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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
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volen fer-ho en millors
condicions.
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editorial
L’ofensiva CCOO
comença a donar fruit
Fa un any vam sortir dels congressos amb una estratègia marcada. CCOO es
bolcava a l’ofensiva, preparava un període de mobilitzacions i negociacions
clau: recuperació de salaris perquè l’economia creix i els salaris baixen, el combat contra la precarietat.
Després d’un any, hem d’avaluar l’estratègia.
Les mobilitzacions han canviat el to. Han agafat més energia. També s’han tornat més plurals, en una aposta per les confluències amb altres organitzacions
socials. Les dones hem agafat un protagonisme nou, inevitable per causa de
la discriminació salarial i el patiment per les conductes masclistes, però també
esperançador. La perspectiva de les dones amplia i redefineix les plataformes
reivindicatives, de manera que defineixen un nou horitzó per a les relacions
laborals i socials.
La mobilització ha nodrit de força la negociació i comencem a veure acords
que marquen un canvi de tendència. S’ha pogut tancar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) amb les patronals estatals, que reconeixen i recomanen augments salarials superiors al 2% i fins al 3% en els convenis que se signin a partir d’ara. Tot i l’esforç que hem fet fins ara, la mitjana
d’increment pactada en els convenis durant el 2017 havia arribat una mica per
sobre de l’1,4%. Aquest acord ens porta a negociar amb més ambició els convenis que tenim oberts o que hem d’obrir pròximament. D’altra banda, hem
acordat establir límits per sota. No hi pot haver convenis amb salaris inferiors
a 14.000 €/any. Aquesta mesura també s’ha de traslladar conveni a conveni, i
serà molt útil en els sectors més febles i precaritzats.
En el moment d’escriure aquest text, pensem que també tancarem l’Acord
interprofessional de Catalunya, amb mesures contra la bretxa salarial, plans
d’igualtat o l’aplicació, a les empreses multiserveis, del conveni del sector, com
a mínim.
Potser els èxits que més cal remarcar són els que representen més novetat,
perquè hem pogut intervenir en empreses molt significatives i molt precàries.
Vull destacar el principi d’acord que transformarà més de 1.000 falsos cooperativistes en treballadors i treballadores amb drets laborals a l’empresa Jorge, en
el sector de les càrnies, i la intervenció en les condicions d’Amazon. Són lluites
emblemàtiques i lluites útils. Obren un camí per a moltes altres situacions de
precarietat extrema. Un camí que farem organitzant-nos bé.
El que la reforma desagrupa, ho agruparem per mobilitzar-nos, per negociar
i per guanyar.
Sabem que no és impossible perquè ja ho hem començat a fer.
Montse Ros
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Ara toca fer polítiques socials i diàleg
Cal recuperar la plena
activitat política en el
desenvolupament de les
prioritats que té la societat catalana, com lluitar
contra les desigualtats, la
precarietat i la pobresa.
El passat 14 de maig es va fer la sessió
d’investidura del nou president de la Generalitat, Quim Torra, i posteriorment es va
conformar el Govern de la Generalitat de
Catalunya, cosa que ha fet possible que el
Govern de l’Estat retirés l’article 155 i que
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
recuperessin les institucions de la Generalitat, més de 5 mesos després de la celebració de les eleccions autonòmiques.
Des de CCOO exigim a les institucions
catalanes i estatals, amb el nou Govern
de Pedro Sánchez, que s’obri un espai al
diàleg intens i efectiu per trobar solucions
estructurals al conflicte polític i territorial,
que ha bloquejat les institucions i ha polaritzat la societat catalana.
CCOO, des del primer moment, hem reclamat al nou Govern de la Generalitat
que faci efectiva la plena gestió de les
institucions catalanes, posant-les al servei de la ciutadania i recuperant la plena
activitat política en el desenvolupament
de les prioritats que té la societat catalana, que no són altres que lluitar contra les
desigualtats, la precarietat i la pobresa.
És en aquest sentit que hem recordat les
propostes que el sindicat va fer a totes
les forces polítiques durant la campanya
electoral, per entomar una legislatura que
faci possible incorporar el progrés social
al creixement econòmic i que canviï la
situació de falta de repartiment de la riquesa que s’està creant cap a les classes
populars, enfortint la concertació social,
el mercat de treball i l’estat del benestar.
Prioritats
Per a CCOO de Catalunya calen prioritàriament polítiques en matèria econòmica,
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fiscal, social, laboral, educativa, sanitària,
de dependència i de qualitat democràtica per lluitar contra la corrupció.
És imprescindible desenvolupar plenament el Pacte nacional per a la indústria
en el camí d’un veritable canvi de model
productiu que ens posi a l’avantguarda
de la nova revolució industrial.
Cal la plena aplicació del nou sistema de
protecció social, la renda garantida de ciutadania, a fi que arribi, sense excepcions,
a tota la gent que reuneix les condicions
per cobrar una prestació que els doni el
suport necessari per viure dignament.
CCOO reclama la renovació dels acords
dels treballadors i les treballadores públics, que els retornin els drets retallats
durant la crisi i que es reforci l’estabilitat
de l’ocupació com a millor signe de qualitat dels serveis públics per a la ciutadania.
Cal augmentar la inversió pública en
educació per arribar al 6% del PIB, com
als països referents del nostre entorn, per
eliminar la segregació a l’escola i reduir les
ràtios a les aules, a part d’enfortir la formació professional.
Cal posar fi a les llargues llistes d’espera a
la sanitat, amb el col·lapse de les urgències, i dignificar el sector de la geriatria

per garantir una atenció de qualitat a la
gent gran o dependent.

Des de CCOO exigim a
les institucions catalanes
i estatals, que s’obri un
espai al diàleg intens
i efectiu per trobar
solucions estructurals al
conflicte polític i territorial

Hora de repartir la riquesa
Totes aquestes mesures, unides a un pla
de xoc contra la pobresa i per l’accés a
l’habitatge en condicions dignes, allunyades de l’especulació, són prioritats
inajornables per al nou Govern de la Generalitat i de les quals el sindicat farà un
seguiment continu en clau de reivindicació, concertació i mobilització, si escau.
És hora de repartir la riquesa, d’enfortir
el caràcter econòmic i laboral, de corregir les desigualtats, i d’erradicar la precarietat i la pobresa. És hora d’una societat
catalana que ha d’enfortir els seus lligams
respectant la pluralitat i la diversitat del
conjunt del poble de Catalunya.
Javier Pacheco
abril-juny / 2018
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“Hem de continuar amb la
idea que malgrat que un
pensi diferent de l’altre, el
diàleg ha de ser possible”
ÀLEX CASANOVAS
és actor i president de l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalunya (AADPC)

Per què cal un espai com l’Espai
Democràcia i Convivència o, com
abans, la Taula per la Democràcia?
Calia crear-lo, perquè s’estava fent veure a
la gent, a la societat, que hi havia una divisió interna, que era uns contra uns altres.
Evidentment que hi ha idees i posicions
confrontades, però tots els que vam conformar, primer, la Taula per la Democràcia
i, després, l’Espai Democràcia i Convivència creiem que és necessari un espai on
totes les idees es puguin incloure i on hi
ha un interès general, que és la defensa
dels drets fonamentals, siguin els que siguin, ens agradi més el que diu un o el
que pensi un altre. Però és aquí on ens
hem de trobar, ja que ho hem estat fent
tots aquests anys, des d’abans de la Transició. Ens ha costat, però ens hem posat
d’acord i hem de continuar amb aquesta
idea que, malgrat que un pensi diferent
de l’altre, el diàleg ha de ser possible. I si
cal crear un espai com aquest per impulsar el diàleg, es fa. Una altra cosa és que
després, a mesura que avancen els esdeveniments i van passant fets diferents que
fan reaccionar, n’hi hagi uns que pensin
que cal reaccionar d’una manera més directa o no. I aquí és on ens toca ser al mig
per apaivagar una mica els ànims i dir que
parlant és com ens podem entendre.
L’AADPC és una organització
sindical. Quin és el paper que tenen
els sindicats en un espai com aquest?
Per què la implicació de la vostra
associació?
Tots els sindicats tenim diversitat dins
de la nostra afiliació. Per què estem tots
abril-juny / 2018

junts en un mateix lloc tot i pensar diferent? Perquè defensem una cosa comuna: els drets laborals, el reconeixement
de la dignitat de la feina que fa cadascú a la societat. Si fas una vaga, no la fas
perquè sí, has d’explicar per què la fas o
per què reclames aquest dret o aquell
altre o per què a vegades afluixes en alguna cosa per aconseguir-ne una altra.
L’AADPC ja va començar a parlar de no
tocar els sous l’any 2009, perquè vèiem
que queia l’assistència del públic a les
sales, i l’any 2012 vam abaixar els sous
d’aquells que cobraven més. És entre
tots que podem tirar endavant qualsevol ofici o professió. Nosaltres, a l’AADPC
també tenim gent molt diferent: alguns
són independentistes al 100% i d’altres
no ho són i creuen en l’Estat que hi ha
ara a Espanya, que pensen que potser
s’haurien de canviar o millorar algunes
coses, però que no hi ha necessitat que
cap autonomia se’n vagi i que cal buscar
la manera que tots estiguem junts. Cal
tenir com a prioritat la defensa de la llibertat d’expressió, que en els creadors és
importantíssim. No pot ser que ens posin traves des de fora i que ho normalitzem i ens frenem a nosaltres mateixos a
l’hora d’escriure un text o de fer una obra
de teatre en un escenari. No pot ser que
t’autocensuris a tu mateix. Precisament,
les activitats relacionades amb l’art, el
pensament i les humanitats serveixen
per posar-nos un mirall al davant i que
ens adonem que si seguim per aquí,
anem malament. I que potser ens hem
de comprometre més. Per això, no vam
dubtar a formar part d’aquest espai.

CCOO i UGT han rebut crítiques
per participar en aquest espai. Ho
veu just?
No, perquè alguna gent es queda amb
una imatge molt parcial. Precisament el
meu sindicat va decidir afegir-se a aquest
espai quan vam veure la pluralitat que hi
havia dins la configuració de la Taula per
la Democràcia primer i de l’Espai Democràcia i Convivència després, així com la
implicació que tenien els sindicats majoritaris amb altres entitats socials, algunes
amb un marcat ànim independentista i
d’altres que no ho són, però que defensen les institucions que s’havien elegit
democràticament a Catalunya mitjançant
unes eleccions. Entitats que abans ja havien estat crítiques de com es feien les coses; potser la gent no se’n recorda, d’això,
però també s’havien reunit amb els responsables de les institucions catalanes i
els havien dit que no veien gaire clar el
camí que havien agafat. I quan també
es posicionen defensant els drets fonamentals i l’autonomia de les institucions
escollides democràticament, alguna gent
ho identifica com un suport a la independència. Com a entitat social, podem estar
d’acord amb la independència o no, però
el que cal fer és defensar els drets, siguin
quins siguin. Ens hem d’entendre.
Malgrat tenir nou president i
Govern a Catalunya, tot segueix molt
empantanat. Polítics i activistes
socials, a la presó; el 155, que ha
pesat com una llosa; canvi de Govern
a Espanya... Com veu la sortida?
En aquests moments tan complicats és
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quan hem d’aprofitar i renéixer una altra
vegada, no reinventar, però sí reestructurar la manera de fer. I ens hem de tornar
a escoltar més i no dir que com que estic
en una posició de força o poder perquè
tinc majoria on sigui, per aquí aniran
passant tots. En aquest país aquells que
han estat a dalt de tot, amb el suport dels
vots, han oblidat aquella gent que també està representada per un parlament
o pel Congrés dels Diputats. Cal escoltar.
La tendència d’aquí és que quan arribes
a un lloc de poder desfàs tot el que havia
fet l’altre, gairebé sense plantejar-te si allò
estava bé, si havia funcionat o no. Perquè
la gent no identifiqui que allò que funcionava ho havien fet els altres, ens ho carreguem i ho comencem a fer de nou. Ajudem-nos i aprofitem les coses bones que
funcionen bé. Aquí ens ha faltat escoltarnos i, des de la posició de poder, saber
cedir en segons quines coses, entendre
el que passa i quan algú s’està queixant
durant molts anys per alguna situació
concreta, escoltar-lo. Perquè segur que si
t’haguessis assegut a parlar-ne, cosa que
estan obligats a fer els que surten escollits
en unes eleccions, les coses no haurien
arribat fins on som ara. Tots tenim teories
del que podríem haver fet abans d’arribar
a aquest punt que s’ha trencat pel mig…:
i ara qui fa el nus? Qui ho faci serà assenyalat per una banda i per l’altra. El que ens
interessa és conviure i no anar cadascú
pel seu costat.
Cal dir que no hi ha cap carrera per ser polític. Un comença amb voluntat de proposar
les seves idees, que pensa que són bones
per a tothom. Segur que hi ha més punts
de contacte que els que ens separen. Falta
parlar i saber que quan has guanyat has de
continuar escoltant l’altre. Si no ho fas et
converteixes en un opressor, un dictador
sense voler ser-ho, segurament. No és el
mateix un sindicat que té 140.000 afiliats o
un que en té 1.000, però sí que tenen uns
punts de convergència comuns: ambdós
defensen els drets dels treballadors i treballadores. Sempre hi ha més coincidències
que coses que ens separen.
El sector de la cultura ha notat la
crisi catalana?
Sí. Sobretot entre l’octubre i el desembre
de l’any passat. Hi havia molta gent mobilitzada al carrer i d’altres que no sabien
què havien de fer. Van baixar molt les assistències als espectacles de dansa, música, teatre… La inseguretat que arribava a

