i jubilats de Catalunya es
va desplaçar a Madrid per participar en
aquesta mobilització.

Deteriorament financer de la Seguretat Social
Davant d’aquesta exposició, CCOO va
fer una reclamació global a fi de prendre
mesures urgents per a l’equilibri financer
de la Seguretat Social, cada vegada més
deteriorat. El sindicat ha estat fent propostes, tant als organismes públics com a
la ciutadania, per pal·liar els dèficits pressupostaris, i garantir, així, les pensions del
futur.
CCOO va reclamar de manera reiterada
activar la Mesa de Diàleg Social i la del
Pacte de Toledo, amb l’objectiu d’assentar
un nou acord sobre pensions que permeti tenir confiança en aquest dret fooctubre-desembre / 2017

Un important nombre de pensionistes i jubilats
de CCOO es van desplaçar a Madrid per participar
en la manifestació del 9 d’octubre
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Economia col·laborativa:
economia ‘tax-free’?
Segons un estudi de PwC, elaborat
a petició de la Comissió Europea,
l’economia de plataforma (la mal anomenada economia col·laborativa) multiplicarà la seva facturació per quaranta, d’aquí al 2025.
L’estudi també explica que, aquell any,
el 85% de l’accés als béns i als serveis
es farà en línia. Els sectors que en sortiran més beneficiats són les finances
col·laboratives, l’allotjament compartit,
el transport compartit, els serveis professionals a demanda i els serveis de la llar a
demanda.
El canvi cap a l’economia digital s’està
produint a una gran velocitat. Molts
models empresarials se senten cridats
per l’èxit financer que estan demostrant
grans plataformes com Amazon, Airbnb
o Uber, les quals estan obtenint altíssims rendiments i valoracions. Al marge
del debat de si s’està generant o no una
bombolla financera al voltant d’aquestes
empreses emergents (start-ups), el cert és
que l’economia de plataforma ha arribat
per quedar-se i ens planteja reptes molt
preocupants en el terreny laboral i en el
fiscal.
Grans facturacions amb mínima
fiscalitat
Segons mostren els comptes anuals del
2016 dipositats al Registre Mercantil, les
seus espanyoles de les plataformes més
populars, malgrat l’enorme increment de
la facturació, han acabat declarant uns
beneficis proporcionalment molt discrets.
Uber System Spain, SL, per exemple, el
2016 va facturar a Espanya per un valor
d’1,4 milions d’euros i, en canvi, només
va declarar uns beneficis de 83.000 €. Per
la seva banda, Airbnb Marketing Services
va facturar per 2,9 milions d’euros, però
només va declarar beneficis de 136.700 €.
Un altre cas és el de Blablacar (Comuto
Iberia), que va facturar per 1,2 milions
d’euros, però només va declarar uns
guanys de 60.700 €.

L’economia de plataforma ha
arribat per quedar-se i ens planteja
reptes molt preocupants en el
terreny laboral i en el fiscal
L’enginyeria organitzativa d’aquestes corporacions és de sobres coneguda: per molts
ingressos que les empreses filials obtinguin a cada mercat-estat, les corporacions dissenyen les estructures de costos òptimes perquè les transaccions entre les empreses
del grup perjudiquin els comptes de les filials i beneficiïn els de l’empresa matriu, que
és qui recull tots els beneficis. Tenint en compte que l’empresa matriu té la seu social en
un paradís o pseudoparadís fiscal, el grup empresarial acaba tributant molt per sota del
que tributaria en el país d’on obté realment els ingressos.
Cal tenir present que quan parlem d’economia de plataforma col·laborativa, ens trobem
davant de models de negocis tan diversos com els que es donen en l’economia fora de
línia (offline); és a dir, que podem trobar exemples de més o menys ètica empresarial i
exemples de més o menys ànim antiregulatori i/o monopolístic. Però, en qualsevol dels
casos, el que cal qüestionar és el marc fiscal imperant. Perquè quants recursos públics
i quants impostos s’estan deixant de recaptar per aquesta elusió fiscal permesa pels
estats i els organismes internacionals?
Com denunciem des del sindicat, l’actual normativa fiscal empresarial es troba completament desfasada i fora de la lògica digital. És un sistema fiscal del tot ineficient, ja
que permet que la riquesa que s’està generant s’estigui acumulant en menys i menys
mans cada vegada. Com hem vist, l’escassa tributació de les grans plataformes convida a preguntar-nos si ens trobem davant de casos d’economia col·laborativa o si, en
realitat, l’horitzó apunta cap a una economia lliure d’impostos (el somni neoliberal fet
realitat). Gina Argemir
octubre-desembre / 2017
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MERCAT DE TREBALL

L’ocupació a
l’ombra
Per a alguns i algunes, la crisi ja és cosa del passat. Les dades macroeconòmiques mostren un creixement intens, i ja comptem el
tercer any des que es van recuperar els beneficis empresarials.
Tot i així, la recuperació no arriba a les llars, ni a través dels salaris,
ni tampoc mitjançant el nostre model de benestar. Són encara
molts i moltes els que s’han quedat despenjats. El mercat de treball no els dona accés, o si els hi dona és a una feina precària, que
no els permet sortir de la pobresa, ni poder avançar en el seu
projecte personal. La sortida de la crisi, que alguns tant celebren,
no arriba a les famílies, ni tampoc als centres de treball, perquè
és una sortida per la porta petita, que es concentra a mans d’uns
quants, i que, com hem pogut comprovar, comporta importants
incerteses.
Canvi de tendència preocupant
Les dades recents de la contractació i l’atur registrats mostren
un canvi en la tendència a la creació d’ocupació. L’increment
del nombre de desocupats, entre setembre i octubre, ha estat
aquest any superior a l’any passat. Alhora, les dades de l’Enquesta
de població activa mostren, per primera vegada en 10 anys, una
baixada del salari mitjà (51,75 €). Un canvi de tendència preocupant. Una pèrdua que hem de sumar a la que han experimentat
els nostres salaris reals, i que, del 2012 al 2016, ha suposat una
minva del 5,9%. Però la devaluació salarial no ha afectat a tots
igual. Els salaris que més han baixat els darrers anys són, sobretot, els més baixos, els de les persones sovint més vulnerables, i
que es veuen condemnades a desenvolupar les feines precàries,
tan presents en el nostre mercat de treball.
Tenim ben identificades en les reformes laborals els motius centrals pels quals es va destruir l’ocupació i es van empitjorar les
condicions salarials i laborals. El que costa més d’explicar és com,
amb la creació d’ocupació, no es recuperen també els salaris.
L’explicació rau en la precarietat i en el dèficit d’oferta que continua existint en el mercat de treball. Hi ha més gent que busca
una ocupació que no pas la que surt a les estadístiques. Si agafem com a exemple les 261.965 persones que treballen a mitja
jornada però voldrien treballar a temps complet, és a dir el que
coneixem com a treballadors parcials involuntaris, hauríem de
sumar als 472.265 desocupats i desocupades catalans 130.000
persones més, que reclamen poder exercir el seu dret a una feina
digna i, per tant, estan a disposició del mercat laboral.
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L’ocupació precària s’expressa en els
contractes temporals, la parcialitat,
la discrecionalitat i també l’abús
patronal, que hem de superar

El deteriorament del mercat laboral pressiona sobre els nostres
salaris. Fer-hi front és, doncs, una prioritat que hem de situar al
centre de les nostres demandes, ja sigui al centre de treball, al
conveni o en el marc del debat polític i social. La seva expressió
és l’ocupació a l’ombra, els contractes temporals, la parcialitat,
la discrecionalitat i també l’abús patronal, que hem de superar.
Perquè sense un mercat de treball inclusiu i de qualitat, que
redistribueixi els beneficis del creixement, estronqui les ferides
que ha provocat la gran recessió i doni solidesa al nostre model
productiu, no hi haurà una sortida sostinguda a la crisi. És, per
tant, hora de superar les bretxes, d’impedir que ser jove comporti un peatge de superprecarietat, i també de recuperar l’atenció
en qüestions tan importants com l’aprenentatge i la formació
permanent, un dret laboral que comporta una de les garanties
més potents per millorar les nostres condicions, però també per
fer més robust i inclusiu el nostre mercat laboral.
Ricard Bellera
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El dret a la formació en el treball
i al llarg de la vida és fonamental
per al manteniment de l’ocupació i
l’activitat productiva
El dret a la formació
en el treball i al
llarg de la vida està
recollit en diferents
normatives com
l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, l’Estatut
dels treballadors i
la Llei 30/2015 del
sistema de formació
per a l’ocupació, entre
d’altres

Estem en un canvi de paradigma que requereix respostes ràpides pel que fa a la formació contínua i els perfils professionals
a fi que s’ajustin a les tendències i evolucions dels sectors productius, per efecte de la innovació, de la robotització o de la
indústria 4.0. Cal, doncs, fer la prospecció d’aquests perfils professionals i adaptar l’oferta formativa i la planificada al si de les
empreses.
CCOO defensem el diàleg social a les empreses, mitjançant comissions de formació específiques amb funcions de disseny,
planificació, programació, control, seguiment i avaluació de la
formació necessària, garantint l’equitat i la no-discriminació. A
escala sectorial, especialment per a les pimes, la participació s’ha
de fer des de les comissions de formació sectorials.
Recursos
Els recursos destinats a formació, entre els anys 2012 i 2016, els
excedents de fons de la formació per a l’ocupació, no destinats
a formació, de les convocatòries estatals i per a tot Espanya
han ascendit a més de 1.000 M€. La manca de diàleg social per
part del Govern de l’Estat i la no-execució dels fons finalistes en
aquests anys ha suposat un descens de les taxes de participació
d’empreses i persones treballadores; un descens de les hores de
formació programades per les empreses (bonificades) i de les
pimes, i un desajustament més agreujat entre les necessitats de

formació de les persones i les empreses i la formació que realment es programa. A Catalunya, del pressupost de l’any 2017
es destinaran a formació contínua, mitjançant el Consorci per
a la Formació Contínua, un total de 35 M€ a plans sectorials i
transversals en els quals també participen persones en atur. A la
convocatòria de formació en àrees prioritàries (FOAP) del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya es destinaran 59 M€, a més de
les accions de formació que estan incloses a la resta de programes, fonamentalment per a persones en atur.
Garantir la participació sindical en el govern del sistema
CCOO considerem que cal desenvolupar la formació professional per a l’ocupació a Espanya i Catalunya garantint la participació de les organitzacions sindicals i empresarials en la governança del sistema. Cal que aquesta formació tingui incidència
en la millora dels perfils professionals de les persones en l’etapa
activa, incrementant les seves oportunitats d’accés a un treball
remunerat o mantenint la seva ocupació en condicions dignes i
estables. La formació és necessària com a reciclatge professional
per adaptar-se als canvis dels sectors productius, i ha de ser de
qualitat, ha de disposar de recursos suficients i ha d’evitar tot tipus de discriminacions tot incidint en el manteniment o la millora de la competitivitat de les empreses, i amb recursos suficients.
Antònia Pacual
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Organismes
econòmics
internacionals
alerten ara de la
devaluació salarial
a Espanya
tinguin més flexibilitat per abaixar els sous però no necessàriament per apujar-los.
Els últims mesos, importants organismes econòmics internacionals han apostat per apujar els sous dels treballadors
i treballadores, després de molts anys sense augments significatius.
El Fons Monetari Internacional ha alertat sobre el baix creixement dels salaris a escala mundial com a conseqüència de la
gran quantitat de contractes precaris que es creen. A Espanya
també han destacat com a negatius els contractes a temps parcial involuntari i l’alt nivell d’atur. L’entitat ha demanat que es
prenguin mesures per millorar la situació, com ara augmentar
el salari mínim.
Al mateix temps, el president del Banc Central Europeu, Mario
Draghi, ha reclamat augments salarials a tot Europa des de finals
del 2016, ja que durant molt de temps han crescut per sota de
la productivitat. Les reformes laborals han fet que les empreses

També el Banc d’Espanya
Per la seva banda, el Banc d’Espanya ha destacat que els beneficis empresarials creixen més que els sous dels treballadors i les
treballadores, tot i que aposta primer per reduir el dèficit públic
abans de vincular l’augment dels salaris a l’IPC. El Banc d’Espanya
reconeix que les noves contractacions que s’han fet aquests
anys tenen un sou mitjà inferior al dels treballadors i treballadores contractats anteriorment.
Davant d’aquests posicionaments del Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i el Banc d’Espanya, i de les diverses
apostes per apujar els sous, què esperen els empresaris d’aquí
per fer-ho? CCOO serà davant seu en la negociació dels convenis
per recordar-los que els salaris no es poden mantenir com fins
ara i que cal augmentar-los.