les institucions, especialment les més petites, els ajuntaments, feia que pensessin:
“Ara l’economia queda intervinguda per
l’Estat. Ostres, arribaran els quartos o no?”
Al setembre ja ens van intervenir i quan
tu comptaves amb uns diners dedicats a
cultura o per programar algun espectacle, en un marc on no se sabia què passaria, això va frenar moltes estrenes. S’ha
notat amb l’arribada de les subvencions,
tothom esperant si arribarien o no. Un dia
a nosaltres ens va arribar un ingrés fet pel
Tesoro del Estado i no sabíem ni què era, i
era una subvenció que ens devia la Generalitat i ens va arribar sense més informació. La situació en el sector cultural està,
ara per ara, bastant malament. En dades
d’assistència de públic a espectacles ens
trobem en un 12% menys que en la mateixa data de l’any passat. És moltíssim.
Aquesta situació no ajuda el
col·lectiu d’actors i actrius. La
precarietat està molt present en
aquest sector. Què reclameu?
Reclamem que es pugui treballar. Fins al
2004 no hi va haver un conveni del teatre a Catalunya. Feia tres anys que s’estava
negociant amb la patronal, on l’únic que
es pretenia és que la gent pogués treballar donada d’alta a la Seguretat Social. I
no vam aconseguir fins en aquell moment que la gent quan està assajant, que
és quan hi dedica més hores de feina, estigués donada d’alta a la Seguretat Social
al règim d’artistes. El que realment volem
és que es doni a la cultura el valor que
té. El pressupost de la Generalitat només
dedica un 0,7% a la cultura. El teatre de
l’Scala de Milà té un pressupost de 250
milions d’euros l’any, que és més o menys
el pressupost que tenim aquí (280 milions
d’euros) per a tota la cultura a Catalunya.
Molts d’aquests diners ja se’n van només
al manteniment d’infraestructures. I no es
tracta que qualsevol que es dediqui a la
cultura tingui subvenció, però sí que es
pugui donar una continuïtat a mitjà termini i veure si una companyia o un projecte
tira endavant o no. La cultura és un valor
intangible. No es pot valorar la importància d’un acte cultural en funció de les entrades que vens o de quant hi guanyes. És
lícit que l’empresa privada vulgui guanyar
diners i jo sempre dic que com millor vagi
als empresaris, millor els ha d’anar als treballadors. Si els va bé continuaran programant, impulsant espectacles. Fa 15 anys
era normal veure les produccions amb 10
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o 15 persones, ara s’ha reduït molt i volem
recuperar això. Havíem començat a tirar
endavant un pla integral de teatre abans
de les eleccions. Esperàvem tenir un conseller de Cultura i tot va quedar aturat.
Sobretot, volem tornar a portar el teatre
a les escoles, cal portar totes les arts dins
de l’educació primària per incorporar-les
en l’ADN de les persones. Volem ajudar a
internacionalitzar els projectes que es fan,
ja que ha baixat moltíssim l’exportació de
producte cultural.
CCOO i UGT estan intensificant
mobilitzacions per reclamar a les
patronals que els beneficis empresarials arribin a les butxaques dels
treballadors i les treballadores.
Tenim un escenari de conflicte
creixent al davant. Com ho veu?
Últimament, estem banalitzant molt el
significat de les paraules democràcia, llibertat, drets… Han passat a tenir diferents
significats depenent de qui les utilitza i
el mateix passa amb vaga general. El que
implica convocar i fer una vaga general
és d’una gran importància i responsabilitat, tant per als que la convoquen com
per als que l’han de dur a terme, i últimament tinc la impressió que s’ha convertit
en una amenaça utilitzada per tal d’influir
en determinades situacions. Els sindicats
hem d’estar segurs que quan es convoca
una vaga general puguem aconseguir la
complicitat de tots els treballadors i treballadores als quals representem, afiliats
o no, i quan la convoquem hem de saber
comunicar que és lícit i lògic el que es reclama i, també, que s’han esgotat totes
les possibilitats de negociació. Sincerament, no crec que serveixi per a res convocar una vaga general i que tingui un
seguiment d’un 40, 50 o fins i tot un 70%;
en una vaga general (que afecta tothom!)
s’hauria d’aconseguir un mínim del 85%90%. Això només ho podem aconseguir
si el que demanem afecta tots els treballadors i les treballadores. Per exemple:
assegurar i garantir unes jubilacions que
ens permetin viure amb dignitat o un
salari mínim interprofessional que estigui d’acord amb la renda per capita de
la comunitat on vius o l’equiparació real
entre dones i homes o recuperar els drets
que es van perdre amb la reforma laboral… Dubto que hi hagi algú que estigui
en contra d’aquestes reivindicacions sigui
quin sigui el sou que cobri a final de mes.
Emili Rey
abril-juny / 2018
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La millora dels salaris i la lluita
contra la precarietat laboral centren
la concertació social
A l’AENC (Acord d’ocupació i negociació col·lectiva estatal),
en el moment de tancar aquesta edició de la lluita obrera,
estàvem pressionant per aconseguir un acord salarial que
ha de suposar una recuperació del poder adquisitiu.
D’altra banda, l’AIC (Acord interprofessional de Catalunya), també en procés de negociació a mitjan juny, hauria d’orientar la negociació dels convenis col·lectius dels propers anys i afavorir una
sortida més justa de la crisi, tenint en compte que aquesta crisi,
juntament amb les reformes laborals, ha deteriorat greument les
condicions de treball, amb la precarització de l’ocupació, la reducció dels salaris i l’augment de les desigualtats.
La batalla s’està donant també a les empreses i als sectors on
negociem els convenis col·lectius, que afecten més d’un milió de
persones treballadores a Catalunya aquest any.

Alineats en tots els fronts en una mateixa lluita
Amb la pressió a totes les taules de negociació i amb les mobilitzacions, a mitjan juny érem molt a prop d’un acord salarial
d’un 2%, sumant-hi un 1% addicional en funció dels criteris de
productivitat d’empreses i sectors, per impulsar la recuperació
salarial per sobre de la mitjana d’increment pactat fins al maig
del 2018 a Catalunya, als convenis, que se situa en l’1,56%.
Ara bé, l’acord encara està en disputa en el moment d’escriure
aquest article, perquè continuem pressionant per una clàusula de revisió salarial i per apujar els salaris més baixos, amb una
referència com a salari mínim als convenis col·lectius de 14.000
euros a l’any en 14 pagues. Aquesta referència ens faria assolir
la reivindicació dels 1.000 euros de salari, com a mínim, que ens
havíem proposat al congrés.
Així mateix, amb les patronals catalanes ha estat complicat
avançar en temes estratègics per lluitar contra la precarietat,
cosa que intentem desbloquejar amb mesures concretes contra
la bretxa salarial entre dones i homes que possibilitin una igualtat de gènere real i abordar de manera decidida mesures de no
discriminació del col·lectiu LGTBI al món del treball. També calen
solucions a l’augment de la contractació temporal injustificada i
és necessari afavorir la contractació indefinida i estable, i mesures contra la contractació a temps parcial involuntària, que s’ha
convertit en un dels problemes més greus del mercat de treball.
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Reclamem orientacions per a una reducció ordenada i real de la
jornada de treball. Al mateix temps, la flexibilitat negociada del
temps ha d’incorporar nous drets de conciliació i corresponsabilitat, i possibilitar la gestió del temps a favor de les persones
treballadores, com el dret a la desconnexió i a la regulació del
teletreball, entre d’altres.
Els processos d’externalització i subcontractació d’activitats,
l’objecte dels quals ha estat exclusivament abaratir costos salarials a través de les empreses multiserveis, ha de tenir límits.
Per això, reivindiquem que els convenis col·lectius incorporin
clàusules que obliguin que les empreses multiserveis, davant la
precarització de l’ocupació, els efectes negatius per a la salut i
l’enfonsament salarial que suposen, garanteixin com a mínim els
salaris i els drets del conveni col·lectiu sectorial de les diferents
activitats que desenvolupin.
Volem millorar la prevenció de riscos laborals i la salut laboral
en el si de l’empresa, i reactivar drets de formació contínua i
permanent.

Contra les relacions laborals low cost
I per fer front a problemes nous de la nostra actualitat econòmica i social, proposem mesures concretes contra les denominades plataformes digitals, que, sota el paraigua d’una falsa economia col·laborativa, oculten noves formes d’explotació laboral
extrema i neguen a les persones fins i tot els mínims drets de la
relació de treball.
No acceptem la precarització del treball com una qüestió estructural, i no deixarem que ens portin cap a un model de relacions
laborals low cost. Demanem als nous governs de l’Estat i la Generalitat obrir el diàleg social tripartit (sindicats, patronal i governs)
per fer front als difícils reptes d’un mercat de treball molt canviant fruit dels canvis profunds del model econòmic i productiu,
i exigim al Govern de Pedro Sánchez la urgent derogació de tots
aquells aspectes de les reformes laborals que han precaritzat les
condicions de milions de treballadors i treballadores a tot el país.
Ara ens toca a nosaltres: que els beneficis que s’estan repartint
les empreses arribin a la gent treballadora i que es millorin les
condicions de treball. Junts ho aconseguirem.
Cristina Torre
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Mobilitzacions per la recuperació
dels salaris

El passat 22 de maig, CCOO i UGT van convocar una jornada de
mobilització per reivindicar la negociació col·lectiva i la recuperació del poder adquisitiu dels salaris.
El lema “#AraEnsTocaANosaltres” evidenciava una reclamació sindical justa: en un moment de millora econòmica com l’actual, no
pot ser que els salaris no s’adeqüin i els beneficis no arribin a la
classe treballadora.
La mobilització va consistir en diferents concentracions davant
les seus de les patronals. A Barcelona sortien tres columnes: de
la plaça del Rei (sectors de la indústria del metall, tèxtil i química), de l’antiga plaça d’Antonio López (Administració pública,
comerç —amb la campanya de recollida de signatures per a la

modificació dels horaris comercials—, construcció, neteja, hostaleria, etc.) i de la plaça d’Urquinaona (sanitat —convenis SISCAT—, educació —diversitat funcional, lleure educatiu, formació
no reglada i de 0-3 anys—, pensionistes i jubilats, unions del Baix
Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i Acció Jove), cap a
la seu de Foment del Treball.
Aquí, com a les concentracions que va haver-hi a Girona, Lleida,
Tarragona o Tortosa, milers de persones van reclamar l’augment
de salaris i pensions, la lluita contra la bretxa salarial o la precarietat, i millores en les polítiques de defensa de la negociació
col·lectiva, tal com va defensar Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya, en la seva intervenció final.

Ara ens toca a
nosaltres, també al
Primer de Maig
Un any més, CCOO i UGT han convocat la ciutadania a expressarse al carrer en el Dia Internacional del Treball. Així, el dimarts 1
de maig del 2018 ha servit per reclamar l’espai que pertoca a la
classe treballadora, per exigir una sortida de la crisi en la qual els
beneficis no recaiguin sempre en els mateixos.
Per això aquest Primer de Maig ha tingut com a eix central la reivindicació de més igualtat, ocupació, salaris i pensions, amb la
consigna d’“Ara ens toca a nosaltres”. El manifest conjunt animava
a seguir lluitant contra la precarietat o la desigualtat laboral.
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Blanes o Igualada
han estat les poblacions on s’han convocat manifestacions seguides per milers de persones.
La marxa de Barcelona anava de la plaça d’Urquinaona a l’avinguda
de la Catedral, i tenia per capçalera inicial una pancarta amb el lema
“No és no” per denunciar diferents tipus de violències masclistes
que pateixen les dones. Javier Pacheco, secretari general de CCOO
de Catalunya, es va dirigir als prop de 30.000 assistents, criticant —
entre altres coses— la deriva autoritària que menysprea la llibertat
d’expressió i demanant més autogovern per a Catalunya.
abril-juny / 2018
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Continua la creació de llocs de
treball de baixa qualitat
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al primer trimestre del 2018 indiquen que el nombre de persones
aturades a Catalunya ha baixat un 4,3% en relació amb el trimestre anterior. Hi ha 20.500 aturats i aturades menys, que
deixen un total de 458.700 persones sense feina.

2017. La taxa de parcialitat se situa en un 14,2%, amb una distància de més de 15 punts percentuals entre homes i dones, en
detriment de les darreres.
CCOO creiem que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació. També cal eliminar els
actuals incentius al frau en l’ús dels contractes temporals i el
contracte indefinit de suport als emprenedors, i reordenar les
bonificacions a la contractació perquè siguin eficaces.
Cal derogar la reforma laboral
Cal derogar la reforma laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat
laboral, a través del diàleg social. A més, les empreses han de generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes,
que es basin en la qualitat, la innovació i la competitivitat, i no en
els baixos costos laborals.

Continua creixent la jornada parcial involuntària

A Espanya, la xifra és de 3.796.100, amb una taxa d’atur del 16,7%.
La taxa a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 12,2%,
0,4 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 3,1 punts
percentuals menys que el 2017. La taxa d’atur femenina (13%)
continua sent força superior a la masculina (11,5%). En un any,
l’atur s’ha reduït en 118.000 persones, cosa que representa una
disminució del 20,5%, que es tradueix en 53.500 homes i 64.600
dones menys a l’atur.
La població ocupada s’ha reduït en 12.900 persones respecte
del trimestre anterior (–0,4%). En termes interanuals, l’ocupació
ha augmentat en 105.400 persones, increment que significa
un 3,3%. Així, tot i aquestes dades, continuem amb unes taxes
d’activitat i d’ocupació molt baixes i en les quals les dones són
les més allunyades del mercat de treball.