CCOO mobilitza el seu actiu sindical per
reivindicar augments salarials
CCOO de Catalunya ha dut a terme en els darrers mesos diverses mobilitzacions i assemblees
de delegats i delegades per aconseguir un augment dels salaris i la millora de la qualitat dels
llocs de treball.
El sindicat creu que ha arribat l’hora d’augmentar els sous per
sobre de l’IPC, i per això cal agilitzar i dinamitzar la negociació col·lectiva i restablir l’equilibri que van trencar les diverses
reformes laborals.
L’augment de la desocupació, de la precarietat i dels preus
dels subministraments bàsics com l’aigua, l’electricitat o el gas
han provocat que els últims anys el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores hagi baixat de forma espectacular.
Una societat més pobra
La crisi econòmica viscuda des del 2008 i les polítiques de retallades tant del Govern de l’Estat com del de la Generalitat han
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fet augmentar fins a nivells molt alts l’atur i les desigualtats, i han
deixat una societat més pobra i amb menys drets laborals i socials.
Els darrers dos anys les empreses han començat a recuperar-se
i han tornat a tenir beneficis, però aquests no s’han traslladat a
la ciutadania ni a través dels sous ni amb llocs de treball de més
qualitat.
És per això que CCOO s’ha mobilitzat i ha començat una ofensiva per millorar les condicions salarials i laborals del conjunt dels
treballadors i treballadores. Les reivindicacions sindicals no es
poden esperar, i CCOO vol combatre la pobresa laboral, la precarietat i la desigualtat.
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CCOO impulsa la negociació
col·lectiva i la concertació social
per millorar la vida de les persones
treballadores
Les dades registrades indiquen un 1,4% d’increment salarial mitjà als convenis del 2017 fins a l’octubre (0,89% als d’empresa i
1,45% als sectorials). Tot i que hi ha una millora en els convenis
signats el 2017, només el 16,41% del total dels convenis tenen
una clàusula de garantia salarial.
Aquest 1,4% segueix estan molt per sota de la inflació interanual
a Catalunya, que és de l’1,9%. Hagués estat necessària una referència salarial per al 2017, fixada en el III AENC (Acuerdo de
Empleo y Negociación Colectiva), però la incapacitat de les patronals per reconèixer la necessitat de traslladar als salarials la
recuperació de l’economia espanyola ho va fer impossible.
CCOO de Catalunya considera imprescindible garantir al 2018
uns increments salarials superiors a la previsió de l’IPC. I a més
amb una clàusula de revisió salarial plena, amb caràcter retroac-

tiu i que mantingui el diferencial sobre l’IPC, si aquest, finalment,
és més elevat del previst.
En el proper període, el sindicat ha de desenvolupar dos moviments forts, dos espais per a una mateixa estratègia i objectius
sindicals, que siguin simultanis i coincidents per materialitzar
una iniciativa sindical de força.
L’any 2018 negociarem convenis sectorials que afecten el 70%
del total de les persones treballadores a Catalunya; és la més
gran quantitat de convenis d’àmbit d’empresa. I també reprendrem la concertació i el diàleg social amb la renovació de l’AENC,
a Madrid, i el nostre Acord interprofessional de Catalunya (AIC).

CCOO de Catalunya considera
imprescindible garantir al 2018 uns
increments salarials superiors a la
previsió de l’IPC

Noves eines
Per això, CCOO es dota de noves eines confederals en format
web i app:

https://criteris-sindicals-nc.ccoo.cat
Si volem una renovació de l’AIC, en un context que necessita un
sindicat a l’ofensiva, hem de fer un procés de preparació de la
proposta i de la negociació molt participatiu.
La concertació social és un espai per protegir millor els més
desprotegits, al mateix temps que és on es defensen més bé les
conquestes sindicals i de drets del lloc on som més forts.
En l’actual context social i polític en què viu Catalunya, cal tornar
a donar centralitat a l’agenda social. Un sindicat que incorpori, a
la quotidianitat de la societat, els problemes, les reivindicacions
i els drets del treball, és un sindicat que exerceix de factor de cohesió social, perquè fa emergir allò que ens vincula com a classe.
Cristina Torre
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CCOO treballa per ampliar el nombre
de persones amb dret a accedir a la
renda garantida de ciutadania
El passat 15 de setembre va entrar en
vigor la renda garantida de ciutadania
(RGC). El camí per aconseguir-la ha estat
molt llarg i de reivindicació i negociació, i
el va iniciar CCOO el 1998 quan signàvem
l’acord que establia la renda mínima
d’inserció (RMI), fruit de la concertació
social. L’Estatut d’autonomia del 2006
recollia, a proposta de CCOO, en l’article
24.3, un nou dret: “les persones o famílies
que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida
de ciutadania que els asseguri els mínims
d’una vida digna”.
Però els drets s’han de concretar, i com
a resposta a les retallades realitzades a
la RMI pel Govern d’Artur Mas l’any 2011,
CCOO, conjuntament amb d’altres entitats, vam impulsar la ILP per la renda garantida de ciutadania, que finalment va
ser aprovada al juliol del 2017.
Victòria social
Aquesta ha estat la primera victòria social
des que va començar la crisi.
La renda garantida de ciutadania és un
dret subjectiu. És a dir, un dret per a les
persones que compleixin les condicions
establertes a la llei i que no està subjecte
a la disponibilitat pressupostària.

L’objectiu de la RGC és
protegir les persones de la
pobresa

La renda garantida de ciutadania és una renda que complementa prestacions, subsidis, ajuts i pensions contributives i no contributives fins a igualar l’indicador de rendes
de suficiència de Catalunya (IRSC) i és compatible amb altres ajuts com beques per a
l’estudi, menjador i transport, ajuts a la dependència o per evitar un desnonament.
L’objectiu de la RGC és protegir les persones de la pobresa, però cal treballar per millorar
la qualitat de l’ocupació, els salaris i l’eficàcia de les polítiques actives com a únic camí
per sortir d’aquesta situació, i, per això, la lluita pels salaris dignes i el treball digne continua sent el nostre objectiu.
En l’aplicació d’aquesta llei encara queden molts punts per resoldre: la compatibilitat
amb les rendes del treball, l’habitatge compartit per diverses famílies, les persones que
no tenen dret a l’atur… són situacions que limiten l’accés a la RGC. El treball de CCOO
se centrarà ara a millorar la gestió per sol·licitar la RGC i ampliar el nombre de persones
que hi tenen accés i aconseguir així que ningú no es quedi amb ingressos per sota dels
índexs del llindar de la pobresa. Carme Martínez Ruzafa

Acció per a l’erradicació de la pobresa
Amb ocasió del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa,
el 17 d’octubre, la plataforma Pobresa Zero - Justícia Global va organitzar, a Barcelona, una acció simbòlica per demanar polítiques que
actuïn sobre les causes estructurals de les desigualtats.
Amb el lema “Contra la pobresa i les desigualtats, exigim els nostres
drets!”, es va llegir el manifest davant de l’edifici del Síndic de Greuges
de Catalunya.
Les entitats d’aquesta plataforma, de la qual és promotora CCOO de
Catalunya, exigeixen complir els drets socials bàsics vulnerats pel
deteriorament de l’estat del benestar, al mateix temps que reclamen
garanties perquè la ciutadania pugui assolir els mínims necessaris per
gaudir d’una vida digna.
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Un informe del sindicat
destapa les mentides
que es diuen sobre
l’absentisme laboral
Si els treballadors i treballadores no han agafat més baixes
mèdiques, el nombre d’altes ha pujat i la durada mitjana de les
baixes ha descendit, no se’ls pot assenyalar com a defraudadors
Les patronals i les mútues de treball repeteixen constantment que l’absentisme
laboral és un greu problema que suposa grans pèrdues econòmiques per a les
empreses i la Seguretat Social. Un missatge que, com tantes vegades, tracta
de culpar els treballadors i treballadores
com a argument per demanar-los noves
reduccions de costos salarials i carregar-les a les seves espatlles. Després es
prossegueix reclamant al Govern que
aprofundeixi en les retallades de drets
reconeguts a l’Estatut dels treballadors, a
més de donar més prerrogatives legals a
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals en detriment de la sanitat pública.
Els treballadors, sospitosos habituals
CCOO ha elaborat un informe que desmenteix amb dades concretes aquest
missatge, que se sustenta sempre en informes de consultores encarregats per
les mateixes empreses. Uns informes que
palesen un biaix interessat i vergonyós, i
que pretenen establir com a cert el fals
missatge que en èpoques de bonança
econòmica els treballadors i treballadores són menys complidors amb les seves
obligacions laborals, inclosa l’assistència a
la feina.
El nostre treball d’anàlisi de les dades, per
exemple, revela que només l’1% de les
baixes a la feina no és justificada, o que,
a partir de les dades del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya
(per tant, dades d’un organisme oficial,

no pas d’una consultora pagada per una
empresa), ens trobem que les baixes per
contingències comunes l’any 2015 respecte del 2016 han estat d’un increment
proporcional a l’augment de treballadors
i treballadores afiliats a la Seguretat Social.
Per tant, no ha pujat la ràtio per nombre
de treballadors i treballadores d’un any
a l’altre. D’altra banda, si ens fixem en el
nombre d’altes mèdiques a Catalunya,
resulta que el 2015 van ser 900.211, i el
2016, 1.006.710 (3.038.473 afilats el 2015 i
3.151.811 afiliats el 2016). És a dir, un augment net de 106.499 altes mèdiques. O si
mirem l’indicador de durada mitjana de
les baixes mèdiques per malaltia comuna,
aquest no ha deixat de descendir, del 35,7
l’any 2014 fins a arribar al 33,6 el 2016. Per
tant, si els treballadors i treballadores no
han agafat més baixes mèdiques, el nombre d’altes ha pujat i la durada mitjana de
les baixes ha descendit, no es pot, doncs,
assenyalar els treballadors i treballadores
com a defraudadors en època de bonança econòmica. És evident que som
davant d’una consigna, d’una propaganda maliciosa que no es correspon amb la
realitat dels fets.
Ara bé, la bonança econòmica que suposadament provocaria aquest fals discurs
de l’augment de l’absentisme és certa?
Res més lluny de la veritat. Som en un
país on els darrers 3 anys el creixement
està superant el 3% del PIB, però el passat
18 d’octubre Càritas va fer públic un informe en què assenyalava el risc de donar
aparença de normalitat a la precarietat.

La recuperació econòmica no ha arribat a
les llars de les famílies, i és que 7 de cada
10 llars no l’han notat. Vivim en un país
on els salaris segueixen congelats o, dit
d’una altra manera, on han patit una devaluació del 12% des del 2008. Aquestes
dades contrasten amb el fet que avui dia
hi ha el doble de milionaris que abans de
la crisi del 2007.
Consignes empresarials
Les empreses parlen de l’absentisme laboral als mitjans de comunicació per traslladar les seves consignes, però quan els
representants de CCOO reclamem afrontar la veritat de la “problemàtica” al si de les
empreses tot són evasives. Les empreses
no volen treballar l’absentisme laboral,
perquè fer-ho requereix establir un debat
seriós, atenent a molts factors que vagin
al fons de la qüestió. L’absentisme laboral
és, en primer lloc, producte d’unes condicions de treball deficients. Per afrontar
l’absentisme cal anar a les veritables causes, i aquestes són profundes. Parlem de
la precarietat contractual i horària, de les
condicions de seguretat i salut —mentre
som al capdavant d’Europa en accidents
laborals (lleus, greus i mortals)—, de conciliació de la vida familiar i la laboral, de
qüestions de gènere, de la projecció i les
expectatives laborals, etc.
CCOO defensa i treballa pel treball digne
i per la millora de les condicions laborals.
Prou de consignes plenes de mentides
sobre l’absentisme. Prou de prendre’ns el
pèl. Francesc Montoro

Podeu trobar l’informe sobre absentisme laboral i el programa que CCOO té a TV3 sobre
aquesta qüestió al nostre web: www.ccoo.cat/salutlaboral
octubre-desembre / 2017
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CCOO reflexiona sobre el valor
dels temps
El 14 i 15 de setembre d’enguany ha tingut
lloc, a La Farga de l’Hospitalet, la 26a Escola
d’Estiu de CCOO Catalunya. L’hem dedicat
a reflexionar sobre el valor dels temps, en
plural. És a dir tots els temps: els socials, els
laborals, els de ciutat, els quotidians i els
personals.
El concepte de temps, tal com ens va mostrar la professora Sara Moreno, és multidimensional i va molt més enllà dels horaris
o de la jornada laboral. És quelcom complex que hem d’abordar incorporant un
concepte de treball en plural (incloent-hi
treballs de cura i domèstic) i des de la controvèrsia de gènere.
Les mesures per racionalitzar els temps
s’han de pensar des d’aquesta multidimensionalitat i multicausalitat, ja que racionalitzar els horaris sense tenir en compte totes les peces del puzle pot suposar col·lisió
de drets, polarització i canvis superficials o
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parcials. Cal reivindicar la dimensió pública
de la vida quotidiana, com deia la recent
desapareguda Kate Millet: «allò personal
és polític». Cal situar la vida quotidiana en
un pla de drets de ciutadania, drets socials
potser de tercera generació. En tot cas ha
de quedar clar que no són un privilegi.
Canvi al llarg de la vida
Les necessitats de temps canvien al llarg
de tot el cicle de vida de les persones i, per
tant, calen estratègies diverses per poderles compatibilitzar. Això no és un problema que s’ha de resoldre només des de les
polítiques de dones, sinó que ha de ser
transversal i cal situar-lo al bell mig de les
polítiques públiques.
L’escola va fer palès que quan parlem de
polítiques de temps no ho fem només
de reforma horària, sinó que cal una veritable mirada transversal. Qualsevol acció,

proposta o pla d’acció, tal com ens va fer
veure Tona Calvo, ha d’efectuar-se a partir
d’una concertació real i contundent amb
tots els agents implicats amb una forta
convicció, persuasió i pluralitat.
Avançar en canvis profunds pot començar
per petites accions que aportin noves maneres de relacionar-nos entre institucions i
ciutadania amb totes les diversitats que les
integren per raó d’edat, d’origen, de condició, etc., tenint en compte les diferents necessitats i harmonitzant els drets laborals i
els de ciutadania.
Ha estat un encert dedicar l’escola al valor dels temps, no només perquè tenim
un mandat de l’11è Congrés, sinó perquè
esdevé imprescindible per a un sindicat
transformador que té com a aspiració, des
de la seva condició de sindicat sociopolític,
defensar col·lectivament les condicions de
vida i de treball de les persones. A.G.

DONES

L’escola de dones es
consolida com un espai
d’intercanvi, debat i
proposta
L’escola de dones s’ha convertit amb el temps en un important espai de relació i apoderament col·lectiu de les dones de CCOO, un aixopluc per a la reflexió, per a l’intercanvi, per al debat i per a la proposta.
La XII Escola de Dones de CCOO de
Catalunya, amb el lema “Som dones,
fem drets, fem lluites. CCOO, feminista” amb 110 dones participants, i la
intervenció de l’alcaldessa de Santa
Coloma, Núria Parlon, ha estat un cop
més una oportunitat per compartir reflexions i conèixer, entre d’altres, tesis
del pensament feminista i la seva mirada transformadora des de disciplines
com l’economia o la sociologia.
Sandra Ezquerra, directora de la Càtedra Unesco Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, ens va parlar de la importància de definir de nou conceptes com el de “treball” i fer-ho a partir d’incloure el treball domèstic i el de cura
perquè tenen valor econòmic. També com n’és, de necessari, des del feminisme
plantar cara al capitalisme i al patriarcat posant per davant de la lògica del mercat la
lògica de la vida, i pensar en un model econòmic diferent, civilitzador i radicalment
transformador.
Mirada diferent de la precarietat
Sumem a aquesta visió, també, la d’una mirada diferent de la precarietat, amb Maria
de la Fuente, experta en política feminista i tècnica de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, que ens va introduir en el conflicte dels indicadors que fem servir
per analitzar la realitat, ja que si no els revisem en clau de gènere seguiran oferint
aquesta realitat esbiaixada, androcèntrica o falsa.
Sara Berbel, doctora en psicologia social i directora general de Barcelona Activa, va
introduir la necessitat de plantejar nous conceptes com el de “sostre de vidre” o el
de “terra enganxós”, que vam començar a estudiar amb Teresa Torns, i que són ja
imprescindibles per definir realitats que vivim les dones de manera quotidiana. Les
experiències del dia a dia de les nostres delegades en sectors com el de l’atenció
domiciliària, que ens va presentar Maria Jesús Sereno, o el de la geriatria, que va
explicar Pilar Ceprián, van fer palesa que la precarietat laboral feminitzada és també
una realitat massa extensa.
L’escola reserva un espai obert a tot el públic, que, en aquesta ocasió, hem dedicat
a presentar la nostra campanya «Cos sí, cosa no», de denúncia de la cosificació de
les dones. Alba Garcia
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25-N
“Zero violències
masclistes, ens
volem vives”
Aquest 25 de novembre ens hem mobilitzat novament per avançar en l’erradicació
de les violències que pateixen les dones
només pel fet de ser dones.
Amb el lema “Zero violències masclistes,
ens volem lliures” hem deixat molt clara
la nostra posició davant la violència vers
les dones, tant des de la nostra acció
sociopolítica com des de la nostra acció
sindical.
CCOO ha organitzat programes que se
sumen a les accions que fem als centres
de treball o als nostres espais de concertació social al llarg de tot l’any i que tenen
com a finalitat avançar en unes condicions de vida i de treball lliures de discriminacions per raó de sexe o de gènere,
i lliures també de violències masclistes i
d’assetjament. Hem participat en iniciatives com el #19J per reivindicar més pressupostos per a les polítiques de prevenció i erradicació de la violència, formem
part de Novembre Feminista i organitzem
activitats al Fòrum contra les violències
conjuntament amb la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere.
En el marc de la commemoració del 25-N,
enguany hem volgut donar un missatge
plàstic, amb la instal·lació d’una cortina
de missatges per denunciar la violència
de manera col·lectiva. I hem organitzat la
taula rodona “Zero violències masclistes,
#EnsVolemLliures!.
El 25 de novembre CCOO de Catalunya es
va sumar a la convocatòria de la manifestació unitària i a totes les mobilitzacions
en rebuig de les violències.
La llibertat de les dones només serà una
realitat quan erradiquem la violència
masclista. A.G.
octubre-desembre / 2017
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CCOO treballa per construir
espais inclusius per mantenir
la cohesió social i superar la
confrontació a Catalunya
El 27 d’octubre, Catalunya va viure un dia que quedarà
marcat a la seva història quan en poques hores es va declarar la independència de l’Estat espanyol i la nova República Catalana, i el Govern espanyol va aplicar l’article
155 de la Constitució amb l’objectiu de restablir l’ordre
constitucional. S’obria un temps d’incertesa política, social i econòmica en el qual CCOO es comprometia a treballar per construir espais inclusius per mantenir la cohesió social a Catalunya i superar la confrontació.
En el marc del conflicte entre Catalunya i Espanya, des de CCOO
es va treballar per construir un front ampli on es reconegués la
majoria de la societat catalana. I es va fer compartint esforços
amb molta altra gent i entitats, perquè, sense que ningú no hagués de renunciar a les seves legítimes aspiracions, la històrica
pluralitat i diversitat del poble de Catalunya es mantingués, i
es preservés una convivència social que, en els últims quaranta
anys, ha estat exemplar.
Molt important ha estat la participació en la Taula per la Democràcia, que ha rebutjat els atacs autoritaris contra els drets fonamentals i l’autogovern de Catalunya, les càrregues policials de
l’1-O, les intervencions dels departaments de la Generalitat, la
detenció de càrrecs de l’Administració catalana, la presó preventiva incondicional per sedició de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
i la tramitació de l’article 155 de la Constitució, sol·licitada pel
Govern del Partit Popular amb el suport del PSOE i Ciutadans.
CCOO va impulsar també, conjuntament amb més de cent entitats de la societat civil catalana, plataformes per al diàleg i la
negociació política per trobar solucions al conflicte i al bloqueig
polític i institucional, com la Comissió Independent de Mediació,
Diàleg i Conciliació.
Conjuntament amb la Confederació Sindical de CCOO es va fer
una proposta de negociació que plantejava dues taules simultànies que negociessin un nou marc d’autogovern a Catalunya i
les condicions per fer possible una consulta als catalans i catalanes en aquest sentit.
octubre-desembre / 2017

Contra el 155 i la DUI
CCOO es va manifestar en contra de l’aplicació de l’article 155 i va
reclamar al president de la Generalitat que preservés el control
de l’autogovern de Catalunya mitjançant la convocatòria d’unes
eleccions anticipades que haurien permès una treva en el conflicte. D’aquesta manera, s’hauria pogut obrir un ampli suport social
per a un procés de negociació sobre les condicions necessàries
per trobar la solució política a Catalunya i a la resta de l’Estat.
El Senat, a petició del Govern de l’Estat, va acordar posar en marxa l’aplicació de l’article 155, amb el cessament del Govern de la
Generalitat i el control del Parlament de Catalunya. La decisió del
Govern del PP, amb una aplicació arbitrària de l’article 155 de la
Constitució, no tenia cap voluntat de solucionar el conflicte, sinó
que significava una involució democràtica i una deriva autoritària per al conjunt de l’Estat espanyol. La seva posada en marxa
trencava els consensos sobre l’insuficient model d’autogovern
territorial al nostre país i anava en direcció contrària a les reivindicacions de la majoria dels catalans i catalanes i d’una bona part
de la resta de l’Estat. El 155 ha estat un atac a les institucions
catalanes i a la ciutadania en general que significa un retrocés
democràtic profund d’un país de la UE al segle XXI.
La resposta del president de la Generalitat i de la majoria del Parlament de Catalunya va ser proclamar la República Catalana de
manera unilateral i al marge de l’ordre constitucional i estatutari.