Temporalitat amb cara de dona
El primer trimestre del 2018, el nombre de persones amb contracte indefinit ha augmentat en 59.100 respecte d’ara fa un any
(2,8% més), i les que tenen un contracte temporal ho haN fet en
20.700 (3,7% d’increment). Així, la taxa de temporalitat es manté
en un elevat 20,9% i són les dones les que la pateixen de manera
més important.
La xifra de persones que treballen a jornada parcial augmenta
en 1.200 (0,3% més) i el nombre de persones que ho fa a jornada
completa s’incrementa en 104.100 (un 3,8%) respecte de l’any
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Es reedita la guia

‘Aprenents, becaris
i treball precari’
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya ha reeditat la
guia Aprenents, becaris i treball precari actualitzant-ne els
continguts perquè continuï sent una eina útil per assessorar els joves que fan pràctiques a les empreses.
La precarietat s’ha convertit en una condició laboral “normal” per a molts joves, i la normativa que regula les diferents modalitats i programes de pràctiques no és fàcil
d’entendre.
És per això que la guia facilita que els delegats i delegades sindicals puguin identificar els diversos tipus de
pràctiques, els requisits que han de complir les empreses i quins drets tenen les
persones en pràctiques. A
més, també els serveix de
referència perquè puguin
informar els joves, dins i fora
de l’empresa, sobre qualsevol consulta relacionada
amb el tema. Si us interessa,
podeu consultar-la al web
www.ccoo.cat/acciojove.
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Primers passos del Pacte nacional
per a la indústria
La primera mesura posada en marxa per aquest marc programàtic que és el Pacte nacional per a la indústria (PNI) ha estat
la creació de l’Observatori de la Indústria, que té per finalitat fer
el seguiment del pacte i elaborar informes i estudis d’economia
industrial en l’àmbit sectorial i prospectiu. L’observatori ha iniciat
el seu recorregut amb l’elaboració de l’estudi: “L’impacte laboral
de la indústria 4.0 a Catalunya”, que intenta clarificar la magnitud
i la transcendència dels canvis que pot provocar la digitalització
en el mercat laboral i les seves possibles conseqüències per als
treballadors i treballadores.
Impacte laboral de la indústria 4.0
Una de les preguntes més controvertides que suscita
l’automatització del treball, i especialment la derivada de la
intel·ligència artificial, és la seva capacitat de destrucció de llocs
de treball, cosa que no està tan clara. L’estudi, que explora els impactes en nombre de llocs de treball, qualitat de l’ocupació, seguretat i salut dels treballadors i treballadores i les seves necessitats
de formació, avança dues conclusions amb relació als impactes
en el treball i l’ocupabilitat de les persones: l’automatització
comportarà una reorganització funcional del lloc de treball amb
desaparició d’algunes tasques i creació d’altres de noves. Les feines més mecàniques i rutinàries les faran màquines o processos
algorítmics, i deixaran a les persones aquelles amb major component cognitiu i menys repetitives. En conseqüència les principals actuacions per fer front a l’impacte laboral de la indústria 4.0
tenen a veure amb la formació i el reciclatge dels treballadors i
treballadores ocupats en tasques que passaran a ser automatitzades. I també, malgrat això, hi haurà persones que es veuran expulsades del mercat laboral per raons diverses, per la qual cosa

L’automatització comportarà la desaparició d’algunes tasques laborals i en crearà d’altres

s’haurà de prendre en consideració la possible adopció de nous
mecanismes per al repartiment de la riquesa i la cohesió social.
Dels altres tres estudis realitzats pel pacte l’any 2017 destaquem
una anàlisi del paper de la dona a la indústria: “Les dones en el
sector industrial a Catalunya”. Finalment, els altres dos estudis
són: “Reconeixement i valoració dels requeriments de l’entorn
legal amb incidència sobre la dimensió de l’empresa” i “Potenciació del transport multimodal al corredor mediterrani des de la
implementació de models multiclient i multiproducte eficients”.
Per a CCOO és molt important generar debat sobre els efectes
de la indústria 4.0 amb els nostres delegats i delegades, i promoure propostes i accions des dels territoris per a l’impuls de
la indústria i la creació d’ocupació. Per això estem treballant ja
coordinadament les diverses estructures del sindicat, fomentant
els pactes locals per a la indústria i fent propostes entorn de
l’economia circular, la transició del model energètic, les infraestructures i la modernització dels polígons, i la formació vinculada
a les competències digitals. Salvador Clarós

Col·laboració entre el Pacte per a la reindustrialització del
Vallès Occidental i el Pacte nacional per a la indústria
En el procés d’elaboració del nou pla de mesures del Pacte per
a la reindustrialització del Vallès Occidental es valora com un aspecte fonamental i una oportunitat activar un marc de treball i
de relació amb el Pacte nacional per a la indústria (PNI).
Durant el primer trimestre del 2018 s’han realitzat les primeres
sessions conjuntes amb la participació dels agents del territori,
dels representants nacionals de les entitats signants del PNI i de
la directora general d’Indústria.
Actuacions prioritàries
S’han identificat actuacions prioritàries per desenvolupar de manera conjunta, com per exemple una campanya per sensibilitzar

i conscienciar sobre els recursos disponibles a empreses, treballadors i treballadores i ciutadania per poder afrontar els canvis
estructurals que suposa la transformació de la indústria, així com
per explicar-los. També s’han implantat dispositius específics de
cooperació en tres aspectes clau transversals, com el desenvolupament integral de les estratègies d’especialització territorial
(PECTS) del Vallès Occidental, la transformació del model productiu cap a la digitalització i la indústria 4.0, i la gestió i la modernització dels polígons d’activitat econòmica.
Finalment, s’ha acordat el desplegament d’experiències pilot a
favor de la indústria al Vallès Occidental amb impacte directe a
empreses i persones.
abril-juny / 2018
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El risc de ser
dona, també en
l’àmbit sanitari
El 28 de Maig és el Dia Internacional d’Acció per la Salut de
les Dones. Aquesta data pretén ser un dia d’acció global en
defensa de la salut integral de les dones i els drets sexuals
i drets reproductius, considerant el cos com un territori
d’autonomia i llibertat.
Les dones patim desigualtats, discriminacions i violències en tots
els àmbits de la vida i, per descomptat, també en l’àmbit de la
salut.
L’Organització Mundial de la Salut diu que la classe social, el gènere i la condició migratòria són factors determinants per a la
salut de les persones, i es posa en evidència que el fet de ser
dona, per si sol, ja és un risc.
Les dones vivim més anys, però aquests anys de més no sempre els vivim en bones condicions. Entre les discriminacions en
l’àmbit de la salut, hi trobem la manca de perspectiva de gènere
en l’atenció sanitària al llarg de la nostra vida, començant per la
investigació i els assajos clínics i acabant pel diagnòstic i el tractament, que fan que ambdós sexes no tinguem el mateix punt
de partida. Cal tenir en compte, també, l’excessiva instrumentalització i medicalització de processos naturals com l’embaràs, el
part o la menopausa, i la responsabilitat del control de la natalitat, que ens ha portat a consumir anticonceptius hormonals,
que, amb els anys, s’ha demostrat que poden tenir greus efectes
secundaris.
Les discriminacions perjudiquen la salut
Entre les discriminacions en l’àmbit social i laboral que acaben
provocant també efectes negatius sobre la salut trobem la manca de mesures de corresponsabilitat —que alleujarien l’excés de
càrrega de treball de la doble i triple presència—, la manca de
desplegament de lleis, com la d’autonomia personal, i d’atenció
a les persones en situació de dependència —que descarregaria
les dones de la responsabilitat exclusiva dels treballs de cura— i
la manca de mirada de perspectiva de gènere en les avaluacions
de riscos psicosocials —que ens proporcionarien clarament en
quines dimensions hauríem d’intervenir per articular mesures
preventives eficaces. La precarietat en les condicions de treball,
la temporalitat, el treball a temps parcial, l’alt índex de rotació laboral i la distribució no uniforme del treball per sectors d’activitat
fan que les dones ocupin els llocs de treball menys valorats i els
més mal pagats i això també perjudica la salut de les dones.
Bretxa salarial, pensió inferior
La bretxa salarial, que és el resultat de totes aquestes desigualtats i discriminacions que patim al llarg de la nostra vida laboral,
abril-juny / 2018

L’excessiva instrumentalització
i medicalització de processos
naturals com l’embaràs, el part o la
menopausa posen en risc la salut de
les dones

fa que en el moment de la jubilació les dones percebin, de mitjana, el 40% menys que els homes.
Per revertir aquesta situació cal que els governs es plantegin
seriosament potenciar polítiques de salut pública que tinguin a
veure amb les condicions de treball i de vida, que es comprometin a desenvolupar la Llei de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència, i que desenvolupin polítiques de prevenció, detecció i coordinació, per
evitar els problemes de salut i de vida que representen les violències masclistes, i dotar-les dels recursos necessaris. Cal també
un ferm compromís per reforçar l’atenció primària i garantir el
dret a la salut amb un model d’atenció sanitària públic, amb cobertura universal, sense exclusions, equitatiu, finançat amb fons
públics i amb professionals formats en perspectiva de gènere.
Convenis amb mirada de gènere
Cal voluntat de sensibilitzar tots els agents implicats a fi
d’incorporar mesures en els convenis col·lectius per eliminar la
bretxa salarial, realitzar una valoració adequada dels llocs de treball i fer que les avaluacions psicosocials prevegin la mirada de
gènere i la mesurin de manera adequada.
Cal també eliminar la publicitat i els missatges que cosifiquen la
dona per tal de dignificar-la com a persona, com a esser humà.
Cal, en definitiva, desaprendre a fer les coses com les hem fet fins
ara i posar-hi la mirada d’equitat que ens proporciona el feminisme. No oblidem que quan les dones avancem, la societat en el
seu conjunt avança. Montse Sanahuja
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Sentència de La Manada: humiliant,
vexatòria i revictimitzadora
El passat 26 d’abril coneixíem amb estupor
i indignació la sentència de l’Audiència de
Navarra del cas conegut com La Manada,
que, com es va demostrar amb la gran
resposta social que va provocar, és un
exemple més de com les lleis interpretades des dels estereotips sexistes i des del
masclisme pur i dur poden suposar, per a
les dones que pateixen violència sexual,
humiliació, vexació i revictimització.
Una decisió judicial que ha estat contestada de manera generalitzada. Una reacció d’estupor que també ha vingut d’un
ampli ventall d’organismes i institucions
europees o de Nacions Unides, que han
expressat amb preocupació que protocols internacionals no hagin servit a ses
senyories per entendre que els fets han
estat provats i demostren que, si no és
consentida, una relació sexual és violació,
que en una situació extrema no es pot interpretar el bloqueig i la paralització com
un consentiment, sinó com una estratègia de supervivència davant del perill.
Buits en el sistema judicial
Al llarg de tot el judici vam anar coneixent
els grans buits i fuites que té un sistema
judicial que no jutja amb coneixements
i perspectiva de gènere, i que culpa les

dones de patir la violència sexual, perquè
no mostren ni demostren explícitament
el seu no, perquè encara es troba massa present la cultura de la violació i no
s’educa les criatures en igualtat, i perquè
encara els estereotips de les relacions
afectivoexuals es basen en el poder per la
força o en el fet que encara que les dones
diguin no, volen dir sí.
Fa temps que identifiquem i denunciem les formes que adopta el patriarcat per mantenir-se i reproduir-se. Una
d’aquestes formes, fruit de l’abús de poder basat en la força i la violència vers les
dones, és la violència sexual, potser una
de les violències masclistes més humiliant i vexatòria.
El que esperem del sistema judicial és
que sigui just i que garanteixi el bon

tracte i l’oportunitat de poder reparar les
víctimes de delictes. Que ofereixi confiança a les dones que pateixen violència
i s’atreveixen a denunciar-la, i, sobretot,
que no doni pas a la impunitat dels autors
d’aquests delictes tan greus.
És urgent jutjar amb perspectiva de gènere i erradicar el masclisme, però ho és
més fer-ho en totes aquelles institucions
que, en un estat de dret, han de garantir la seguretat, la llibertat i els drets de
les dones. Unes institucions que han
d’obligar els seus professionals a formarse en gènere, que han de revisar les lleis i,
si cal, concretar més i millor un seguit de
delictes que pateixen les dones pel fet de
ser-ho. I, sobretot, cal que un estat de dret
garanteixi la prevenció amb l’educació no
sexista de manera estructural i sistèmica.
Alba Garcia

17 de Maig, Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia
L’Organització Mundial de la Salut, el 17
de maig de l'any 1990, va decidir deixar de
considerar malaltes les persones que tenien orientacions sexuals no normatives.
Des d’aleshores, el moviment LGTBI no ha
deixat de lluitar, ho feia ja en els anys més
durs de la dictadura quan la llei de “vagos y
maleantes” posava a la presó els gais, quan
les lesbianes ni existien i quan els transsexuals eren els transvestits de torn amagats
a les festes privades dels amics i amigues.
Gràcies a totes aquestes lluites, i des de
llavors, també hi ha hagut molts avenços

per a la comunitat LGTBI, però no els suficients, perquè mentre hi hagi un sol delicte d'odi —i aquest any passat, han augmentat aquests delictes— vol dir que ens
falten moltes lluites i molts dies de reivindicacions LGTBI per conscienciar tota la
societat del fet que tenir una opció sexual
diferent de la pròpia no és un delicte, és
justament això: una opció més!
Construccions identitàries
L’Àmbit LGTBI de CCOO, aquest any hem
celebrat el dia 17 de Maig amb l’exposició

“Construccions identitàries”. L’exposició
s’ha exposat al vestíbul de la seu del sindicat, a Via Laietana, i la inauguració va
comptar amb la presència de l’autora de
l’exposició, Mar C. Llop.
Amb aquesta exposició, hem volgut donar visibilitat a les persones transsexuals, i
durant els deu dies que han estat exposades les fotografies s’ha pogut mostrar una
part molt íntima i personal d’aquestes
persones que explica com era i com és la
seva vida, abans i després de fer el trànsit.
M. José Gómez Álvarez
abril-juny / 2018

12

POLÍTICA FISCAL

La Plataforma per una Fiscalitat Justa
denuncia la poca transparència i el
caràcter regressiu de l’actual sistema
de beneficis fiscals
La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, de la qual forma part
CCOO, ha publicat l’informe “Beneficis
fiscals, beneficis per a qui?”, en el qual denuncia l’actual sistema de beneficis fiscals
per regressiu i poc transparent. L’informe
vol posar llum davant l’opacitat quant als
motius d’implantació d’aquests beneficis
i, sobretot, la manca absoluta de rendiment de comptes dels seus resultats.
Dels 42.148 milions d’euros de beneficis
fiscals (estatals i autonòmics), la plataforma n’ha analitzat 7.991 milions i conclou
que cada any es perden entre la hisenda autonòmica i l’estatal 5.501 milions
d’euros en beneficis fiscals discutibles
tant per la seva utilitat pública com pel
seu caràcter regressiu.
La plataforma reclama més control polític
dels beneficis fiscals en la fase de definició i en la de liquidació, així com la revisió
i l’eliminació d’alguns d’aquests beneficis.
Beneficis fiscals sense justificació
L’informe analitza quatre grans impostos:
successions i donacions, patrimoni, renda de les persones físiques i societats. En
gran part dels casos, no s’ha trobat ni la
justificació ni el suport constitucional de
la finalitat pública d’interès social que es
vol perseguir amb la implantació dels beneficis fiscals.
En l’impost de successions i donacions
s’han trobat 336 milions d’euros, i en
patrimoni, 1.288 milions d’euros, relatius
als béns afectes a activitat econòmica,
a participacions en entitats i a accions
exemptes que presenten criteris dubtosos de justificació i que permeten fins i tot
l’enginyeria empresarial per eludir el pagament d’impostos. En el cas de l’impost
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sobre successions es constata com els
beneficis fiscals en el seu conjunt ultrapassen, fins i tot, el nivell de recaptació
esperat de l’impost —sobre un pressupost de 436 milions d’euros, els beneficis
són un 325% més elevats.
En l’impost de la renda de les persones
físiques hi ha 3.154 milions d’euros en
beneficis fiscals que presenten un caràcter regressiu: com més gran és el nivell
de renda, més benefici fiscal en treu el
contribuent. Entre els beneficis, cal destacar la reducció de la base imposable
per aportacions a sistemes de previsió i
plans de pensions o les deduccions per
família nombrosa o persones a càrrec.
La reducció fiscal en l’IRPF dels plans de
pensions suposa una pèrdua de 783 milions d’euros. Mentre que de les rendes
entre 12.000 i 21.000 euros se’n beneficia
un 11%, de les rendes a partir de 150.000
euros se’n beneficia un 56%.
Avantatges fiscals per a les rendes
més altes
La majoria de les persones pitjor remunerades, la major part de les quals són dones, no es beneficien de les deduccions
i dels avantatges fiscals, perquè no estan
obligades a presentar la declaració de la
renda anual. Aquests beneficis acaben repercutint sobre les rendes mitjanes i les
altes, i deixen de banda el gruix de la població, que presenta més necessitats de
ser perceptor de les polítiques socials.
En l’impost de societats, la plataforma denuncia que el 63% dels beneficis fiscals
no pot ser vinculat a cap mena de política
pública concreta per justificar-ne el seu
benefici i això fa que les raons del seu establiment siguin difícilment justificables
amb criteris d’interès públic.

Mentre tots els beneficis fiscals van a la
baixa, tan sols augmenten, i en un contundent 173%, els beneficis fiscals per
l’aplicació de tipus reduïts per a les societats d’inversió, que passen de 85,54 a
233,97 milions d’euros.

Què reclama la
plataforma?
– Una liquidació comptable publicada, quan el pressupost estigui
tancat, de l’import real que ha comportat a final d’exercici l’aplicació
dels beneficis fiscals.
– Unes administracions públiques
que facin política social des de les
polítiques de despesa, ja que és des
d’aquesta vessant que poden tenir
més control i fer un seguiment millor dels recursos, sempre escassos,
i no a través de l’establiment de beneficis fiscals menys controlables i
sovint regressius.
– La modificació d’aquells beneficis
fiscals que són regressius o difícilment justificables.
– La fi del tractament privilegiat en
la reducció dels tipus en les societats d’inversió.
– L’eliminació del regim fiscal especial per a les SOCIMI i les SICAV, pel
seu caràcter especulatiu.
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Sentència contra Eulen
en defensa de la llibertat
sindical
El TSJC reconeix el dret
al permís de lactància a
un treballador que tenia
la parella a l’atur
El mes de març el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha dictat una sentència que considera discriminatòria la
denegació del permís de lactància a un treballador, la parella del
qual estava en situació d’atur. El tribunal desestima així el recurs
de l’empresa Acciona Facility Services i reconeix el dret del treballador a gaudir d’aquest permís d’acumulació d’hores.
Per a CCOO no només dona la raó als arguments del Gabinet
Tècnic Jurídic del sindicat —que ha portat el cas—, sinó que
obre el camí a futures causes similars. La sentència determina
que no és necessari que els dos progenitors treballin per poder
accedir al permís, que és el que argumentava l’empresa.
En el seu dia, el treballador afectat, afiliat a CCOO, va sol·licitar
el permís d’acumulació de lactància i Acciona l’hi va concedir,
però mentre l’estava gaudint l’empresa va explicar-li que havien
consultat els seus assessors i que no hi tenia dret perquè la seva
parella no estava treballant. Així doncs, li van demanar la reincorporació i li van descomptar de la nòmina l’import dels dies de
permís gaudits.

CCOO aconsegueix la
readmissió d’un delegat
acomiadat a Cobra
Fa més de tres anys, l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios va
acomiadar un treballador, delegat de CCOO i membre del comitè d’empresa, al·legant un cas d’ineptitud per desenvolupar la
seva feina per causes sobrevingudes.
Des de CCOO vam denunciar que l’empresa, en comptes
d’adaptar el lloc de treball d’aquesta persona, que pateix una limitació derivada de causes laborals, va aprofitar la limitació per
acomiadar-la, de manera que va actuar amb una clara conducta
antisindical.
Ara, després d’un llarg litigi, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya dona la raó al treballador, però ha calgut un llarg procés perquè Cobra acabés complint la sentència i aquest treballador, finalment, recuperés el seu lloc de treball, adaptat a les seves
circumstàncies.

La llibertat sindical és un dret fonamental reconegut a la Constitució espanyola i, encara que no ho sembli, és un dret fonamental que moltes empreses vulneren de manera contínua. El dret
fonamental té un contingut molt ampli i també abasta el dret a
la informació. En aquest cas, parlem de la sentència de 24 d’abril
dictada pel Jutjat Social número 8 de Barcelona. L’empresa Eulen,
de manera recurrent, negava la informació a les delegades sindicals referent a la prevenció de riscos laborals i la contractació,
una informació que és imprescindible per desenvolupar la tasca
sindical i per defensar els drets dels treballadors i treballadores.
La negativa constant per part de l’empresa, encara que tenia requeriments de la Inspecció de Treball i, fins i tot, una multa per
incompliment, va obligar interposar una demanda per vulneració de drets fonamentals. El jutge, després de valorar la prova,
arriba a la conclusió, en primer lloc, que el sindicat té legitimitat
per interposar demandes en defensa dels drets fonamentals, i,
en segon lloc, conclou que la negativa reiterada de l’empresa
de no informar no tenia fonaments racionals. En conseqüència,
la vulneració del dret fonamental no només implica la cessació
del comportament, sinó també danys i perjudicis. Aquesta sentència és important perquè recorda que la vulneració de la llibertat sindical és habitual i que cal una lluita contínua contra les
empreses que tenen una política en contra del paper que té el
sindicat en defensa dels drets dels treballadors i treballadores.
Jonathan Gallego

Condemna a Panrico per
vulneració de drets
El Jutjat Social número 1 de Sabadell ha condemnat l’empresa
Panrico (actualment Bakery
Donuts Iberia) per vulneració
del dret a la llibertat sindical i el
dret de vaga dels seus treballadors i treballadores i del sindicat CCOO de Catalunya.
La sentència és molt positiva, ja que el tribunal condemna
l’empresa per vulnerar no només el dret de vaga dels treballadors i treballadores, sinó també el dret de CCOO com a sindicat
majoritari i amb un clar interès en la defensa dels treballadors i
treballadores.
Segons es desprèn de la sentència, queda provat que la vaga
dels treballadors i treballadores de l’antiga Panrico, que es va iniciar l’octubre del 2013, va ser legal i que va ser l’empresa qui va
vulnerar aquests drets fonamentals, tal com CCOO vam denunciar en aquell moment, ja que aquesta va desviar la producció a
altres centres de treball.
abril-juny / 2018
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El 28 d’Abril, per un treball segur
A Barcelona, l’assemblea es va realitzar a la sala d’actes de la seu
del sindicat el dijous 26 d’abril, amb delegats i delegades de prevenció de diferents sectors, que van poder sentir experiències
d’acció sindical en la vigilància de la salut. En acabar l’assemblea,
en què es va fer un minut de silenci per un treballador mort en
un accident laboral aquella mateixa setmana, els assistents es van
desplaçar en manifestació fins a l’antiga plaça d’Antonio López.
Manifest pel dret a la salut
Es va fer la lectura del manifest conjunt, que marcava les prioritats sindicals: combatre la precarietat, prevenir els accidents
laborals, declarar les malalties professionals o defensar els drets
dels treballadors i treballadores, tots ells aspectes que donen
com a resultat un entorn de treball segur.
En ocasió del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO ha celebrat a Barcelona una assemblea
i una concentració conjunta amb UGT, que enguany ha tingut
per lema “Treball segur: és la teva salut, és el teu dret”. També a
Lleida, el 24 d’abril, i a Tarragona, el dia 25, es van fer actes commemoratius.
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Per part de CCOO, es va destacar que el balanç de salut laboral
del darrer any deixa molt a desitjar i que cal fer-hi correccions,
perquè han augmentat els accidents amb baixa i les malalties
professionals. Així mateix, s’ha observat una preocupant falta de
política preventiva per part de moltes empreses.

SALUT LABORAL
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Preocupant augment dels accidents
laborals i les malalties professionals
La prevenció dels riscos laborals no va
bé. L’anàlisi de les dades dels accidents
de treball i les malalties professionals
del 2017 amb motiu del 28 d’Abril, Dia
Internacional de la Salut i la Seguretat
en el Treball, són preocupants.
Unes dades que confirmen, entre d’altres,
diverses tendències. En primer lloc
l’augment del nombre absolut d’accidents
amb baixa, que passen de 89.147 el 2016
a 92.243 el 2017. Segonament, el creixement descontrolat de l’índex d’incidència
(nombre de treballadors accidentats per
cada 100.000) dels accidents dels treballadors eventuals versus els indefinits. En tercer lloc, l’augment dels accidents in itinere
per sisè any consecutiu. Unes dades que
s’agreugen quan revisem les dades de les
declaracions de les malalties professionals, que si bé és cert que han disminuït
per la via de la declaració del quadre del
RD 1299/2006, de malalties professionals
del sistema de la Seguretat Social, però,
en canvi, han augmentat, i molt, les malalties que venen per la via dels accidents
de treball. D’aquest fenomen, del qual els
treballadors i treballadores es veuen en la
tessitura d’emprendre una batalla legal
amb la Seguretat Social, en són molt culpables les mútues patronals d’accidents
de treball.
Les mútues obstaculitzen i restringeixen de forma sistemàtica la declaració
de malaltia professional que han de fer
els treballadors i treballadores quan han
perdut la salut, i a sobre presumeixen,
als mitjans de comunicació, del retorn
de recursos a l’Estat quan haurien d’estar
a disposició de la recuperació de la salut
perduda dels treballadors i treballadores.
Després continuen posant-se la medalla
de l’eficiència i acaben per demanar més
canvis legislatius per gestionar les baixes
comunes de les persones en actiu, que,
a més, crearien un sistema diferenciat de
persones útils per treballar i persones jubilades o passives més deficitari encara en
termes de recursos per a la sanitat pública.

Les mútues obstaculitzen i restringeixen de
forma sistemàtica la declaració de malaltia
professional que han de fer els treballadors i
treballadores quan han perdut salut

Prevenció sense recursos
La prevenció de riscos laborals (PRL) tampoc va per bon camí. L’augment dels accidents
és resultat d’unes pràctiques preventives mancades de recursos i de la participació de la
direcció de l’empresa i dels responsables productius, que veuen la PRL com una despesa en comptes d’una inversió. Així, des d’aquesta perspectiva, és com es desferma una
lluita acarnissada de les empreses de prevenció, les quals, per aconseguir el contracte
de prestació de serveis, arriben a no cobrir els mínims exigibles quant a temps de dedicació, investigació dels accidents, actualització documental i seguiment de la PRL a
les empreses. Avui, el guanyador d’aquesta irresponsable carrera de la PRL és Quirón
prevención com a paradigma de l’oferta preventiva de baix cost.
Per últim, i el més indignant de tot, és l’intent d’ignorar els representants dels treballadors i treballadores pretenent situar-los en el paper d’espectadors. A CCOO ho tenim
més que comprovat: on els delegats i delegades de CCOO participen activament i assoleixen el paper que els correspon segons el que estableix la Llei de prevenció de riscos
laborals (LPRL), és a dir, on són tinguts en compte tant per la direcció de l’empresa com
pels tècnics en prevenció com uns agents imprescindibles per a l’èxit de la PRL, els bons
resultats no triguen a arribar. Un cop més, la tasca dels representants de CCOO als centres de treball produeix beneficis per a unes millors condicions de treball i, en aquest
cas, per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. Francesc Montoro
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Campanya de CCOO en defensa
del sistema públic de pensions
CCOO de Catalunya està promovent una campanya als
centres de treball i als carrers per defensar l’ocupació de
qualitat i les pensions dignes, perquè són un dret i no un
privilegi, i perquè garanteixen la cohesió, la certesa i el benestar que correspon a la immensa majoria de la població i
que aquesta reclama. La campanya es difon pels centres de
treball de Catalunya mitjançant les seccions sindicals i els
delegats i delegades de CCOO. També se n’està fent difusió
a la ciutadania de Catalunya.
Contra la resignació
La campanya serveix de suport a l’argumentari de CCOO en defensa del sistema públic de pensions. Les dades que ens arriben
d’alguns actors institucionals, com el Banc d’Espanya, ens parlen
d’un horitzó en el qual la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions pot arribar a ser, els propers anys, de fins al 30%. En contra
de les necessitats i del criteri majoritari de la població, també
d’allò que està garantit a la Constitució, avui s’amenaça tant el
dret a la suficiència de les pensions com la sostenibilitat del sistema, a mitjà i llarg termini. L’índex de revaloració i el factor de sostenibilitat, que es pretén aplicar a partir del 2019, contravenen
l’ampli consens que va introduir el Pacte de Toledo fa més de 20
anys, i que va garantir, durant dues dècades, el poder adquisitiu
de les pensions. És hora de posar fi a la reforma introduïda de
manera unilateral pel PP i defensar el caràcter públic i solidari del
nostre model de pensions, fent front a la fatalitat demogràfica
i a la resignació que es volen estendre, especialment entre les
generacions més joves.
Volen el pastís de les pensions
Aquestes estratègies pretenen promoure la privatització del sistema mitjançant plans de pensions privats, que beneficiaran els
mercats de capitals, però que no donen cap seguretat ni garantia al conjunt dels treballadors i treballadores. Amb les mesures
administratives i les polítiques fiscals, socials i laborals adients, es
pot garantir la suficiència i la sostenibilitat del sistema. La clau del
futur del model de pensions passa per la qualitat de l’ocupació.
Si no la garantim, la precarietat que s’estén al mercat de treball
s’acabarà traslladant al conjunt del nostre sistema de benestar.
Les xifres de recaptació de cotitzacions a Catalunya ens mostren
com la precarietat estructural que s’ha introduït al llarg dels darrers anys, i especialment des de la reforma laboral del 2012, és
la principal amenaça —mitjançant la temporalitat, la parcialitat
involuntària, els baixos salaris, els riscos i les malalties professionals— per a la sostenibilitat del sistema. Són les carreres contributives, precàries, intermitents i finalitzades prematurament les
que impossibiliten els ingressos necessaris per donar solidesa al
nostre model de pensions.
abril-juny / 2018