SITUACIÓ POLÍTICA

Aquest fet no representava la solució al conflicte polític de Catalunya. En primer lloc, perquè la declaració d’independència no
tenia el suport d’una majoria qualificada de la societat catalana,
almenys en un context de mesura que permeti dir amb totes les
garanties quin és el seu suport real. Tampoc no tenia el reconeixement internacional ni estatal i, per tant, fer efectiva la decisió
tenia un grau altíssim de dificultat alhora que podia comportar
un alt risc de crisi social, política i econòmica que dificultaria la
necessària recuperació de drets socials i laborals retallats durant
la crisi econòmica dels darrers 10 anys. I el més preocupant era
que pogués contribuir a trencar el marc de convivència entre els
ciutadans i ciutadanes i també la cohesió social.
Eleccions i més repressió
La convocatòria d’eleccions a Catalunya el dia 21 de desembre per part del Govern de l’Estat va anar acompanyada de la
detenció del vicepresident Junqueras i de vuit consellers de la
Generalitat, encara que Santi Vila va ser posat en llibertat hores
després en pagar la fiança que li havia imposat la jutgessa Carmen Lamela.
En el marc de la situació política, social i laboral que es viu a Catalunya, CCOO va convocar un seguit d’assemblees de delegats
i delegades arreu del territori per explicar la posició del sindicat.
Les assemblees van anar acompanyades de concentracions en
les quals es va reclamar la llibertat dels líders de l’ANC i Òmnium
i dels consellers de la Generalitat. En aquest sentit també es van
fer concentracions conjuntament amb UGT i es va donar suport
en el marc de la Taula per la Democràcia a les mobilitzacions
convocades per l’ANC i Òmnium.
Defensa de la pluralitat i la diversitat
CCOO sempre ha entès la pluralitat i la diversitat del poble de
Catalunya, des dels seus inicis. Per a CCOO és veritat allò que
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“és català qui viu i treballa a Catalunya i que Catalunya és un sol
poble”. I, com sempre, considerem que aquesta diversitat s’ha de
reconèixer en espais inclusius i s’ha de vertebrar amb els drets
socials i nacionals. Cal, en definitiva, construir el progrés social
des del treball com a eina d’emancipació de la ciutadania.
Ara torna a ser un moment per construir espais inclusius, per
reivindicar-nos en la diversitat, per reconèixer les diferències, per
mantenir el marc de convivència, per garantir la cohesió social.
Per això cal que tothom reconegui les legítimes posicions polítiques de cadascú —la independència, el federalisme, el confederalisme, les autonomies…— i que aquestes mantinguin un àmbit de reivindicació col·lectiva comuna (els salaris, les condicions
de treball, l’estabilitat laboral, els drets socials, l’estat de benestar,
les llibertats, la democràcia…).
Evitar la confrontació
CCOO no està d’acord amb un marc de confrontació. Cal un
marc polític i democràtic que torni a la ciutadania la capacitat de
retrobar-se en la diversitat i que permeti exercir l’irrenunciable
dret de sobirania popular que és votar. Votar els nostres governants en eleccions lliures i votar el nostre futur en un referèndum
vinculant i efectiu.
Per això, CCOO ha instat els governs de l’Estat i la Generalitat i totes les forces polítiques a obrir de manera immediata un marc de
negociació política per trobar solucions no unilaterals que posin
les persones en primer terme, tot garantint la cohesió social i la
recuperació de drets col·lectius.
CCOO es compromet a treballar per construir un front ampli
amb les entitats i el conjunt de la societat civil de Catalunya que
contribueixi a normalitzar la convivència als centres de treball i
als carrers i pobles d’arreu de Catalunya.

Preocupació de CCOO davant el trasllat de la seu
social de centenars d’empreses fora de Catalunya
La decisió de centenars d’empreses de canviar les seves seus socials cap a fora de Catalunya, la suspensió
d’algunes inversions i l’alarma social al voltant dels estalvis de les famílies van portar CCOO de Catalunya a fer un
posicionament públic destinat a patronals i governs.
CCOO va rebutjar la instrumentalització política de
l’estabilitat en la inversió, la producció i l’ocupació, al nostre teixit econòmic i social. El sindicat es va mostrar en
contra que el Govern espanyol alimentés l’alarmisme amb
la creació d’un marc normatiu que facilitava la deslocalització de les seus empresarials i amb l’anunci de previsions

a la baixa del creixement del PIB, vinculades al procés.
CCOO també va puntualitzar que el Govern català, en una
actitud d’“aquí no passa res”, no va fer arribar tota la informació necessària ni de manera transparent, cosa que va
provocar un augment de la incertesa i la confusió.
Per a CCOO, la inquietud dels estalviadors i dels accionistes,
però també la dels treballadors i treballadores, posa de relleu
la instrumentalització irresponsable d’un conflicte de caire
polític que ha reclamat des del primer moment més voluntat
política i més capacitat de negociació per garantir l’estabilitat
que necessiten l’economia i la societat catalanes.

octubre-desembre / 2017
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POLÍTICA INDUSTRIAL

CCOO exigeix a totes les forces
polítiques el compliment del Pacte
nacional per a la indústria
Després de molts anys de treball de moltes de les estructures del sindicat, al juny
d’aquest any 2017 el Pacte nacional per a la
indústria se signava amb el consens del Govern i dels agents econòmics i socials i amb
el suport de tots els grups parlamentaris.
El conjunt de línies d’actuació i mesures
concretes que preveu el Pacte nacional
per a la indústria conformen un projecte
industrial de país en el qual CCOO de Catalunya s’ha compromès històricament pels
beneficis que una societat industrialitzada
comporta sobre les economies locals i els
efectes que produeix en l’àmbit laboral, que
es tradueixen en balances comercials més
equilibrades, capacitat competitiva, millors
condicions de treball en termes d’estabilitat,
qualificació i condicions salarials.

Si volem un futur basat
en l’economia productiva,
no podem seguir fent
que el model econòmic
de Catalunya pateixi més
retards

Restablir l’activitat
Els darrers esdeveniments de la política catalana han trastocat totes les estructures de
Catalunya, i des de CCOO de Catalunya hem
fet una crida a totes les parts perquè rebaixin les tensions existents per afavorir una
entesa a través de la política i el diàleg amb
l’objectiu de restablir el funcionament normal de l’activitat política, econòmica i social.
Hem vist que l’aplicació de l’article 155 de
la Constitució espanyola i la intervenció de
l’autogovern de Catalunya poden condicionar l’aplicació dels compromisos en R+D i
altres mesures vinculades al Pacte nacional
per a la indústria, cosa que dificultaria la
seva efectiva execució en el temps. Des de
CCOO de Catalunya exigim la implementació d’aquest acord de consens en la seva totalitat, mesura per mesura, perquè si volem
un futur basat en l’economia productiva, no
podem seguir fent que el model econòmic
de Catalunya pateixi més retards.
Hem de començar a implementar les mesures en els àmbits de la formació, la producció
sostenible amb el medi ambient i les perso-

nes i l’eficiència energètica, hem de millorar
les exportacions de les empreses catalanes,
hem de recuperar el poder adquisitiu perdut
en els darrers anys, hem de reduir les taxes
d’atur insostenibles, hem de començar a dissenyar i a construir les infraestructures que
alberguin la indústria 4.0, hem de transformar
el model energètic i hem de millorar el sistema de finançament de les micropimes i els
autònoms perquè tinguin accés a la tecnologia necessària que els permeti competir i eviti
els oligopolis i la polarització de l’economia.
Hem de desenvolupar amb plena eficàcia el
Pacte nacional per a la indústria de Catalunya.
Per tant, i davant de l’escenari que suposen
les eleccions al Parlament de Catalunya del
21-D, des de CCOO de Catalunya ens reafirmem en la necessitat d’implementar totes i
cadascuna de les mesures que conformen el
Pacte nacional per a la indústria de Catalunya
i exigim a totes les forces polítiques que es
comprometin a fer-lo efectiu, a revisar-lo i a
millorar la dotació econòmica a partir del
2020, data fins la qual està programada la
dotació econòmica. Carlos del Barrio

Compromís del Baix Llobregat amb
la indústria 4.0 i el PNI
El 23 de novembre va tenir lloc a la seu de
CCOO del Baix Llobregat una jornada que
tenia com a objectiu concretar propostes i
reivindicacions al territori, de les previstes al
Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que
ens han de permetre concretar la transformació de l’actual model productiu cap a un
de més sostenible que generi ocupació de
qualitat i amb drets per a les persones.
A la jornada hi va haver una notable assistència de públic, fonamentalment actiu
sindical d’empreses i sectors, preocupat i
conscient de la necessitat de democratitzar
i d’anticipar-se als inexorables canvis que es
produiran en el món del treball. Si alguna
cosa no ens podem permetre és que les
octubre-desembre / 2017

persones treballadores tornin a ser
les més intensament damnificades
pels canvis que vindran, tal com ha
passat en altres èpoques històriques.
Jornada de treball
A la jornada, presentada per Antònia Lozano,
van confluir les opinions i reflexions de Salvador Clarós, de CCOO de Catalunya, i de Carles
Ribera, coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
També hi va participar el president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà, i els màxims representants al territori
de Pimec, Ramon Pons; d’AEBALL, Manuel
Rosillo, i d’UGT, Carlos de Pablo.

La segona part de la jornada va consistir
en el treball en grups per construir propostes que portarem a espais comarcals
d’interlocució i negociació sobre: creació
d’ocupació en matèria d’indústria 4.0 i millora d’eficiència energètica; formació i
qualificació professional; infraestructures;
gestió moderna i governança als polígons
industrials; transport i mobilitat, i, finalment,
residus, reutilització i economia circular.

ACCIÓ JOVE

Es constitueix el grup Joves
i Treball al Consell de
Relacions Laborals

És molt important que els joves s’organitzin per canviar la seva situació

Any rere any, la classe obrera ha anat
rebent greus atacs per part de les empreses, les quals, emparades pel Govern,
han anat esprement dia a dia els treballadors i treballadores. Com a sindicat,
seguim sent forts i continuem lluitant
contra les desigualtats laborals, encara
que les últimes reformes laborals intentessin fer-nos minvar i criminalitzar-nos.
Un dels espais del qual formem part
com a sindicat és el Consell de Relacions Laborals (CRL). Quan parlem
del CRL hem de tenir en compte que
és un òrgan de diàleg entre les organitzacions sindicals, les empresarials i
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.
Al CRL es garanteix i es fa efectiva la participació institucional per controlar-lo i ferne el seguiment, a part de conèixer les
línies estratègiques que anualment presenta cada departament. I, a partir d’aquí,
es fan propostes d’actuació per promoure acords entre les diferents parts.
EL CRL ha de ser consultat per als programes d’actuació de la Inspecció Laboral i n’ha de rebre informació per fer-ne
el seguiment.
El CRL també abasta la negociació
col·lectiva, i fomenta i millora els diferents elements que hi intervenen per tal
d’impulsar-la, orientar-la i poder-la inserir en situacions que requereixin atenció
i solució.