El sindicat es mobilitza pe
El passat 14 d’abril, CCOO, juntament amb altres entitats i associacions de pensionistes i jubilats, va organitzar diverses manifestacions a tot Espanya en defensa del sistema públic de pensions.
Els manifestants van reclamar una revaloració de les pensions
d’acord amb el cost de la vida, així com un sistema que garanteixi
unes pensions dignes per al present i per al futur.
A més, també es demanava la derogació del factor de sostenibilitat actual, que provoca una rebaixa de les pensions, i un pacte
d’estat que garanteixi un sistema de pensions dignes, fiable i que
duri en el temps.
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Augmenten els beneficis empresarials
i cauen els salaris i les cotitzacions
Fa ara 10 anys que es va iniciar la crisi, i en fa 5 que va tocar
fons, el 1r trimestre del 2013. Amb la recuperació, el creixement
econòmic s’ha vist acompanyat del retorn dels beneficis empresarials, però els beneficis no s’han traslladat a les rendes familiars
a través dels salaris. La part que els salaris aporten al PIB és avui
4,8 punts inferior al 2008: han passat del 50,7% de la renda nacional, el 2009, al 45,9%, el 2017. Si tenim en compte que avui
treballen 305.400 persones menys que el 2008, que es treballen
gairebé 20.000 hores setmanals menys —hem passat de 124.388
a 105.446— i que la massa salarial ha perdut en poder de compra un 13%, podem dir que avui es produeix més riquesa amb
menys treballadors i treballadores, que treballen menys hores i
en pitjors condicions i que cobren salaris més baixos.
Incertesa i pobresa laboral
Sembla que la crisi ha convertit en estructurals les mesures que
es presentaven com a passatgeres i que s’ha marginat la funció i
la capacitat redistributiva del treball, fent-lo més precari i menys
atractiu. Avui, en relació amb el 2008, al mercat de treball ens
falten 635.000 persones de menys de 40 anys, i a la indústria hem

Avui es produeix més riquesa amb
menys treballadors i treballadores,
que treballen menys hores i en
pitjors condicions i que cobren
salaris més baixos

er les pensions públiques

perdut gairebé el 20% de l’ocupació, amb una terciarització que
massa sovint funciona com a catalitzador de la precarietat. És al
sector de serveis on més ha augmentat la rotació laboral —un
de cada quatre contractes signats avui és de menys d’una setmana— i, juntament amb la temporalitat i la parcialitat, en el
marc d’un abús de la discrecionalitat patronal que esprem els
marges de benefici en una lògica de “treball a demanda”, no es
genera valor afegit i s’estén la incertesa i la pobresa laboral.
Aquest model, que ha estat facilitat per les reformes laborals,
comporta un triple problema pel que fa a la sostenibilitat i la
qualitat del creixement. D’una banda, tornem als errors del passat, amb un model intensiu en mà d’obra amb poca qualificació, innovació i organització del treball. De l’altra, es deprimeix
la demanda interna, quan és, precisament, la renda disponible
de les famílies l’element clau per al creixement i quan són les
pensions i els salaris els principals impulsors del consum i els
artífexs de la cohesió social. Finalment, la reducció de la massa
salarial ha comportat una minva de les cotitzacions, del 2008 al
2017, del 2,75%, sense tenir en compte l’augment dels preus. La
marginació del treball de l’economia i l’arraconament de la seva
funció social són avui els principals reptes pels quals lluitem,
així com per un model de societat on la seguretat i la igualtat
d’oportunitats siguin una realitat a l’abast de tothom.
Ricard Bellera

Els joves de CCOO parlen
sobre pensions a la universitat
Acció Jove – Joves de CCOO de
Catalunya ha realitzat diverses
assemblees amb alumnat de la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona
i la Universitat Politècnica de
Catalunya per fer arribar als estudiants la problemàtica de les
pensions.
De manera conjunta amb les seccions sindicals, els joves del
sindicat han informat tant professorat com alumnat sobre la necessitat de mantenir un sistema públic de pensions que sigui
sostenible, sòlid, que les revalori d’acord amb el cost de la vida i
que abasti tots els treballadors i treballadores.
L’alumnat, moltes vegades més preocupat pel seu accés a un
mercat de treball precari, ha vist la relació directa entre tenir una
feina digna i de qualitat amb el model públic i universal de pensions que defensa el sindicat.
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CCOO de Catalunya presenta nova
imatge davant un nou període de
concentració d’eleccions sindicals
D’eleccions sindicals a les empreses, n’hi
ha sempre, però cada quatre anys té lloc
un període on es concentra la gran majoria de convocatòries en què milers de
treballadors i treballadores estan cridats
a les urnes per escollir els seus representants sindicals. Això tindrà lloc passat
l’estiu i, especialment, durant tot l’any
2019. Els representants escollits són companys i companyes de feina que tindrem
a prop per resoldre els nostres dubtes
i informar-nos, que vetllaran perquè es
compleixin els nostres drets i que negociaran en nom de tota la plantilla les nostres condicions de treball. I no és fàcil en
un context de duresa extrema per part de
l’empresariat d’aquest país, que té per objectiu augmentar els seus guanys a costa
d’empitjorar les nostres condicions laborals i els nostres salaris.

El puny de CCOO de Catalunya
La campanya fa servir una imatge molt
potent, que és un puny amb el logotip
oficial de CCOO de Catalunya. Un puny,
lluny de ser agressiu, que representa
la força del sindicat i de la seva gent, i
que aglutina el missatge que fem servir des del darrer congrés: un sindicat a
l’ofensiva, on es vol deixar molt clar que
hem abandonat una actitud defensiva
que vam tenir durant la profunda crisi
econòmica i social que hem viscut, per
passar a recuperar tots aquells drets que
ens han arrabassat i, per descomptat,
millorar-los. En aquesta línia ha anat
el lema del darrer Primer de Maig:
“Ara ens toca a nosaltres”. El puny
també recull un altre missatge
que fem servir la gent de CCOO
i

que ens defineix com un gran col·lectiu
imparable quan ens ho proposem: #OrgullCCOO.
En els propers mesos veureu aquestes
imatges vinculades a totes les activitats
i els materials que fem i que us convidem a utilitzar. Això a part dels materials
físics (cartells, adhesius, bolígrafs, etc.)
que anirem editant i distribuint. Podeu
trobar els arxius de la campanya al nostre web.

Amb tu tenim la força
CCOO és la primera força sindical de Catalunya. I té la intenció de continuar sentho. En aquest sentit, ha engegat una nova
campanya d’imatge que acompanyarà els
representants del sindicat en l’exposició
dels seus arguments i la petició de vot als
companys i companyes de feina. Aquesta
és una campanya que vol destacar la força de CCOO, amb més de 140.000 afiliats
i afiliades i amb més de 20.000 delegats i
delegades a Catalunya com a millor aval
de la seva capacitat i independència. Per
això el lema de la campanya és “Amb tu
tenim la força”, que vol expressar la importància de les persones i els valors que
hi ha a darrere del sindicat CCOO de Catalunya. La seva història, però també el
seu present i el seu futur. Aquest lema es
converteix també en una etiqueta que
incorpora les sigles del sindicat: #CCOOtenimlaforça.

#CCOOtenimlaforça
abril-juny / 2018

SINDICAT

La 27a edició de l’Escola
d’Estiu reflexiona sobre
les noves formes de
treball
Els passats 25 i 26 de juny es va celebrar a l’espai
Neàpolis de Vilanova i la Geltrú la 27a Escola
d’Estiu de CCOO de Catalunya sobre les noves
formes de treball, la precarietat i la resposta que
hi ha de donar el sindicat.
La digitalització i els avenços tecnològics estan
canviant les formes de treball i de relacionarnos. El mercat de treball s’està transformant
i també ho fan les relacions laborals, amb la
qual cosa es dona pas a una nova realitat de
precarietat i explotació laboral. La robotització
i la digitalització també tenen un gran impacte
en les empreses i en les condicions laborals, i
poden crear noves desigualtats.
Per això, l’escola ha servit per conèixer les noves formes de treball i de precarietat
laboral, així com reflexionar-hi i debatre-hi per trobar la manera de fer-hi front.

CCOO de Catalunya celebra
la Festa del Treball Digne
CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, una nova edició de la tradicional
Festa del Treball Digne. Serà el dissabte 6 d’octubre, a la plaça de la Cultura
de l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una jornada festiva i reivindicativa
que s’ha consolidat com un lloc de trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya i que, enguany, coincidirà amb la Jornada Mundial pel Treball Digne,
que es commemora el dia 7 d’octubre.
La Festa del Treball Digne disposarà de diferents espais lúdics, de food trucks,
de l’animació musical dels Xiula, d’un concert d’Hotel Cochambre i d’una
paella multitudinària. Així mateix, hi assistiran Unai Sordo i Javier Pacheco,
secretaris generals de CCOO d’Espanya i Catalunya, respectivament.
A més, també se celebraran, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal, debats, taules rodones i exposicions sobre temes d’actualitat com el futur de les pensions, els refugiats… Ja podeu adquirir, als locals del sindicat.

19

Renovem el
compromís de
confidencialitat
i la protecció de
dades de CCOO
Volem renovar el nostre compromís
de confidencialitat i la protecció de les
teves dades personals. Com a mostra
d’aquest compromís, i amb motiu de
l’entrada en vigor del nou Reglament
general de protecció de dades (RGPD),
substitut de l’extinta Llei orgànica de
protecció de dades (LOPD), et volem
exposar alguns dels aspectes més rellevants que recull:
• Les teves dades formen part d’un fitxer
del qual és titular CCOO de Catalunya.
• La finalitat d’aquest fitxer és el manteniment de la relació i informar-te de
l’acció sindical, els serveis i les activitats
de CCOO.
• Les teves dades no són cedides a tercers fora de les organitzacions de servei
de CCOO, la federació a la qual correspon la teva empresa i la Confederació
Sindical de CCOO.
• D’acord amb la posada en marxa del
nou RGPD, l’antiga adreça electrònica
lopd@ccoo.cat ha passat a denominarse rgpd@ccoo.cat. Aquí esperem totes
les teves observacions, dubtes i suggeriments. A més, pots contactar amb
nosaltres a través del telèfon 93 481 27
00. Per consultar tota la informació relacionada, hem posat en marxa una nova
web, rgpd.ccoo.cat, on també podrem
interactuar sobre aquest tema.
• També t’informem que pots exercir
els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO
de Catalunya (Via Laietana, 16, 08003,
Barcelona).
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La Diputació de Barcelona ofereix
assessorament personalitzat per les
clàusules abusives dels bancs
Ateses 3.557 famílies, de les
quals 755 tenen dret a justícia
gratuïta i han estat assessorades
a aquest efecte.
De les 4.166 consultes generades, 3.711 (89% del total) eren
per contractes afectats per una
clàusula abusiva.

La Diputació de Barcelona proporciona atenció individualitzada i gratuïta a les persones consumidores en relació amb els litigis amb entitats financeres per la inclusió de clàusules abusives
en contractes hipotecaris. Aquest servei es va materialitzar el juliol de l’any passat amb la signatura de convenis de col·laboració amb els col·legis professionals de l’advocacia (Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers, Mataró i Vic) i el suport dels serveis
públics de consum.
Els ciutadans i ciutadanes poden concertar les visites a
qualssevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Els convenis
preveuen el desplaçament d’un advocat a les dependències dels serveis públics de consum de les comarques
de Barcelona, que, amb visita prèvia concertada, atén
de manera individualitzada i gratuïta les consultes dels
consumidors.
Les persones afectades reben un primer consell orientador d’un advocat especialista i informació sobre la conveniència d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no es redacta
cap document ni es tramita cap assumpte. Aquest servei
també assessora els ciutadans i ciutadanes respecte del
dret a accedir a l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.
Des que es va iniciar aquest servei l’estiu passat, s’han
atès 3.557 famílies que han generat 4.166 consultes, de
les quals 3.711 han estat per contractes afectats per una
clàusula abusiva, cosa que representa el 89% de totes
les consultes. 755 famílies han pogut acollir-se al dret a
justícia gratuïta i han estat assessorades a aquest efecte.
També hi ha hagut 2.527 consultes en què el consumidor o
consumidora havia tingut un contacte previ amb el banc.
abril-juny / 2018

Suport a les persones consumidores
Els acords amb els col·legis professionals d’advocats se
sumen a les accions de suport als consumidors i consumidores que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa
mesos per acompanyar-los en les seves reclamacions per
les clàusules abusives.
Per atendre aquestes consultes, la corporació ha augmentat fins als 2 milions d’euros el pressupost destinat
als serveis públics de consum. També ha intensificat la
formació específica en clàusules abusives als tècnics
i tècniques d’aquests serveis (77 municipals i 7 comarcals) i s’han fet 150 xerrades i tallers arreu del territori,
als quals han assistit més de 8.000 persones.
A més, als 224 municipis que no disposen de servei públic de consum propi els ciutadans i ciutadanes poden
realitzar les seves consultes directament i de manera
presencial a través de les unitats mòbils d’informació al
consumidor (UMIC).
La Diputació de Barcelona ofereix també consells i informació sobre els protocols de les entitats bancàries,
adreces de contacte, l’agenda d’accions formatives i un
formulari de reclamació a través del web:
https://www.diba.cat/es/web/consum/clausula-terra.

EDUCACIÓ

És possible una reducció progressiva
de la ràtio fins a aconseguir 20
alumnes a infantil i primària, 25
a secundària i 30 a l’ensenyament
postobligatori

CCOO aspira a abaixar la
ràtio a l’escola catalana
La Federació d’Educació de CCOO ha engegat la campanya de “Baixada de
ràtio” a tot el territori, fruit de la materialització de les demandes recollides
per part de tots els actors que conflueixen a la nostra comunitat educativa.
A totes les aportacions de docents, treballadors i treballadores, famílies i entitats,
hi apareix un denominador comú: la subsistència d’una escola cada cop més complexa. Davant d’aquesta realitat, CCOO vehicula la campanya per lluitar pels drets
laborals i pedagògics inherents a la baixada de ràtio de les aules de Catalunya i de
generació de canvis fent propostes reals i viables.
Actualment, la llei permet aules de fins a 28 alumnes a infantil i primària, i fins a 33
a educació secundària, unes xifres que són encara més escandaloses al lleure socioeducatiu, que no té establerta la ràtio i deixa a criteri empresarial el nombre de nens
i nenes per monitor o monitora. Aquestes dades són una contradicció amb la LEC
(Llei d’educació de Catalunya), llei que pretén liderar el discurs de l’aprenentatge
competencial, significatiu i de qualitat.
Erosió de la comunitat educativa
Donar per bona aquesta elevada ràtio normalitza una erosió de la comunitat educativa amb un impacte social als nostres barris, pobles i ciutats, que experimenten el
tancament de línies justificat per la davallada demogràfica, aules buides i tancades
al costat d’altres atapeïdes d’infants, projectes educatius trencats, aules clausurades que exhaureixen places docents, tècnics d’educació infantil, vetlladors… Tot
això, a més, produeix un fort impacte laboral que augmenta els nivells d’atur, però
és l’impacte pedagògic al qual tota la població ha d’al·ludir. Hem d’exigir les eines
i l’entorn més propici perquè els nostres infants i adolescents tinguin una escola
digna que doni resposta i atenció a la diversitat de la nostra societat amb garanties
de qualitat.
L’escola catalana ha de ser un bé comú i preuat per a tothom, ha de ser aliena a les
oscil·lacions polítiques, ha de creure en la inclusió de tots i cadascun dels alumnes,
en la diversitat com a riquesa i en l’avantguarda pedagògica com a fil conductor,
però no arribarem pas a aconseguir-ho si des de l’Administració no es fa autocrítica
i no s’escolta els agents socials que, com CCOO, lluiten constantment per fer realitat
les demandes.
A CCOO sabem que és possible una reducció progressiva de la ràtio fins a aconseguir 20 alumnes a infantil i primària, 25 a secundària i 30 a l’ensenyament postobligatori. Veiem la mancança legislativa sobre la ràtio en el lleure socioeducatiu i proposem reduir fins a 13 infants per monitor o monitora a l’educació infantil, fins a 15
infants per monitor o monitora fins al segon de cicle inicial i 18 infants per monitor
o monitora fins al final de l’educació primària.
Aquesta proposta de canvi permetrà millorar la situació pedagògica als centres de
primària i secundària, mantenir els llocs de treball i assegurar un entorn escolar que
faciliti atendre les necessitats educatives tan diverses que manté la nostra escola.
No voler entomar aquesta proposta és condemnar l’educació a la fallida.
A CCOO continuarem exigint el compromís polític per aconseguir la inversió del 6%
del PIB com fan la majoria dels països del nostre entorn. Elvira Vidal
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Contra els atacs
als docents de
l’institut El Palau
de Sant Andreu
de la Barca
El diari El Mundo va publicar una notícia
sobre els docents de l’institut El Palau denunciats per comentaris que havien fet a
classe, on estudien alumnes fills d’agents
de la Guàrdia Civil, sobre les càrregues policials del referèndum de l’1 d’octubre. En
les pàgines d’aquest mitjà s’identificava
amb nom i fotografia nou docents del
centre, i s’ignorava, per tant, la presumpció d’innocència.
Des de CCOO s’ha denunciat, reiteradament, la utilització política de l’escola en
el conflicte que vivim a Catalunya i, especialment, la utilització de la via judicial per
resoldre els conflictes de convivència que
es puguin donar.
El sindicat continuarà defensant unes aules
governades pel diàleg, la pluralitat ideològica i el respecte a totes les persones que
conformen la comunitat educativa.

La UPEC arriba
a la XIV edició
A principis de juliol s’ha
celebrat a Barcelona la
XIV edició de la Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya (UPEC), que
aquest any tenia el lema:
“El futur del treball. Utopia
o distopia?”
En aquesta edició s’ha
parlat sobre els temes relacionats amb els
drets del treball i les polítiques públiques,
la precarització, el paper dels sindicats, les
pensions o l’amenaça a les llibertats, entre altres temes.
Els treballadors i les treballadores hem de
recuperar el control sobre el treball i sobre les nostres vides, i per fer-ho cal que
organitzar-se i lluitar. La UPEC ha estat un
punt de reflexió i debat per fer propostes i
per plantejar estratègies i tàctiques adaptades a la realitat dels nostres temps.
abril-juny / 2018
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SECTOR

Revés sindical a les males pràctiques
laborals en el sector carni
Arran de l’actuació de la Inspecció de Treball, derivada de la denúncia presentada per CCOO, la Seguretat Social va notificar a les
persones associades a la cooperativa Servicarne que havien estat víctimes d’un frau en la contractació sota la figura dels falsos
autònoms. Tal com CCOO havíem reclamat, se’ls va començar a
donar d’alta al règim general de la Seguretat Social (RGSS) a les
empreses càrnies on prestaven els seus serveis.
CCOO actua contra les falses cooperatives en el sector carni

Després de mesos de treball sindical contra la precarietat laboral
en el sector carni, en els quals hem denunciat els abusos, les males pràctiques laborals i les condicions de treball de les persones
associades a les falses cooperatives de treball, tant amb accions
directes i accions informatives com amb denúncies contra algunes d’aquestes falses cooperatives i de les empreses principals
del sector, aquestes accions han començat a donar els seus fruits.
L’actuació de la Inspecció de Treball en algunes d’aquestes falses cooperatives, arran de les denúncies presentades per CCOO,
suposa un revés a les males pràctiques laborals instal·lades en
el sector. Lamentablement, hem de denunciar els estratagemes d’algunes de les principals empreses del sector per eludir
l’actuació de la Inspecció de Treball.
Servicarne, el cas més flagrant
El cas més flagrant s’ha produït a finals de maig, quan algunes
de les empreses càrnies on operava la falsa cooperativa Servicarne han ignorat el requeriment de la Inspecció i han començat
a donar de baixa de manera massiva i amb efectes retroactius
els treballadors i treballadores associats a aquesta cooperativa.
Una d’aquestes empreses ha estat Escorxadors del Segrià (antiga
Avidel), de Lleida, del Grup Vall Companys.

Aquestes empreses càrnies han ignorat la regularització que ha efectuat l’Administració, donant l’alta i també la baixa immediata. Davant
aquesta burda maniobra, CCOO instem la Inspecció de Treball a fer
un seguiment d’aquestes empreses i a emprendre les accions oportunes en relació amb el que considerem un greu frau laboral.
Actuacions contra Clavial, Coaldes, Turiaso i Terfrisa
CCOO també hem posat en coneixement de la Inspecció les
males praxis d’algunes empreses càrnies on operen les falses
cooperatives que hem denunciat, que han passat treballadores
i treballadors d’una falsa cooperativa a una altra o a empreses
multiserveis per tal d’eludir l’acció de la Inspecció.
En les denúncies presentades contra Clavial, Turiaso i Coaldes
exigim la desqualificació d’aquestes falses cooperatives i la regularització de la situació laboral dels falsos autònoms associats
a aquestes per tal de posar fi a la precarietat existent. En el cas
de Clavial, la Inspecció de Treball l’ha obligada a regularitzar 500
treballadors i treballadores que tenia com a falsos autònoms i a
passar-los a personal assalariat de la mateixa cooperativa. A Terfrisa l’ha sancionada i seguim treballant per la desqualificació.
Cal destacar que des de CCOO seguirem denunciant aquestes
falses cooperatives, la precarietat de les persones que tenen associades i la deficiència de drets d’aquests treballadors i treballadores. Jesús Ribera

Defensa de l’ocupació i consolidació del
projecte industrial de Freixenet
CCOO ha manifestat la seva defensa de l’ocupació i de la
consolidació del projecte industrial a Freixenet, davant la
compra de la majoria de capital anunciada per part del grup
alemany Henkell.
Tant el Comitè d’Empresa —format majoritàriament per
CCOO després de les recents eleccions sindicals— com la
Secció Sindical de CCOO van demanar una reunió urgent per
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estar informats de l’operació de venda i restaran atents davant
el nou escenari que s’obre a l’empresa líder del sector del cava.
Per a CCOO d’Indústria, la compra de Henkell hauria de situar
la denominació d’origen a la primera línia del mercat de vins
escumosos a escala mundial, revitalitzar el sector i generar
oportunitats d’expansió i creixement de l’ocupació a la resta
d’empreses.

SECTOR

La carga de trabajo en el sector ha pasado de una media de 80 ascensores al mes para revisar a 200

El sector de elevación,
en lucha por la
regularización de las
condiciones laborales
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La plantilla
d’Endesa es
mobilitza per un
conveni i unes
condicions
laborals dignes
L’empresa vol posar fi
als beneficis socials de
la plantilla

El sector de elevación está en pie de lucha contra la creciente siniestralidad laboral y
precarización de las condiciones laborales, que ponen en riesgo la seguridad de trabajadores y personas usuarias. Por ello, CCOO hemos iniciado una campaña sindical para
denunciar esta situación y pasar a la acción a fin de conseguir una regularización de las
condiciones laborales que ponga fin a la precariedad existente en el sector.
En el marco de esta campaña sindical hemos elaborado informes sobre la situación
del sector y hemos hecho propuestas de regularización que hemos presentado en
las reuniones mantenidas con delegaciones de Industria de diferentes comunidades
autónomas, el Ministerio de Industria, patronales, partidos políticos y asociaciones de
usuarios. El punto álgido de la campaña fue la gran movilización del pasado 29 de mayo
en Madrid, donde más de 300 delegados y delegadas del sector se concentraron ante
el Ministerio de Industria para reivindicar una normativa que regule las condiciones de
trabajo de forma eficaz y segura.
El origen del problema
La aprobación del RD 88/2013, sobre la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEMI
de ascensores, supuso la modificación de aspectos fundamentales de la anterior ITC,
que ha provocado una sobrecarga de trabajo para los operarios del sector que hace
que no puedan realizar su trabajo con las garantías necesarias, lo que influye en la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, los aparatos elevadores y las personas usuarias.
La carga de trabajo en el sector ha pasado de una media de 80 ascensores al mes para
revisar a 200, lo cual implica una media de 6 minutos por revisión de ascensor. De este
modo, se reduce el tiempo de actuación y aumentan los beneficios empresariales y las
rutas de los operarios, mientras se achaca esta situación a la crisis. A ello hay que añadir
que el 80% de las instalaciones tienen más de 20 años y estas instalaciones necesitan
un mantenimiento adecuado, con la dedicación pertinente.
Ante este escenario, hace unos meses que CCOO nos estamos organizando en el sector, tanto a escala autonómica como estatal, mediante coordinadoras de delegados y
delegadas para exigir a las administraciones pertinentes que se regule legislativamente
el sector y se ponga freno a la situación actual. Si seguimos sin resolver esta situación,
plantearemos otra gran movilización para el mes de octubre. Juan Carlos Serrano

Els treballadors i treballadores
d’Endesa fa uns mesos que estan
en peu de guerra a tot l’Estat davant
la situació d’incertesa derivada de
les polítiques de la multinacional
italiana Enel, que té el 70% del capital de l’elèctrica. El descontent
de la plantilla davant les retallades
plantejades per Enel en la negociació del conveni marc d’Endesa ha
quedat palès en les multitudinàries
mobilitzacions realitzades a Madrid
els mesos de març i abril, i el mes de
maig a Cornellà.
CCOO considerem del tot inassumible el posicionament d’Enel en
aquesta negociació, ja que pretén
posar fi als beneficis socials de la
plantilla, retallar els salaris i continuar precaritzant les condicions
laborals. Tot això en un marc de beneficis econòmics i augments de les
retribucions als directius. Per aquest
motiu, si no es recondueix la situació, es convocaran noves mobilitzacions per denunciar l’espoli d’Enel.
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La precarietat en el sector de la
recerca provoca la fuga de cervells
El sector de la recerca a Catalunya és extraordinàriament precari. Això és el que
es desprèn de l’informe elaborat conjuntament per CCOO de Catalunya i la UGT,
que posa de manifest l’abandonament
dels treballadors i treballadores del sector.
La negociació del conveni està aturada, ja
que no existeix una patronal que es reconegui a si mateixa com a representativa
en el sector i que es posi davant els sindicats per negociar les reivindicacions de
les plantilles.
L’alta temporalitat i la falta d’estabilitat en
els contractes, els sous molt baixos, variats i sense incentius, i la gran diversitat
de convenis aplicats són característiques
generalitzades en el sector de la recerca
a casa nostra. A escala internacional, en
canvi, la recerca és un motor econòmic
estratègic per a l’economia que produeix
millores tecnològiques i sanitàries, entre
d’altres, i que genera un gran nombre de
llocs de treball de qualitat.
Sous sota mínims
A Espanya el salari d’un investigador
predoctoral (persona que té títols universitaris i que està admesa per estudiar
un doctorat) és de 14.000 euros anuals

La negociació del conveni està aturada, ja que no existeix
una patronal que es reconegui a si mateixa com a
representativa
de mitjana, mentre que a Europa és de
25.000. En el cas d’un postdoctorat és de
27.000 i 35.000 euros anuals, respectivament. Aquesta gran diferència de sous
provoca la fuga constant de cervells, que
marxen a treballar a altres països on les
condicions són millors.
A Catalunya hi ha uns 8.000 treballadors
i treballadores en centres de recerca.
D’aquests, un 60% són personal investigador, mentre que la resta es dediquen
a tasques administratives, de manteni-

ment, etc. Les seves condicions de treball
estan regulades per convenis propis o
per l’Estatut dels treballadors, que només estableixen condicions mínimes. La
temporalitat en el sector va del 53% al
68%, i existeix una gran dependència de
fonts de finançament externes, com ara
les subvencions, que s’han reduït dràsticament els darrers anys. Això ha afectat
directament la sostenibilitat dels centres
d’investigació i l’estabilitat de les plantilles,
que tenen menys contractes indefinits.