Col·lectiu precari
Dins el CRL hi ha diversos grups de treball, i un dels que actualment es reuneix
és el que es coneix com a Joves i Treball.
Com ja indica el nom, fa referència a les
condicions que està vivint la joventut, i es
treballa per generar propostes que ajudin a revertir aquesta situació de precarietat i a cercar mesures qualitatives per
donar lloc a una millora en les condicions
laborals.
Durant aquests darrers anys la joventut
s’ha transformat en un col·ectiu molt precari sense gaires perspectives de futur.
La crisi, des que va iniciar-se, ha fet que
aquesta situació de precarietat es consolidés i que s’hagi normalitzat el fals pensament que és una etapa transitòria i que
es revertirà. Però la realitat és totalment
diferent: l’únic que s’està aconseguint
és arrossegar aquesta situació al llarg de
tota la vida.
Aquest grup és important, ja que el jovent per si sol no pot trencar el sostre de
vidre per canviar aquesta situació que és
la precarietat. Només cal veure el gran índex de temporalitat, parcialitat, augment
d’escales salarials, etc. que afecta els joves.
Tota aquesta llista, entre d’altres, condiciona els joves i fa pràcticament impossible que puguin organitzar-se. Per això, la
importància d’aquest grup i la participació del sindicat en espais com aquest.
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La xarxa
d’impulsors
de la garantia
juvenil
de CCOO
informa 1.300
joves
Al llarg d’aquest darrer any,
Acció Jove - Joves de CCOO
ha participat en el projecte
xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil, que té com a objectiu apropar la iniciativa europea de la Garantia Juvenil a
joves d’entre 16 i 30 anys. La
finalitat és donar una sortida
formativa i/o laboral als joves
que han quedat fora del mercat laboral i educatiu, perquè
s’hi puguin tornar a introduir,
amb garanties.
Enguany, Acció Jove ha comptat amb quatre impulsors amb
seus a diferents territoris (Sabadell, Girona, Granollers i
Barcelona), a través dels quals
s’ha portat a terme aquesta
tasca. A banda de l’atenció i
l’assessorament als joves, els
impulsors s’han encarregat de
realitzar les xerrades informatives “Parlem de feina”, sobre
drets i deures laborals a diferents centres educatius.
L’activitat “Parlem de feina”
dona nocions bàsiques a
l’alumnat sobre el mercat de
treball, contractes, nòmines i
drets al lloc de treball. S’ha informat d’aquests conceptes a
prop de 1.300 alumnes i tenim
la voluntat de millorar considerablement aquestes dades
abans del final de curs.

Albert Bargalló Sauret
octubre-desembre / 2017
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EDUCACIÓ

Dempeus en defensa
de l’escola catalana
Pertanyo a una família en la qual hi ha
hagut mestres i professores en les últimes quatre generacions. La Matilde Planas, germana de l’àvia, va ser mestra durant la República. Després de la guerra
mai més no va poder tornar a exercir. Va
ser purgada. Ella va ser la primera d’una
sèrie d’homes i dones que ens hem dedicat a l’educació. Tots nosaltres sentim,
sabem, que tenim en comú la voluntat
de servei a la ciutadania, el treball per
un bé col·lectiu. Compartim la certesa
que l’educació és, juntament amb la sanitat i els impostos redistributius de la
riquesa, la principal via d’equiparació i
justícia social. La millor manera de defensar un model de societat solidari i
col·laboratiu davant d’una visió competitiva i individualista. El que fa diferent
l’educació, però, és que els seus destinataris són majoritàriament els futurs
ciutadans i ciutadanes del nostre país.

CCOO no permet que es posi en dubte la
professionalitat dels docents catalans

Sistema educatiu d’èxit
El sistema educatiu català fa 35 anys
que es dedica a la promoció integral de
la persona des de principis com el de
ciutadania, la democràcia, la llibertat i
el respecte. Les persones que treballem
a les escoles i instituts eduquem en el
coneixement crític, en la convivència
democràtica i en l’autonomia de pensament. Ho fem en un marc pedagògic,
el de la immersió lingüística, que s’ha
demostrat efectiu i d’èxit i que garanteix que tot l’alumnat que hi ha estat
escolaritzat acabi la seva vida escolar
amb un nivell d’habilitats i competències lingüístiques similars en català i en
castellà.
Els centres educatius com a font de llibertat, informació, pensament crític i
visió democràtica de la nostra societat
han suposat, doncs, des de fa molt de
temps, una amenaça per al pensament
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únic, per al privilegi social, per a la segregació econòmica. Quants mestres com la
Matilde Planas van ser purgats per la dictadura franquista? Quants van ser afusellats
pel simple motiu de ser el mestre del poble? No va ser un mestre l’últim condemnat
a mort per la Inquisició l’any 1826?
Declaracions inacceptables
Avui, una societat de dret i democràtica no pot permetre’s declaracions com les de
Xavier García Albiol o Alfonso Guerra a la premsa o Albert Rivera en seu parlamentària. Una societat com la nostra no es pot permetre campanyes de delació. Una
societat com la nostra no pot permetre la criminalització gratuïta i covard de la feina
de 100.000 docents catalans ni posar en dubte la seva professionalitat i honradesa.
És per això que des de CCOO hem alçat la veu i hem sortit al carrer. Ho vam fer omplint la plaça de Sant Jaume el passat 25 d’octubre al crit de “No toqueu l’educació!”.
Ho hem tornat a fer amb la campanya #JoAdoctrino i empaperant de cartells en
defensa de l’escola catalana els voltants de la Delegació del Govern central a Barcelona. I ho tornarem a fer tantes vegades com calgui, amb imaginació i intel·ligència,
amb valentia i responsabilitat.
No permetrem que la ignorància i la mentida, mil vegades repetida, s’obri pas. Ambdues, la ignorància i la mentida, trobaran les Comissions Obreres plantades dempeus en defensa de l’escola catalana. Carles Abelló

SECTOR
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¿Por qué CCOO no ha firmado el
nuevo convenio de hostelería?
CCOO, después de valorar en diferentes
asambleas el principio de acuerdo alcanzado entre la patronal del sector de la
hostelería y la UGT, ha decidido no firmar
el nuevo convenio colectivo 2017-2019.
Un convenio que no avanza lo suficiente y que, además, hace retroceder en la
regulación de algunos aspectos, en un
momento propicio para la recuperación
de derechos y para la mejora de las condiciones de trabajo debido a la buena
situación económica que hasta ahora
ha atravesado el sector turístico: alta
ocupación, crecimiento de las pernoctaciones, incremento de la facturación y
de los beneficios, incremento de la rentabilidad, etc.
La propuesta de CCOO en caso de externalización realizada basándose en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores
era que se garantizaran, en todos los departamentos, las condiciones que recoge
el convenio de hostelería.
Sin embargo, el nuevo convenio prevé
que las empresas tengan que garantizar
únicamente el salario y la jornada, pero no

el resto de derechos y condiciones, como
premios de vinculación, días de asuntos
propios, descanso semanal, nocturnidad,
fiestas no recuperables, calendario laboral, licencias retribuidas, maternidad, etc.
Además, el nuevo convenio se limita a
una serie de departamentos (restaurante,
salas, bares, pisos, recepción, cocina, economato y zonas termales de los balnearios), y el resto quedan fuera.
El tema de las externalizaciones es muy
importante, ya que esta práctica ha contribuido a precarizar mucho más las condiciones de trabajo en el sector, sobre
todo a raíz de la reforma laboral del 2012,
que establece la prioridad aplicativa del
convenio de empresa respecto al sectorial. Por ello, CCOO abogamos por la derogación de las reformas laborales y por
la reforma del artículo 42 del Estatuto de
los Trabajadores, que regula la subcontratación.
Además valoramos de manera negativa,
por ejemplo, la regulación del complemento salarial en especie —manutención—, ya que en Tarragona se reduce el

Lamentamos que no se
haya podido aprovechar
la negociación del
convenio para regular las
externalizaciones
importe para el personal de nuevo ingreso, manteniendo el personal antiguo la
diferencia en un complemento ad personam consolidable y revalorizable. En los
hoteles que no tienen cocina desaparece
el complemento salarial de manutención
y en los campings de Girona y Tarragona
solo tendrá derecho a dicho complemento salarial en especie el personal que no
esté prestando servicios en cocina o restaurante, cuando antes era extensible a
toda la plantilla.
También valoramos de manera negativa
la regulación de los premios de vinculación, ya que se pasa de 45 a 50 años la
edad para percibir el premio, y no se cobrará en caso de cese voluntario (salvo
que el cese se produzca para acceder a la
jubilación o se produzca el cese por una
invalidez). Paco Galván

Mobilitzacions a Clarel contra la precarietat
Amb el lema “Clarel ens ofega, volem un treball digne”, CCOO
a Clarel està realitzant, des del juliol i fins que la direcció de
l’empresa no canviï la seva pràctica laboral, una campanya informativa amb concentracions i denúncies davant la Inspecció de
Treball per les pèssimes condicions laborals i les inacceptables
conseqüències que aquestes tenen per a les persones que treballen a les seves botigues.

CCOO continua amb les concentracions de treballadors i treballadores davant les botigues de Clarel —que ara pertany al Grup
Dia i, abans, a Schlecker— per denunciar les pèssimes condicions de treball que pateixen.

Clarel retalla hores de treball de manera temerària, no cobreix les
necessitats del servei i posa en perill la seguretat i el funcionament dels punts de venda, amb botigues que queden cobertes
només per una sola persona. CCOO exigeix a l’empresa que canviï aquesta situació posant més personal i contractant-lo durant
més hores (la gran majoria cobra un salari al voltant dels 400 euros mensuals a causa de la massiva contractació a temps parcial),
per evitar l’alta pressió i les inadequades càrregues de treball que
estan costant la salut als treballadors i treballadores.
octubre-desembre / 2017
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Barcelona perd la creació de milers de
llocs de treball en no ser escollida seu de
l’Agència Europea del Medicament
El 20 de novembre del 2017 vam saber que la ciutat de Barcelona va ser desestimada com a seu de l’Agència Europea
del Medicament, ja en la primera ronda de les tres votacions, i que la ciutat guanyadora va ser Amsterdam.
CCOO ho considera una gran pèrdua pel que això representava,
no només per a la ciutat, sinó també per al conjunt del país.
CCOO vam col·laborar amb les tres administracions implicades
en aquest projecte, tant en l’àmbit local com en l’autonòmic i
l’estatal, i veritablement ha estat una gran pèrdua. Vam valorar
que suposaria la creació de molts llocs de treball, uns 4.000 de
directes i uns 14.000 d’indirectes. I, a banda de suposar una expansió de llocs de treball, els nostres instituts de recerca haurien
estat pioners en innovació i nous tractaments, cosa que podria
haver fet augmentar la qualitat i l’esperança de vida. També en
l’àmbit hospitalari hauria suposat una destinació per als futurs
investigadors i s’haurien desenvolupat estudis de la branca sanitària a les nostres universitats, que haurien fet de Barcelona una
ciutat atractiva per a aquest col·lectiu.
Lamentablement, només ens vam trobar acusacions mútues
tant a escala autonòmica com estatal. Des de CCOO hem fet una
crida a la responsabilitat econòmica del Govern de Catalunya i
de l’estatal, que han abandonat el seu paper de promotors de
polítiques econòmiques responsables i que anteposen interessos partidistes o particulars. M. Àngels Rodríguez

L’agència podria haver
creat a Barcelona 4.000
llocs de treball directes i
14.000 d’indirectes

Bon acord al conveni d’empresa a
Skis Rossignol
Després d’intenses setmanes de negociació, el passat
octubre es va signar un acord al conveni d’empresa
de Skis Rossignol, d’Artés (Bages). Des del comitè
d’empresa —en el qual CCOO és el sindicat majoritari— s’havien fet moltes propostes de millora en les condicions laborals, salarials i de contractació.
Amb la signatura, s’aconsegueix revertir la tendència
dels darrers convenis en matèria d’increment salarial,
i es redueixen les diferències salarials entre la plantilla
–que tindrà més estabilitat–, a més de concretar-se altres mesures, com un pla d’igualtat.
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La Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya fa una valoració positiva d’aquest acord, que té
una durada de 3 anys (2017-2020) i increments salarials
de l’1,6% el primer any i del 2% el segon i tercer any
—a banda de revisions sobre el que excedeixi l’IPC o
el manteniment del plus de compromís en funció del
compliment d’objectius.
Val la pena destacar punts com la millora en la promoció professional o la reconversió de 28 contractes
a indefinits i de 28 contractes d’ETT a fixos discontinus.