La invisibilitat del sector de la discapacitat

CCOO dona veu a un col·lectiu d’unes 30.000 persones treballadores que duem el sector de la discapacitat. Al voltant d’un
50% d’aquestes treballen al servei de les persones amb discapacitat: des de la infantesa fins a l’edat adulta.
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L’altre 50% d’aquest univers laboral, el conformen persones treballadores amb discapacitat (física, psíquica, sensorial, malaltia
mental…) que treballen en centres especials de treball.
Un sector divers, compromès, solidari, implicat, voluntariós i
qualificat en la seva professió. Però també és un sector amb
condicions de treball precàries. Són molts anys sense increments salarials i de retallades salarials i de drets laborals, i per
això hem iniciat tot un seguit de manifestacions i protestes que
pretenen ser sostingudes i sostenibles en el temps.
El sector s’ha mobilitzat per dir prou a seguir sent invisibles per
a les entitats, les patronals i l’Administració, i també per dir prou
a la precarietat i a la pèrdua de drets. Volem millores salarials i
millors condicions laborals.
Estrella Gutiérrez

SECTOR

Celebrem la devolució de
la paga extra del 2012 al
personal de la Generalitat
A finals del mes d’abril, el Ple del Parlament va aprovar, després de 6 anys
d’espera, el decret que ha fet possible que el conjunt d’empleades i empleats
públics de la Generalitat cobrin el 20% que encara se’ls devia de la paga extra
del 2012. Ha calgut tot aquest temps per reparar, encara que sigui només una
mica, una de les moltes retallades que “el Govern dels millors” de CiU, amb Artur
Mas al capdavant, va aplicar al personal de la Generalitat.
Des de CCOO exigim el retorn de la resta de drets arrabassats, començant pel
deute salarial que el Govern té amb el conjunt de persones que treballen per al
sector públic, i que s’iniciï el camí progressiu de la recuperació salarial amb les
pagues del 2013 i el 2014, i la clàusula de garantia salarial, per recuperar el poder
adquisitiu perdut en aquests anys.
Les empleades i empleats públics han de veure reconegut l’esforç que se’ls ha
exigit per contribuir a l’equilibri pressupostari i a la reducció del dèficit públic. És
injust i indignant fer pagar els plats trencats de la gestió de la crisi als treballadors i treballadores públics.

CCOO inicia mobilitzacions
a Correos davant una nova
retallada en el pressupost
CCOO ha denunciat que el Govern del PP ha tornat a donar l’esquena a Correos
en aplicar una nova retallada en els pressupostos generals de l’Estat per al 2018.
En concret, parlem de 60 milions d’euros, que representa un terç del finançament necessari per a la prestació del servei postal públic, protegit per la mateixa
Constitució espanyola. Aquesta xifra se suma als 120 milions de retallada del
2017, cosa que suposa ja una quantitat acumulada de 180 milions d’euros en
dos anys.
Aquesta actitud de l’anterior Govern amb Correos és indecent, ja que està abandonant a la seva sort l’empresa pública i els seus 57.000 treballadors i treballadores: retalla el finançament, no elabora un pla estratègic de futur, manté bloquejat
el conveni i l’acord laboral des de fa cinc anys, i precaritza les condicions laborals.
Ja s’han iniciat aturades a Correos amb una vaga de dues hores el passat 7 de
juny. CCOO ha anunciat més mobilitzacions fins a finals d’any si no es recondueix el problema del finançament de
Correos, i si, al mateix temps, no s’impulsa
un pla estratègic que converteixi Correos
en un operador postal i logístic adaptat
als nous mercats i tendències, amb plantilla suficient i amb més salari, ocupació i
drets.
CCOO reclama al nou Govern socialista que recondueixi el
problema de finançament de Correos
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Mobilitzacions dels
policies locals
La jubilació anticipada dels policies locals
està bloquejada des de fa set mesos pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en espera
d’un informe que donaria pas a l’aprovació
al Consell d’Estat i, posteriorment, al Consell
de Ministres, des d’on es formalitzaria la jubilació anticipada d’aquest col·lectiu de més
de 70.000 treballadores i treballadors a través
d’un reial decret.
Fa ja un any, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va donar el vistiplau
a la reivindicació, i el secretari d’estat de la Seguretat Social li va posar data fa més de dos
mesos, però no es materialitza perquè el Ministeri d’Hisenda la té paralitzada.
Per aquest motiu plataformes i sindicats
de policia, entre ells CCOO, han iniciat una
campanya de mobilitzacions que han culminat amb una gran manifestació a Madrid, el
passat 23 de maig, coincidint amb el debat
i l’aprovació dels pressupostos generals de
l’Estat. Alberto José Rubio Alcántara

Vaga a la gestió
tributària de la
Diputació
CCOO a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (Tributs de Catalunya),
davant la constant manca de negociació i
dels incompliments en matèria d’equiparació
de condicions de treball amb la diputació i en
la valoració dels llocs de treball, va convocar
quatre dies de vaga, secundades per més del
80% de la plantilla, en unes jornades que han
estat qualificades d’històriques no només per
la participació, sinó també per ser la primera
vaga que es feia en 30 anys d’existència de
l’ORGT.
Fruit d’aquestes mobilitzacions s’ha obert el
diàleg amb la diputació, amb un nou escenari
d’integració del personal de l’ORGT a la plantilla de la diputació.
CCOO a l’ORGT reivindica com a primer pas
el compliment dels acords i, per tant, la finalització de la relació de llocs de treball i de la
valoració integral de tots els llocs de treball,
abans d’encetar aquest procés d’integració.
Ernesto Priego Martín
abril-juny / 2018
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Firmado el convenio de limpieza de
edificios y locales de Catalunya
res claves de esta negociación, ya que las
patronales querían, sí o sí, eliminar este
concepto.

Gracias a la lucha de los trabajadores y trabajadoras se ha conseguido el mejor acuerdo posible

Después de 15 meses de intensas negociaciones, concentraciones, asambleas y
movilizaciones, hemos conseguido firmar el convenio colectivo del sector.
Es un convenio con vigencia des de 2017
hasta 2021, y lo hemos hecho así por las
circunstancias propias de este sector,
ya que las adjudicaciones de los servicios suelen ser de dos años más dos de
prórroga, lo que conlleva la aplicación,
durante las adjudicaciones, del cumplimiento del mismo.

En cuanto a los incrementos salariales, se
ha negociado, para 2018, el 1,6%, y para
2019, 2020 y 2021, el 1,5%, así como una
cláusula de revisión, por si el IPC fuera
superior al incremento pactado. Se fija
una reducción de la jornada laboral para
el año 2019, que pasa de un máximo de
1.820 horas a un máximo de 1.800, se establece como día de cobro el primer día
hábil de cada mes y se mantiene la antigüedad tal y como estaba en el anterior
convenio. Este ha sido uno de los facto-

Estabilidad de las plantillas
También ha habido dificultades en la negociación de algunos artículos del convenio, ya que hay materias que están reservadas en la negociación del convenio
sectorial estatal, como consecuencia de
la reforma laboral del PP, pero, entre otras
cosas, cabe destacar que hemos conseguido un acuerdo en materia de subrogación que garantiza la estabilidad de las
plantillas y sus condiciones de trabajo.
Ha sido una negociación difícil, y más teniendo en cuenta que fruto de la crisis se
han producido recortes de plantillas, reducciones de jornadas y cargas elevadas
de trabajo, y es por ello que pensamos
que es el mejor acuerdo posible para
este sector. Aurora Huerga

CCOO lluita per revertir la reforma laboral i
erradicar la precarietat als hotels de Port Aventura
L’any 2013, Port Aventura externalitzava
els departaments de pisos i d’hostaleria,
i la plantilla que prestava aquests serveis
va ser subrogada.
Tot i que des de la direcció de Port
Aventura es transmetien missatges de
tranquil·litat, la realitat d’aquests darrers
anys ha estat molt diferent.
A partir d’aquell moment i de la preeminència dels convenis d’empresa, que
s’establia a la reforma laboral del 2012,
es començaven a fer visibles a l’empresa
dos col·lectius de treballadors i treballadores amb importants diferències
salarials i amb condicions laborals més
precàries.
abril-juny / 2018

En aquests darrers cinc anys, les treballadores i treballadors han estat subrogats
per tres empreses diferents. Finalment,
el desembre del 2017 van ser subrogats
a l’empresa Claro Sol, que, directament i
des de l’inici, va decidir aplicar el seu conveni d’empresa.
Arran d’un conjunt d’irregularitats comunicades pel comitè d’empresa a la direcció sense cap perspectiva de solució i
després d’haver interposat un total de
quinze denúncies a la Inspecció de Treball es va decidir convocar una assemblea
de treballadors i treballadores en la qual,
per una amplíssima majoria, s’acordava
convocar vaga als hotels de Port Aventura
per als dies 28 i 29 d’abril del 2018.

La situació va empitjorar encara més com
a conseqüència d’una campanya de descrèdit realitzada a partir d’aquell moment
sobre el comitè per part de la direcció,
fins al punt que l’empresa va presentar
una demanda de conflicte col·lectiu contra el comitè d’empresa amb la pretensió
que la vaga fos declarada il·legal esgrimint, entre altres arguments, que amb
la vaga es pretenia modificar un conveni
col·lectiu d’empresa legal i vigent.
La mediació posterior al Departament de
Treball ha fet possible arribar a un principi d’acord per desbloquejar el conflicte,
consistent en l’obertura d’un període de
negociació entre la representació sindical i
l’empresa. E. Rodríguez i N. Marcos
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Mobilitzacions a l’aeroport del Prat Llobregat en
defensa de l’ocupació i les condicions laborals
obrir les taules de negociació amb les diferents empreses adjudicatàries.
Finalment, el conegut com a lot 22 de Barcelona es va repartir entre quatre empreses: Areas, Pans & Company, Serhs-food i
Autogrill.

En alguns aeroports l’empresa Aena, encarregada de la seva gestió, ha tret a licitació
pública determinats locals d’hostaleria,
amb la qual cosa ha augmentat el nombre de lots, no solament per la creació de
lots nous, sinó per la divisió dels existents
fins a avui. Fins ara, això ha tingut lloc als
aeroports de Barcelona, de Las Palmas de
Gran Canaria i, recentment, de Màlaga.
Per a CCOO aquesta mesura pot afectar
negativament l’ocupació i els drets dels
treballadors i treballadores, i precaritzar
les seves condicions de treball, socials i
econòmiques. Per això, es van convocar
aturades de dos dies, que van culminar
en una vaga indefinida al Prat de Llobregat que va durar 26 dies, fins que es van

Negociant les condicions laborals
En aquest moment s’està negociant amb
aquestes empreses adjudicatàries el
manteniment de les condicions socials i
salarials dels treballadors i treballadores,
que han de ser, necessàriament:
— La subrogació de tot el personal en
l’àmbit de l’activitat de l’hostaleria i la restauració en tots els supòsits de successió
o substitució d’empreses (contractació o
subcontractació).
— L’aplicació obligatòria dels acords i els
convenis sectorials d’hostaleria i restauració, així com les millores econòmiques
i socials que es tinguin pactades —individualment o col·lectivament—, els sistemes de productivitat i els percentatges
de serveis.
— El manteniment del nivell d’ocupació
mentre duri la concessió.

— El compromís d’ocupació i de reubicació
al centre de treball en cas de disfuncions
produïdes per canvis en la concessió.
— El compromís de no externalització de
serveis per part de les adjudicatàries.
— La revisió de les condicions econòmiques del concurs, en cas que l’empresa
adjudicatària presenti pèrdues econòmiques, per assegurar la viabilitat de la
concessió i evitar el recurs a mesures com
ERO, ERTO, etc.
— De cara a les noves licitacions, els possibles canvis que es puguin plantejar es
pactaran amb la representació legal dels
treballadors i treballadores.
— Més i millor informació a la representació legal dels treballadors i treballadores,
tant en la convocatòria del concurs com
en posteriors fases del procés.
Tot això està passant mentre Aena ha multiplicat els seus beneficis per a l’explotació
de cafeteries i restaurants. Les persones
usuàries no han rebut un millor servei i els
treballadors i treballadores, artífexs també
d’aquest augment d’ingressos, no han experimentat cap millora en les seves condicions. P. Galván i D. Ortega

La plantilla de Makro
Preocupació pels
protesta contra l’eliminació llocs de treball a
de drets essencials
Trasmediterranea
CCOO ha fet costat als treballadors i treballadores de Makro,
que s’han mobilitzat contra el procés de modificació de les
condicions de treball que els volen imposar.
La direcció vol eliminar drets essencials, amb mesures com
la instauració d’una jornada irregular que obligui a treballar
fins a 10 hores diàries, sense cap compensació addicional, a
voluntat de la direcció, el mateix dia o amb preavís d’un dia
per l’altre. També es proposa crear calendaris trimestrals,
canviar el règim de vacances o eliminar l’actual sistema de
millora en cas d’incapacitat temporal (IT). Fins i tot es vol
demanar disponibilitat per obligar a treballar en diumenges i festius que no siguin d’obertura comercial o creant
un nou sistema d’incentius per a la força de venda, que rebaixaria l’actual.