SECTOR

Unipost, a punto del
cierre y con 2.200
empleos en juego
Unipost, la primera empresa postal privada y la segunda en todo el Estado
después de Correos, está a punto de poner en marcha un ERE de extinción
que afectará, si no se toman medidas urgentes, a la totalidad de la plantilla,
2.200 trabajadores y trabajadoras, 677 de ellos en Catalunya. A esta cifra hay
que añadir otros 2.000 trabajadores y trabajadoras de las más de 200 empresas franquiciadas cuya actividad depende de Unipost.
Tras años de pésima gestión denunciados reiteradamente por CCOO, sin
otro plan de empresa que el recorte de costes laborales y el fraccionamiento
e impago de nóminas que los trabajadores y trabajadoras llevan padeciendo
desde hace años, la situación financiera de la empresa llevó a su dirección a
presentar un concurso voluntario de acreedores el pasado mes de julio, con
una deuda acumulada a proveedores, trabajadores y administración de 50
millones de euros.
Tal ha sido el recorrido de una aventura empresarial iniciada en 2001 por Pablo Raventós, al calor de la apertura del mercado postal y la supresión del
monopolio de Correos, y también, a fecha de hoy, el resultado de un recorrido
de recortes laborales y salariales iniciado en 2011 y que ha permitido la financiación, a costa de los trabajadores y trabajadoras, de esta aventura empresarial. Pablo Raventós adeuda a sus trabajadores un total de 6 millones de euros.

CCOO exige implicación al Gobierno ante la posible
compra de Unipost por parte de otro operador

469 despidos en diciembre
Ante la extrema situación financiera de la empresa, la Administración concursal
ha hecho público un primer listado con los afectados por la primera fase de despidos, previstos para diciembre. Son un total de 469 trabajadores y trabajadoras
–109 en Catalunya–, que suponen un 21% de la plantilla.
Para CCOO, tras años de exigir un plan de viabilidad empresarial, la única salida
posible para evitar el cierre pasa por la compra por parte de otro operador, entre
los cuales se ha conocido el interés de Correos. En este sentido, CCOO ha demandado implicación al Ministerio de Hacienda (el mayor acreedor de Unipost)
para validar la compra por parte de Correos y evitar la destrucción de miles de
empleos a través de uno de los mayores ERE de los últimos años.
Benjamín Momblant
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La mobilització
aconsegueix
millorar les
condicions
del conveni
de gràfiques i
editorials
El 24 d’octubre del 2017, els sindicats
CCOO i UGT i la patronal de gràfiques
FEIGRAF van arribar a un preacord en la
negociació del Conveni d’arts gràfiques,
manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars.

Un cop recollides les seves reivindicacions, els
sindicats van desconvocar la vaga prevista per
als dies 25 i 26 d’octubre i 7 i 8 de novembre.
Aquest conveni, que afecta prop de 100.000
treballadores i treballadors, tindrà una vigència de dos anys (2017-2018) i preveu un
increment salarial de l’1,2% (des del mes de
novembre) el 2017, i de l’1,5% el 2018.
A banda de l’ampliació de la ultraactivitat en
tres mesos, s’estableix un pagament únic de
150 euros no absorbible per a tots els treballadors i treballadores del sector, i compensable
a les empreses que hagin efectuat avançament a compte del conveni del 2017.
Més drets socials
S’eliminarà la prevalença de l’antiguitat
a l’hora de triar el període de vacances i
s’estenen a les parelles de fet els permisos per
absències justificades, a més de reconèixerne el gaudi en casos d’accident de treball o
de malaltia greu, hospitalització o intervenció
quirúrgica que necessiti repòs domiciliari. Finalment, el conveni, que tindrà una comissió
d’actualització, fixa un protocol d’actuació en
cas d’assetjament sexual o moral.
octubre-desembre / 2017
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Una sentència reconeix que el
Pacte d’estadis de promoció docent
discrimina les dones
En la seva argumentació, el TSJC diu que,
efectivament, el Pacte d’estadis de promoció docent discrimina les dones, ja
que són elles les que majoritàriament demanen reducció de jornada per cura dels
fills. Aquest fet entra en conflicte amb la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva entre dones i homes, i
evidencia que no s’ha tingut en compte la
realitat de la cura dels fills a l’hora d’avaluar
els requisits per a la millora professional.

La sentència recull que no s’ha tingut en compte la realitat de la cura
dels fills a l’hora d’avaluar els requisits per a la millora professional

CCOO de Catalunya ha guanyat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que diu que el Pacte
d’estadis de promoció docent —que
afecta els professionals de l’educació en
la millora de les seves condicions salarials
en funció dels anys treballats i de diversos
mèrits— discrimina les dones que s’han
acollit a una reducció de jornada per cura
dels seus fills.
La sentència en rectifica una d’anterior

del Jutjat Social número 27 de Barcelona i
dona la raó a una treballadora d’una escola concertada quan reclamava un segon
estadi. El Departament d’Ensenyament li
va denegar la millora al·legant que no arribava al mínim del 80% de la jornada a pagament delegat com a mitjana dels darrers 6 anys. El fet és que la treballadora en
qüestió no podia arribar a aquest mínim,
ja que tenia una reducció de jornada per
cura d’un fill i això no li permetia assolir el
límit preestablert.

Tot i que la norma sobre el dret a la reducció de jornada està formulada de manera neutra, ja que s’hi poden acollir tant
homes com dones, perjudica de manera
molt superior les dones. En altres casos similars, tant el Tribunal Constitucional com
el Tribunal de Justícia Europeu han recollit
que no s’ajusten a dret les normes que,
com aquesta, estan formulades de manera neutra però discriminen les dones.
La Federació d’Educació de CCOO de
Catalunya ha demanat al Departament
d’Ensenyament que actuï d’ofici i apliqui
de manera automàtica aquesta sentència
a totes les persones que poden veure’s
afectades per les mateixes circumstàncies, sense que hagin de recórrer als tribunals de justícia.

La pressió de CCOO redueix l’afectació de
l’ERO de Lacrem
A finals de setembre, el fabricant de gelats Lacrem (Grup Farga) va presentar un
expedient de regulació d’ocupació (ERO)
per acomiadar 153 treballadors i treballadores, després de la compra, el gener del
2017, de La Menorquina (del Grup Kalise).
El rebuig a l’ERO per part de CCOO
d’Indústria de Catalunya i les negociacions i la pressió de la mobilització
octubre-desembre / 2017

han permès ara un acord que redueix
l’afectació de l’expedient a un màxim
de 125 treballadors, a més d’incorporar
criteris de voluntarietat i de millorar les
condicions plantejades inicialment per
l’empresa. L’acord, ratificat per les plantilles de les plantes de Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans, preveu 49 amortitzacions de llocs
de treball i la conversió de 76 contractes

de treball indefinits a temps complet en
fixos discontinus.
Les persones que s’acullin a les amortitzacions rebran una indemnització de 29
dies per any, amb un màxim de 18 mensualitats. Per als treballadors de més de 55
anys, es farà un conveni especial amb la
Seguretat Social, i també es preveu un pla
de recol·locació per incorporar-se de nou
al mercat laboral.
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L’acord assolit amb les nuclears i
les seves auxiliars dona valor a la
negociació col·lectiva
Aquest acord ens dota d’un espai de concertació que
ens permetrà abordar les condicions laborals de les
subcontractes amb l’empresa principal.

El conflicte d’ANAV i de les seves empreses auxiliars ens ha ensenyat que tot allò que
ens creiem i valorem en la nostra activitat sindical diària té sentit. Té sentit que les seccions sindicals de l’empresa principal s’alineïn i es posin a disposició de la lluita de les
seccions sindicals de les empreses col·laboradores, com ens ha passat a Seat, Endesa i
en infinitat de casos. Té sentit que diguem que si no hi ha negociació, hi ha conflicte, i
que la seva màxima expressió, la vaga, hagi estat en aquest cas un instrument al servei
de l’acord. Té sentit que si altres sindicats abandonen la unitat d’acció per tacticisme,
nosaltres seguim en solitari fins al final. Té sentit que CCOO d’Indústria enfortim les
coordinadores sectorials i que en la seva activitat periòdica hi participin les companyes
i companys de les seccions sindicals de l’empresa principal i subcontractes. I té sentit
que CCOO d’Indústria defensem els acords, perquè estem convençuts que l’acord és el
principi i no el final de la nostra acció sindical.
En aquest procés de mobilització i negociació hem aconseguit una cosa que, en un
futur no gaire llunyà, formarà part de la normativa de relacions laborals, i és que existeixi
un marc de discussió i negociació entre l’empresa principal i les contractes i subcontractes; cosa que, d’altra banda, és una realitat tàcita en els nostres sectors.
Efecte mirall
També cal destacar que aquest aspecte permet posar en pràctica l’efecte mirall, de manera que moltes altres realitats sectorials poden intentar aplicar aquest model en els seus
àmbits. Seria el cas de sectors com el muntatge i el manteniment elèctric, les empreses

Els punts de l’acord són:
— Reconèixer les empreses auxiliars
com a col·laboradores.
— Deixar constància dels processos
de subrogació com a fórmula de
manteniment de l’ocupació.
— Certificar les pràctiques actuals en
matèria de retribució en els períodes de recàrrega, blindant-les.
— Crear una comissió paritària
entre les federacions de CCOO
d’Indústria i FICA-UGT i l’empresa
principal, en la qual participaran
com a membres les companyes i
companys de les empreses auxiliars. D’aquesta manera es crearà
un precedent d’espai d’intervenció
sindical entre l’empresa principal
i les contractes, més enllà de la
prevenció de riscos laborals.
auxiliars de les indústries petroquímica i
energètica, les càrnies, així com molts altres
sectors i subsectors on es repeteix aquest
model d’empresa principal. Sectors on la
desregulació i la precarietat es traslladen a
les empreses auxiliars, on la mà d’obra i el
coneixement són el servei que s’ofereix, en
forma d’activitat externalitzada.
Finalment, és necessari ressaltar que
acords com aquest, així com altres iniciatives com la clàusula que es va incorporar
al conveni de Seat (que impedeix que als
treballadors de les empreses proveïdores se’ls apliquin condicions laborals per
sota del conveni sectorial de referència),
donen un valor immens a la negociació
col·lectiva. D’aquesta manera, es deixa de
banda aquella màxima que prediquen
les nostres contraparts, que la solidaritat
i l’acció col·lectiva s’acaba a la porta dels
centres de treball. José Juan Marín
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És moment de recuperar els drets dels
empleats i empleades públics
Des de l’inici de la crisi, les empleades i els
empleats públics hem sofert grans retallades salarials i de drets. Aquest enunciat
no difereix en res del que es pot aplicar a
tots els treballadors i treballadores, ja que,
lamentablement, compartim el fet de ser
les víctimes de les crisis, de totes les crisis
a les quals ens aboca un sistema econòmic injust que funciona en benefici de
pocs i en perjudici de la majoria.
L’afectació de tot plegat en els treballadors
i les treballadores públiques té unes característiques que els són pròpies. D’una banda, una capacitat de negociació col·lectiva
feble, en tant que sotmesa a la capacitat
de les diferents administracions i governs
de fixar condicions a través del BOE, el
DOGC i la resta de butlletins oficials. Els
nostres empresaris són els governs, amb
tota la seva capacitat de legislar i aplicar
l’anomenat “interès general”. Interès general que mai no vol dir interès de la majoria
de les persones, com massa bé sabem des
del moviment sindical.
Retallades
A la capacitat d’aplicar per decret mesures
anticrisi —això sempre vol dir retallades—,
s’hi afegeix un altre tret diferencial de la realitat de les empleades i els empleats públics:
servir de model per a les retallades de drets