L’any passat es va produir la venda de les participacions del
92,7% de Trasmediterranea, que tenia Acciona al Grup Naviera
Armas, que també havia d’assumir el deute de l’empresa amb
altres societats d’Acciona.
A més, amb el Conveni col·lectiu de flota obert sobre la taula
i amb una negociació alentida, s’han produït diferents informacions contraposades als mitjans de comunicació, que advertien del futur negre per a Trasmediterranea o bé del seu
ressorgiment.
Davant aquesta situació, en què l’empresa s’ha convertit en
presa de tots, CCOO exigeix transparència en l’operació, el
manteniment de Trasmediterranea com una unitat indissoluble i, especialment, la garantia de conservar l’ocupació i les
condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.
abril-juny / 2018
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Pressió sindical per a un nou conveni laboral a
l’Ajuntament de Barcelona
Des de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona s’està reclamant un
conveni digne que retorni els drets perduts durant l’època de crisi tant al personal no uniformat com als col·lectius de la Guàrdia
Urbana i dels Bombers.
El Conveni de l’Ajuntament de Barcelona va ser denunciat el
2015 i després de dos anys és hora d’assolir un nou conveni que
dignifiqui les condicions de treball retallades i minvades durant
aquests anys de crisi, abans que la proximitat de les eleccions
municipals dificulti l’assumpció de compromisos per part del
Govern actual.
Entre les demandes que s’inclouen en la plataforma negociadora hi ha l’aportació de 800.000 € anuals al pla de pensions, que
ja estaven compromesos, i al qual el consistori no ha fet ni una
sola aportació; els drets de conciliació, la capacitat de negociar la
jornada de 35 hores; la recuperació del poder adquisitiu perdut,
que es calcula en un 15%, i la resta de drets arrabassats durant
els darrers anys de crisi.
Cal implementar les mesures que conté el II Acord de millora de
l’ocupació pública assolit el passat mes de març pels sindicats de
CCOO, UGT i CSIF, i que, un cop aprovats els pressupostos generals, tenen plena vigència.
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Cal recordar que en aquest acord s’estableix la capacitat de poder
negociar les 35 hores setmanals, la recuperació de la complementació en els supòsits d’IT, l’augment de l’oferta pública d’ocupació
i la implementació de polítiques contra les bretxes salarials.
Procés de negociació
Actualment s’està en un procés de negociació del conveni, però
els sindicats han intensificat la pressió i les mobilitzacions per
aconseguir un principi d’acord que pugui ser ratificat pel conjunt de la plantilla abans del setembre d’enguany.
Els delegats i les delegades de la secció sindical fa sis mesos que
negocien, i des del mes d’abril fins al mes de juny han convocat
concentracions a les portes de l’ajuntament, coincidint amb els
plens municipals. Maria Rosa Tomás Murcia
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CCOO, contra els talls
de llum d’Endesa

CCOO de Lleida ja
té Comitè de Dones
Recentment s’ha constituït el Comitè de Dones de la Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida. Es dona, així, compliment als acords assolits en el 8è Congrés, que es va celebrar a
Lleida el març del 2017.
Van ser convocades les dones que formen part dels òrgans de
direcció del sindicat a les terres de Lleida, les dones que integren
les direccions de les seccions sindicals, les dones delegades i afiliades dels comitès d’empresa i les dones afiliades que formen
part del grup de treball d’igualtat de la Secretaria de les Dones
de CCOO de Lleida. En total, més de 100 dones de tot el territori
van ser cridades a participar en aquest òrgan consultiu.
A la reunió de constitució es va aprovar el reglament intern i
es van escollir les dones que formaran part de la mesa, la presidenta i l’equip coordinador del Comitè de Dones. També es va
ampliar la delegació de les terres de Lleida per anar al Comitè de
Dones de CCOO de Catalunya.

El sindicat participa un
any més en la Fira de
Formació i Treball de
Lleida
CCOO d’Educació de les Terres de Lleida participa un any
més en la Fira de Formació i Treball (F&T). Aquesta fira és un
magnífic moment per comprovar la salut de l’FP a través del
contacte directe amb els docents. Per al sindicat, l’FP ha de
ser un dels pilars de l’educació i per això s’està treballant en
un nou acord d’FP que en garanteixi la qualitat i millori les
condicions dels docents que la imparteixen. La fira també és
un punt de trobada entre l’oferta i la demanda, presenta una
estreta col·laboració entre el món educatiu i l’empresarial, i
no només dona prioritat a la formació professional, sinó que
també dona suport a la formació continuada.
Assessorament a estudiants
A la fira, el sindicat va assessorar els futurs estudiants sobre les
pràctiques a les empreses. Justament aquest va ser el tema de
la xerrada que va fer en el marc de la fira la responsable d’FP
de CCOO d’Educació, Rosa Mari Villaró. El títol de la xerrada era
“Els joves i les pràctiques a l’empresa” i va tractar, entre altres
temes, sobre les pràctiques a l’empresa en els cicles formatius, el mòdul de formació en centres de treball i l’FP dual i
l’alternança a l’empresa.

CCOO ens felicitem que l’afiliat P. Á. hagi guanyat una sentència, en primera instància, que resol la procedència de reposar-li
el subministrament elèctric que li va ser retirat unilateralment
per part d’Endesa. Aquesta persona, com moltes en una reivindicació creixent, es va negar a canviar el seu comptador
elèctric per un de telegestionat. L’empresa va decidir aplicar
de manera unilateral i desproporcionada aquest tall de subministrament, tot i estar al corrent de pagament, sense deixar
marge a la decisió de persones i famílies, en una interpretació
restrictiva d’una normativa europea que ha d’entrar en vigor
el 2020. Aquesta decisió contradiu diverses recomanacions
del Consell d’Europa, resolucions del Parlament de Catalunya i
mocions municipals, que advoquen per la voluntarietat i que
qüestionen incompliments eventuals en matèria de protecció
de dades, així com la necessitat d’avaluar i considerar efectes
en la salut de les persones.
Bé de primera necessitat
CCOO donem suport a la lluita d’aquestes famílies i ens solidaritzem amb aquesta reivindicació perquè considerem que l’accés
als subministraments bàsics és un bé d’especial protecció i un
dret de primera necessitat. Així doncs, contribuirem a seguir visibilitzant casos injustos com aquest, facilitarem assessorament
jurídic civil i farem de mitjancers davant les administracions i
amb la mateixa Endesa per tal de buscar solucions a una problemàtica que, de ben segur, encara tindrà recorregut.

Cursa Solidària de
Terrassa: inclusiva i
reivindicativa
La Cursa Solidària per la Justícia Social ha arribat a la seva
cinquena edició. Aquest any, a les curses infantils, a la de
les cadires de rodes —on participen companyes i companys amb paràlisi cerebral— i a l’absoluta, s’hi ha afegit
un nou circuit de 2 km. S’amplia, d’aquesta manera, la
participació per a persones amb problemes de mobilitat.
Sumant les cinc edicions, en aquesta matinal ludicoesportiva hi han participat més de 9.000 persones i s’han
recollit 25.000 kg d’aliments per a criatures i nadons.
Aquest esdeveniment solidari és possible gràcies
a la suma d’empreses patrocinadores i d’entitats
col·laboradores, i a la participació de l’Ajuntament de
Terrassa.
La Cursa Solidària per la Justícia Social de Terrassa continua posant l’accent en una de les realitats més dures:
la malnutrició infantil. Així mateix, en la reivindicació de
la justícia social, segueix apostant per la inclusió i la defensa dels drets de totes les persones. Maribel Ayné
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Delegats i delegades de
CCOO omplen l’Auditori
Atrium de Viladecans a
l’assemblea “A l’ofensiva:
salaris, igualtat i pensions”
venen de tot arreu i on la cohesió social ha estat exemplar, i
aquest és un valor que cal protegir. CCOO representa la diversitat, ja que aposta pel model de
convivència i de respecte de les
diferents identitats. CCOO creu
de manera clara en el diàleg
com la manera de solucionar
el problema polític que hi ha a
Catalunya.
El 26 d’abril a l’Auditori Atrium de Viladecans, amb el títol “A l’ofensiva:
salaris, igualtat i pensions”, CCOO del
Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia Garraf va organitzar una assemblea
sindical on van participar prop de 800
delegades i delegats.
L’acte va començar amb la salutació de
l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, que va
agrair que CCOO hagués triat el municipi per
a una trobada d’aquestes característiques.
Va iniciar les intervencions Josep Maria
Romero, secretari general de CCOO al territori, que va destacar la força del sindicat
a les nostres comarques i la feina feta per
totes i tots els representants dels treballadors i treballadores. També va aprofitar
per recordar els tres objectius que es van
marcar en el congrés intercomarcal de fa
un any: la lluita contra la precarietat, la feminització del sindicat i el reforç de la unió
intercomarcal.
A continuació, va intervenir Unai Sordo,
secretari general de CCOO, que va ressaltar el vincle que té personalment amb la
comarca del Baix Llobregat, una comarca
que reflecteix i expressa molt bé el que
està passant a Catalunya i com és Catalunya. Una terra formada per persones que
abril-juny / 2018

Finalment, Sordo va afirmar que o hi ha
canvi de polítiques o hi haurà conflicte
social. Continuarem fomentant la participació de la gent, recollint les seves reivindicacions, estant presents en els convenis, en les negociacions, però també
en el conflicte. CCOO anirà on ens digui
la classe treballadora i el nostre paper no
és quedar bé amb ningú, sinó organitzar
la classe treballadora.
Va concloure les intervencions Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, orgullós de veure aquesta demostració de força de la gent de CCOO. Javier va
afirmar que ara ens toca a nosaltres i això
és el que fem cada dia, estar amb la gent
de la Seat i les seves empreses, amb la gent
de l’aeroport, la geriatria, les cambreres de
pisos i la seva vaga del pont de maig, etc. La
majoria de conflictes tenen un component
de precarietat, i la precarietat, sobretot, té
cara de dona i de joves. Per això som en
les mobilitzacions: per aconseguir la plena
igualtat entre homes i dones.
Javier va finalitzar la seva intervenció
constatant que “CCOO tenim la legitimitat
afiliativa i representativa de ser la primera
força social i sindical d’aquest país, i hem
de tensar el conjunt de l’organització per
seguir sent la primera força.

Participa en
el concurs
d’un obsequi
institucional
La Unió Intercomarcal de CCOO del
Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia
- Garraf convoca estudiants, grups o
grups classe, artistes, aficionats al disseny i a les arts plàstiques en general
a elaborar una proposta de regal amb
el qual CCOO obsequiarà aquelles
persones afiliades al sindicat de reconeguda trajectòria, personalitats destacades, institucions, entitats i moviments socials.
Ha de ser un disseny inèdit, que expressi els valors que representa el
sindicalisme de classe de quatre comarques diverses, que, alhora, construïm un projecte comú. L’obra s’ha
d’inspirar en els valors del compromís,
la solidaritat, la lluita, la reivindicació,
la proactivitat, la igualtat, la integració, la inclusió, la participació, el pensament crític, la tolerància i la pau,
entre d’altres.
Pot ser presentat a través de diferents
disciplines artístiques (dibuix, pintura,
litografia, còmic, fotografia, disseny
gràfic, ceràmica, metalls, metacrilat,
ferro o altres materials), ha de poder
ser reproduït i, esmentant-ne l’autoria,
serà objecte d’un tiratge en sèrie.
Conformarem un jurat per trobar
l’obsequi que representa CCOO i atorgarem un premi en forma d’aportació
econòmica de 500 € per a la persona
guanyadora o grup guanyador.
Per a més informació i detalls:
www.ccoo.cat/bllapag.

MACEDÒNIA
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LA FRASE Martin Luther King (Atlanta, 1929 - Memphis, Tennessee, 1968). Va ser un clergue i activista
afroamericà en pro dels drets dels negres, premi Nobel de la Pau el 1964.

El dimarts 15 de maig, va tenir lloc, a la
seu de CCOO a Barcelona, en el marc del
Seminari Salvador Seguí de la Fundació
Cipriano García - CCOO de Catalunya, la
presentació de l’interessant document
“Una proposta per la democràcia, la convivència i la cohesió social”. La presentació va anar a càrrec d’Alfons Labrador,
coordinador del seminari i president de
la fundació.
Prèviament es va fer la conferència “Salvador Seguí i el desenvolupament del
sindicalisme de classe a Catalunya”, a càrrec de Juan Cristóbal Marinello, investigador postdoctoral de l’Institut d’Història
Contemporània de la Universidade Nova de
Lisboa.

SEGIS

Suport a
l’expresident
brasiler Lula
da Silva

El passat mes d’abril, Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, es
va reunir amb la presidenta del Brasil entre el 2011 i el 2016, Dilma Rousseff, per
tractar la greu situació que es viu al país,
que pateix una crisi política, una manca
d’imparcialitat en l’ús dels instruments judicials i violència al carrer.
CCOO va expressar la solidaritat amb la
democràcia i el respecte pels drets socials, polítics i civils a Brasil, i va criticar la
desmesura de l’empresonament del company de partit de Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, president del país entre
el 2003 i el 2010.

COL·LABORACIÓ

Nou
document
del Seminari
Salvador
Seguí

SOLIDARITAT

REFLEXIÓ

“La injustícia en qualsevol lloc és una amenaça a la justícia a tot arreu”

Trobada de
CCOO del
País Valencià
i CCOO de
Catalunya

El 19 d’abril, representants de CCOO del
País Valencià i Catalunya van mantenir una
trobada a la seu de l’organització catalana,
amb la voluntat de compartir experiències de treball sindical en temes que són
elements comuns o prioritaris, i també
d’actualitat. La jornada de treball ha reforçat el vincle entre les dues organitzacions
i ha establert camins de treball conjunt. En
la jornada, es van tractar temes com el finançament territorial, el corredor mediterrani, el paper del sindicat en relació amb la
llengua i la cultura, la realitat nacional o la
lluita contra les desigualtats des del punt
de vista de gènere.

Alfons López & Pepe Gálvez

abril-juny / 2018
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