i salaris a tota la classe treballadora. Amb
una coartada que funciona molt bé: el fet
de tenir feina fixa justifica qualsevol actuació exemplar en contra dels nostres drets.
El que hauria de ser un dret de tots i totes,
l’estabilitat en el treball, s’acaba presentant
com un privilegi considerat inadmissible. I
aquest missatge acaba tenint acceptació a
còpia de ser repetit, i ho justifica tot.
La realitat, però, és una altra. Per un costat, un índex de temporalitat del 30% i el
40% a les diferents administracions públiques. Per un altre, la realitat mostra que
els períodes de vaques grasses tampoc
no beneficien els treballadors i treballadores públics. No hem d’oblidar que
aquests són els que de veritat fan funcionar l’Administració i els serveis públics
en benefici de la ciutadania i en defensa
dels seus drets. Serveis públics que, no ho
oblidem, són els garants de la cohesió social, primera víctima de les retallades.
Moment de dir prou
Ha arribat el moment de dir prou. Les
xifres macroeconòmiques parlen de recuperació i els beneficis empresarials es
disparen. Els efectes de la recuperació
encara no els noten els treballadors i treballadores. Tampoc els de les administracions públiques. Ara ens toca.

Volem recuperar el que ens han arrabassat. “Ofensiva CCOO” no és només
un enunciat congressual. És un pla
d’actuació per revertir retallades en drets i
en salaris. És el moment, també, de passar
a l’ofensiva a les administracions públiques, ja que per la via dels pressupostos
de l’Estat i els autonòmics ens han rebaixat condicions de treball. Ara ens toca
revertir la situació.
Pressupostos paralitzats
Per això CCOO exigim que les properes
lleis de pressupostos, lamentablement
paralitzades ara mateix, prevegin el retorn progressiu del que ens deuen, i marquin el calendari d’aquesta devolució.
Però en volem més, no ens conformem
amb recuperar el que ens han arrabassat
de manera injusta, no ens conformem
amb tornar a les condicions d’abans de
la crisi, sinó que volem una millora considerable en els nostres drets. I volem
millorar el poder adquisitiu de les empleades i els empleats públics, millorarlo no en relació amb la situació actual,
sinó millorar-lo en relació amb la situació
d’abans de la crisi.
Aquest és el repte. Ara ens toca també a
les treballadores i els treballadors públics.
Joan Maria Sentís

Reps a casa més d’un exemplar de ‘Lluita Obrera’?
ENS VOLS AJUDAR A REDUIR LA DESPESA DE PAPER?
Si a casa teva hi ha més d’un afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya, segurament
rebeu més d’un exemplar de Lluita Obrera i probablement més d’un cop heu
pensat que amb un ja en teniu prou. Doncs si ens vols ajudar a reduir la despesa
de paper i rebre només un exemplar de la revista a casa teva, envia’ns un correu a comunicacio@ccoo.cat o truca al telèfon 93 481 29 05 i comunica’ns quins
són els afiliats de casa teva que poden deixar de rebre el seu exemplar de Lluita
Obrera. Entre tots i totes racionalitzarem els enviaments de la nostra revista en
paper i reduirem les despeses del sindicat.
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CCOO estudia pautes
d’acció sindical en el
tercer sector social
El tercer sector és un concepte que defineix les entitats no governamentals, de caràcter
privat, però conceptuades com a no lucratives, en contraposició al primer sector, o
sector públic, per tant governamental, encara que no lucratiu, i al segon sector, o sector
de l’empresa privada, no governamental, però lucratiu.
El nostre objecte d’interès és l’anomenat tercer sector social, o sigui el conjunt d’entitats
privades sense ànim de lucre que treballen per a la inclusió i la cohesió social, fent especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.
Les xifres del sector parlen de 560.000 persones sòcies, 564.000 donants, 350.000 voluntàries i 85.000 treballadors i treballadores. Durant l’any 2015, les entitats del tercer sector
social van atendre a Catalunya 1.550.000 persones.
Les estructures generades, amb algunes de les quals col·laborem activament com a
sindicat, inclouen la Taula del Tercer Sector, que actua com a principal nucli de coordinació, debat i direcció estratègica. Incorpora estructures com la Fundació Habitat3,
gestora d’habitatges d’inclusió; la coordinadora catalana de fundacions laFede.cat,
entitat per a la cooperació internacional; o la Confederació Patronal del Tercer Sector
Social de Catalunya, que agrupa 1.200 organitzacions, no lucratives, però que contracten treballadors i treballadores assalariats i que, per tant, estan subjectes a convenis
col·lectius.
Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
CCOO, que col·laborem activament i valorem com a sector estratègic el de l’economia
social, estem realitzant, en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, una anàlisi que ens
permeti definir pautes d’acció sindical en un àmbit econòmic i laboral que genera riquesa i que atén necessitats de persones amb dificultats o en risc d’exclusió.
Sovint es tracta d’empreses que presten serveis públics després d’accedir a les licitacions de les administracions. Sovint resulta difícil delimitar quina empresa adjudicatària és lucrativa, i quina no té ànim de lucre. I també sovint se’ns suggereix condescendència amb els sectors no lucratius, tot i que, des del punt de vista sindical, els
treballadors i treballadores ho són amb els mateixos drets tant els d’una empresa com
els d’una altra.
Els nostres objectius amb l’estudi proposat es basen en la realització d’una anàlisi acurada dels marcs de relacions laborals, de les aplicacions de convenis col·lectius sectorials, i
de la seva evolució a efectes salarials, de drets acordats en conveni i de la seva aplicació.
També de conèixer i definir quan existeixen i com es defineixen les que són relacions de
voluntariat, en contraposició amb les que són estrictament laborals.
La informació disponible és la suficient per realitzar un treball que ens permeti conèixer
les tendències d’un sector laboralment i econòmica cada dia més significatiu, i ens permeti definir pautes de comportament i directrius en la nostra acció sindical i també sociopolítica, amb la voluntat de generar eines de treball que ens siguin útils, per enriquir,
així, el sindicat i avançar en l’organització sindical en un àmbit que creix dia a dia. V.T.
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El sindicat
col·labora en
l’elaboració del
nou Reglament
de participació
ciutadana de
Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, a iniciativa de la Regidoria de Participació i Districtes, ha obert un procés
participatiu a tota la ciutadania de
la ciutat. Aquest està desenvolupat de manera individual i també
col·lectiva, i està destinat a elaborar
el nou Reglament de participació
ciutadana.
CCOO sempre hem valorat molt
important aquest reglament, ja que
defineix i regula el paper que pot
tenir la ciutadania, especialment
l’organitzada, en la interlocució normada en els afers de la ciutat. Temes
com les audiències públiques, que
es poden instar des de la societat civil, les audiències de districtes o les
competències dels integrants dels
diferents consells de participació
són presents en el reglament. Així
doncs, aquest es constitueix en la
norma base aplicable per als processos participatius, especialment
els instats des de la ciutadania i no
només des del mateix ajuntament.
Per això, i com sempre hem fet,
aquesta vegada CCOO també hem
participat en el procés, per fer sentir
la nostra veu i canalitzar les nostres
propostes. Hem centrat especialment la nostra participació en el
Consell de Ciutat, on consensuadament vam poder canalitzar la part
més important de les nostres propostes, però també hem presentat
aportacions directament com a entitat reconeguda a la ciutat.
Les nostres al·legacions han anat
en la línia de garantir la presència
i el reconeixement de la societat
organitzada, no pas en detriment
de la participació individual, però
sí afavorint el reconeixement del
valor democràtic que té la veu de
les organitzacions que representen
col·lectius de persones que defensen, com és el nostre cas, legítims
interessos de part.
Vicenç Tarrats
octubre-desembre / 2017
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Emocionant
reconeixement a
Apolo Giménez

A partir d’ara, l’escola sindical del territori portarà el nom de l’Apolo

La cloenda de la I Escola Sindical Apolo Giménez es va convertir
en acte de reconeixement i agraïment a l’emblemàtic sindicalista
de la Condiesel, lluitador veïnal i polític, que ens va deixar fa poc.
La sala d’actes, plena de gom a gom, s’omplia de tendresa, emotivitat i orgull en recordar la trajectòria d’un company que va
dedicar la seva vida a la lluita per a les millores de la classe treballadora. I és que l’Apolo ens ha deixat empremta sindical, política,
veïnal i familiar.
En aquesta primera escola es van facilitar eines i reflexió sindical per reforçar el caràcter sociopolític del nostre sindicat, amb
l’objectiu de mobilitzar tots els sectors quan calgui i sumar lluites.
Exemple de coherència
I és que el company i amic Apolo Giménez és un bon exemple
de la importància i la necessitat de sumar lluites i conquestes
d’uns drets que sempre va defensar, amb la mateixa intensitat:
els drets laborals i els drets socials.
La cloenda va recollir les paraules del Yuri, el net de l’Apolo, que
apuntaven el privilegi familiar d’haver pogut compartir l’alegria i
els valors de l’avi; de l’Enrique Rodríguez, secretari general del Vallès Occidental - Catalunya Central, que va dir que l’exemple de
l’Apolo Giménez és l’essència de CCOO, i de l’Alfredo de Vega, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, que es va referir
a ell com un home d’esquerres profundament coherent i amb
tota una vida d’exemple de compromís sindical, polític i veïnal.
Javier Pacheco va emfatitzar el caràcter democràtic de l’Apolo, la responsabilitat i la valentia d’un home que va pertànyer a una generació que es va enfrontar a situacions més complicades que les que
patim avui dia i que va treballar per configurar, durant la Transició,
un marc democràtic a Catalunya, entesa, aquesta, com un sol poble.
Per tota aquesta trajectòria, per aquest tarannà tan humà, humil
i lluitador, la nostra escola sindical és i serà l’Escola d’Apolo Giménez i, en la seva memòria, també, la sala d’actes de CCOO de
Terrassa porta el seu nom i la placa recull una frase seva: “Yo era
de CCOO, incluso antes de su creación”.
Gràcies, company; gràcies, amic. Maribel Ayné
octubre-desembre / 2017

Terrassa
commemora els
50 anys de la
Manifestació de
les Pedres
Fa 50 anys a Terrassa va tenir lloc una manifestació convocada per CCOO i emmarcada en una jornada de protesta a
tot l’Estat que va passar a la història com la Manifestació de
les Pedres.
El 27 d’octubre del 1967 les protestes eren contra l’atur i els
expedients de crisi, i per la llibertat de les treballadores i treballadors empresonats. Les manifestacions van transcórrer,
en general, pacíficament, excepte a Madrid i, especialment,
a Terrassa.
Càrregues policials
Darrere de la pancarta, que reivindicava “Sindicats lliures, llibertats i fora salaris de 96 pessetes”, unes 500 persones es
van concentrar al final de la rambla de Terrassa. Tanmateix,
no van recórrer ni 100 metres quan la policia va intervenir-hi
carregant violentament contra els manifestants i va fer que
es dispersessin. Als cops de porra i als trets de les forces de
seguretat els manifestants van respondre llançant rocs de la
via del tren i va començar una batalla campal que va obligar
la policia a retirar-se momentàniament.
L’emissora de la policia reflectia així la situació: (Comandament) “Adelante Terrassa.” (Terrassa) “No podemos resistir, nos
llueven piedras hasta del cielo, no podemos resistir.” (Comandament) “Mantenga la serenidad, es una orden.”
La policia, però, va tornar a la càrrega amb armes de foc.
Desenes de ferits i moltes detencions de manifestants es van
produir el dia 27 i els dies següents. L’ajuntament va comunicar que Terrassa quedava sota vigilància i que s’actuaria
amb “el máximo rigor en la represión” davant de qualsevol
desordre públic.
Per reivindicar el valor de la nostra història i de les persones
protagonistes —gent de CCOO, del PSUC i de les comunitats
cristianes de base que van ser objecte de repressió per exigir
drets laborals i llibertats durant el franquisme— va tenir lloc
un acte d’agraïment i reconeixement, el passat 27 d’octubre,
al mateix indret, que va deixar petjada amb una placa commemorativa amb el relat dels fets. M.A.
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Nou espai de coordinació sindical a
l’aeroport de Barcelona - El Prat
La Unió Intercomarcal del Baix Llobregat Alt Penedès - Anoia - Garraf ha aprovat, per
unanimitat, posar en marxa un nou espai
de coordinació a l’aeroport de Barcelona
- El Prat. Aquest projecte s’inspira en experiències anteriors i s’assenta en la voluntat
de reforçar el caràcter cooperatiu entre les
diferents estructures sindicals que operen
en aquesta infraestructura central del país,
on conviuen més de 16.000 treballadores
i treballadors i amb més de 300 empreses
en funcionament actiu.
CCOO vol implementar la figura organitzativa que surt dels últims congressos,
anomenada sindicalisme de referència,
per coordinar i optimitzar els recursos
sindicals existents i arribar així on tenim
dificultats d’implantació objectives i poc
desenvolupament del fet sindical.
El projecte tindrà una coordinació funcional dirigida per la Secretaria d’Acció
Sindical i Lluita contra la Precarietat de la
unió intercomarcal i hi haurà una persona
que representarà cadascuna de les federacions amb empreses adscrites i organitzades (FSC, Construcció i Serveis, Serveis
i Indústria).

activa i la coordinació en les propostes i
el missatge en els espais de negociació i
interlocució institucionals existents.

L’aeroport és un espai on conviuen més de 16.000
treballadores i treballadors i amb més de 300 empreses en
funcionament actiu

Ens marquem com a objectius: avançar
en la coordinació i el suport mutu en
reivindicacions i mobilitzacions específiques, i garantir informació, assessorament i extensió sindical en empreses
no organitzades. Impulsarem l’afiliació
i farem campanyes d’extensió sindical, i
garantirem la participació, la presència

Construir solidaritat
Comptem amb la força organitzada i
l’experiència sindical
acumulada de
grans seccions sindicals, amb més de
2.000 persones afiliades i més de 380
delegats i delegades per canviar l’ordre
de les coses i començar a construir solidaritat en aquells espais on es consolida
la devaluació i la pèrdua progressiva de
drets laborals.
Som davant d’un dels grans reptes sindicals de present i futur immediat, posicionar CCOO per construir un relat alternatiu que trenqui amb l’actual horitzó
de precarietat i desigualtat en un món
del treball en canvi i transformació. Això
passa per avançar significativament en
l’organització dels recursos sindicals existents i la dotació de nous i posar-los, tots,
al servei d’aquells segments laborals amb
més dificultats i vulnerabilitat per restablir
i guanyar drets col·lectius.
Josep M. Romero Velarde

Taller d’escriptura persuasiva a CCOO de Lleida
El Servei Lingüístic de CCOO va organitzar el 18 d’octubre, a Lleida, el Taller de comunicació persuasiva: com redactar missatges
que generin resposta i que té com a objectius donar als participants les claus per redactar missatges eficaços que generin
resposta i dotar-los de tècniques de persuasió perquè les comunicacions aconsegueixin els seus propòsits.
La sessió va ser impartida per Tona Codina, especialista en comunicació comercial, i va tenir una durada de 4 hores. La primera
part va ser teoricoexpositiva i la segona, pràctica, amb la redacció d’un text final individual, la posada en comú i la valoració
global.
Participació activa
Les persones que hi van assistir, delegades i delegats de CCOO
de Lleida, van participar activament al taller ja sigui a través de
les dinàmiques de grup que s’hi van establir o bé preguntant i
exposant els seus dubtes i les seves experiències comunicatives.

Aquest és el segon taller que sobre temes de comunicació s’ha
fet a Lleida enguany. Al juliol el Servei Lingüístic i la Secretaria
de Comunicació van organitzar el Taller d’intervencions orals en
llengua catalana en els mitjans audiovisuals per incidir en diversos aspectes que cal tenir en compte abans de posar-se davant
d’una càmera.
En aquest taller es van tractar els elements teòrics per fer declaracions davant d’una càmera i es va analitzar el tipus de llenguatge més adequat per portar-les a terme.
octubre-desembre / 2017
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Quota de l’afiliació a CCOO per a l’any 2018
A fi de tenir temps per preparar un pla integral de quotes que prevegi els propers anys de mandat, la Secretaria de Finances
i Administració confederal ha aprovat un pla de quotes, limitat només al 2018, que sotmetrà a aprovació i ratificació en el
Consell Confederal.
Així, per al 2018, es manté el criteri d’establir el tipus i la quantia de les quotes tenint en compte els ingressos de les persones afiliades, i de desvincular-lo de la situació laboral.

LA QUOTA D’AFILIACIÓ S’HA DEFINIT PER
TRAMS I SERÀ LA SEGÜENT:
General ordinària (V): 12,60 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors al 235% de l’SMI del 2017 (23.283 € bruts/any).
General reduïda (G): 11,50 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions
entre el 135% i el 235% de l’SMI del 2017(de 13.375 € a 23.283 € bruts/any).
Especial (E): 7,10 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a la renda mínima d’inserció i inferiors al 135% de l’SMI del
2017 (de 6.152 € a 13.375 € bruts/any).
Superreduïda (S): 3 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que no tinguin retribucions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a la renda mínima d’inserció
fixada per a cada any (6.152 € l’any).
Acció Jove (S): 3 euros
Joves, menors de 30 anys, a la recerca de la primera ocupació.
Quota zero: 0 euros
Per a persones en situació d’atur sense ingressos. Prèvia sol·licitud i validació
del sindicat. S’aplicarà exclusivament per un període no superior a 12 mesos,
prorrogable amb la presentació prèvia de nova documentació que justifiqui
que es continua sense ingressos.
Aquesta quota no inclou els serveis jurídics ni l’assegurança d’accidents.
Quota militant (M): 16,50 euros
Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el
sindicat, afegint una petita aportació voluntària de 3,90 euros mensuals a
la quota general ordinària i de 5,00 € a la quota general reduïda. S’ha de
sol·licitar per escrit al sindicat.
Quota de pensionistes i jubilats (R): 9,95 euros
Per a afiliats i afiliades que passen a pensionistes o jubilats i que tinguin retribucions o prestacions brutes anuals superiors al 135% de l’SMI del 2017
(13.375 € bruts/any). En cas de presentar justificant de prestacions inferiors
al 135% de l’SMI, s’aplicarà la quota que correspongui segons els ingressos.

octubre-desembre / 2017

La quota d’afiliació cobreix una pòlissa
col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en
cas de mort per qualsevol tipus d’accident
a l’afiliat o afiliada amb una antiguitat mínima d’un any i que està al corrent de pagament, excepte per a la situació de quota
zero.
Per accedir a qualsevol quota inferior a la
general, cal presentar la documentació
que acrediti la situació laboral de l’afiliat
i el certificat de retribucions o prestacions (full de salari, certificat de prestació
d’atur o pensió), i es farà efectiva a partir
d’aquesta comunicació.
La quota sindical es considera despesa deduïble a l’efecte de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Per justificar-la, cal
conservar els rebuts pagats o els fulls de
nòmina. També es pot extreure un certificat des de l’espai reservat als afiliats i afiliades del web de CCOO de Catalunya:
www.ccoo.cat.
En el moment de tancar la revista, les quotes estan pendents de ratificació en el Consell Confederal previst per al 12 de desembre del 2017.
El salari mínim interprofessional per al
2017 és de 9.907,80 €/any. I la renda mínima d’inserció per al 2017 a Catalunya és de
512,66 €/mes.
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Un cop més, CCOO de Catalunya ha mostrat la seva solidaritat i el seu suport a la
classe treballadora a França, en lluita pels
seus drets, en defensa dels salaris i en contra de la reforma laboral del president Emmanuel Macron.
El dimarts 10 d’octubre del 2017 es va fer a
França una important vaga de funcionaris,
i una delegació de CCOO es va desplaçar
a la manifestació unitària organitzada per
tots els sindicats francesos a Perpinyà.
Com ha passat en altres països europeus,
sembla una ofensiva per afeblir la negociació col·lectiva i la funció dels sindicats,
per abaratir l’acomiadament i per precaritzar les condicions de treball, motius
que fan sortir al carrer la gent de CCOO,
entenent que la lluita pels drets laborals i
sindicals és compartida i la resposta ha de
ser global.

SEGIS

Èxit de la
campanya
de recollida
de material
escolar

El 15 d’octubre,
la Xarxa d’Acció
Solidària (XAS),
promoguda per
CCOO, entre altres entitats, va
tancar la cinquena campanya de
recollida de material escolar. Un
any més, la campanya ha resultat un èxit
per la quantitat de material recollit, per la
participació solidària d’afiliats i afiliades, i
pel treball fet pels delegats i delegades del
sindicat a les empreses i els territoris.
S’han recollit més de 50 caixes de material escolar (bolígrafs, gomes, llapis, retoladors, motxilles, llibres, carpetes, quaderns, folis, estoigs
i altre material), el qual hem distribuït a desenes d’escoles de Barcelona, el Baix Llobregat,
el Vallès Occidental, la Catalunya Central, el
Vallès Oriental, el Maresme i Osona.
En aquests moments, la XAS té en marxa la
seva campanya de Nadal, amb el lema “Cap
nen i nena sense joguina i sense material
escolar”.

ANIVERSARI

Vaga dels
treballadors
francesos

SOLIDARITAT

INTERNACIONAL

LA FRASE Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 1875 - Cotlliure, França, 1939) fou poeta, escriptor i intel·lectual.
“En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.”

CCOO
recorda
Cipriano
García
La Fundació Cipriano García - CCOO
de Catalunya, amb el suport de
l’Ajuntament de Castelldefels, va organitzar l’acte Recordant Cipriano García,
el dia 20 de no-vembre. També es va inaugurar l’exposició “Cipriano García. Els
valors de la dignitat obrera”, que recull la
trajectòria vital de l’històric sindicalista i
polític, lligada als valors de compromís i
a la lluita per la millora de les condicions
de vida i de treball de la classe treballadora. Precisament, enguany fa 25 anys
que CCOO de Catalunya va fundar la
Fundació Arxiu Històric, el 1995, i arran
de la mort de Cipriano García, la fundació va passar a denominar-se Fundació
Cipriano García.

Alfons López & Pepe Gálvez
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