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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
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CCOO considera que tots els problemes de la vida social que afecten els treballadors i les treballadores són de la seva incumbència i assumeix, per tant, la
responsabilitat de l’anàlisi i l’actuació amb plena independència de l’Estat, de
l’Administració central i autonòmica, dels poders autonòmics i de qualsevol altre
cos institucional o social. Consegüentment, CCOO respecta el dret de tots els seus
afiliats i afiliades a pertànyer al partit polític o a l’associació social o religiosa que
creguin convenient d’acord amb les seves conviccions, sempre que amb això no
involucrin la seva pertinença al sindicat o la seva responsabilitat respecte d’aquest.
La formació de faccions polítiques organitzades al si de CCOO constitueix una greu
distorsió del principi d’independència del sindicat, ja que trasplanta al seu si les
diferències existents en àmbits i enfocaments aliens al sindicat.
Aquest principi, que apareix en un article dels Estatuts de CCOO de Catalunya, fa
seu el compromís que l’estratègia sindical no serà mai subsidiària de l’estratègia
política. Significa un rebuig al concepte corretja de transmissió, que ens han demanat moltes forces polítiques davant l’efervescència del conflicte institucional i
polític. No farem de corretja de transmissió.
En els últims temps hi ha hagut forces polítiques, com ara l’ANC, que han burxat
perquè CCOO seguís una consigna política. D’altra banda, C’s va portar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució que pretenia dir al sindicat quins
actes i manifestacions podia o no podia fer. Una organització com la nostra, amb
143.000 persones organitzades, és prou potent, plural i democràtica com per resistir les pressions i ser completament autònoma.
Quan no ens han pogut influir, han optat per fer créixer altres sindicats. És el cas de
la I-CSC, que té un 0,6 % de la representació sindical a Catalunya i que s’ha posicionat clarament com el sindicat de l’ANC.
És un moment de gran intensitat en la comunicació política i, també, de gran emotivitat. Mai a Catalunya havíem vist un màrqueting polític tan voluminós. S’han
creat mitjans per estar a favor del procés o en contra, canals de Telegram o WhatsApp, i els mitjans de comunicació convencionals hi han dedicat quasi tot el seu
espai. Les estratègies de comunicació política consisteixen a crear una bombolla
comunicativa al voltant de cada persona, on vegi i senti el que vol veure i sentir, i
on no vegi i no senti informacions i opinions que no comparteix o que la puguin
inquietar. Això ha contribuït a un procés de polarització que ha fragmentat el marc
institucional i polític i ha dividit la societat a Catalunya i a Espanya.
A CCOO preferim el debat, la pluralitat, la construcció col·lectiva de les anàlisis i les
propostes. El contacte humà és important per a la deliberació en la construcció de
les propostes i la cohesió a l’hora de defensar-les.
No donem suport a manifestacions ni actuacions de partit ni de part. Compartim
l’orgull de tenir un sindicat plural que respecta i debat diferents posicions polítiques amb una profunda cultura democràtica. Som independents, però no indiferents. Som una organització social d’esquerres en el món del treball. Treballem per
a la cohesió interna de CCOO i per a la cohesió social del país, com sempre hem fet.
La diversitat i la pluralitat són una riquesa. La convivència de la classe treballadora
no es pot posar en joc. Montse Ros
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D’aquí a 2 mesos ens hi juguem molt
Els propers mesos d’abril i maig els ciutadans i ciutadanes participem en un procés d’eleccions en què gairebé
s’escullen totes les estructures de govern del nostre marc
institucional. Des del Parlament Europeu fins al poble més
petit s’escollirà representació, passant pel Congrés dels Diputats i algunes assemblees i parlaments autonòmics (no
en el cas de Catalunya), una estructura que els propers 4
anys definirà les polítiques que condicionen la vida de la
gent després d’una llarga crisi i una recuperació econòmica,
però no social. D’aquí a 2 mesos ens hi juguem molt.
7 anys de dura crisi i 4 de recuperació econòmica injusta socialment han provocat un augment de les desigualtats i les bosses
de pobresa a Catalunya i a Espanya. Una forta desafecció ciutadana de les institucions i de la política ha obert un buit, atesa la
pèrdua de participació democràtica de la ciutadania, que està
sent ocupat per opcions populistes, feixistes i ultranacionalistes
arreu d’Europa que s’expressen en diferents processos electorals
als diferents països. Aquesta realitat pot arribar al Parlament Europeu amb força, cosa que afebliria encara més el caràcter d’una
Europa social, molt castigada per les polítiques conservadores
dels últims anys de la Comissió Europea.
Aquestes opcions arriben al nostre país, com hem vist a les eleccions a l’assemblea d’Andalusia. Una irrupció que condiciona la
política estatal i provoca un enduriment de les posicions dels
partits de dretes, que mostren, sense prejudicis, amenaces contínues a les llibertats i als drets socials des d’una posició patriarcal
i paternalista, i que s’erigeixen com a salvadors de la pàtria, fins i
tot parlant de reconquesta.
Es tracta d’una amenaça contundent als marcs d’autogovern autonòmic i municipal que allunya les polítiques de la gent amb
la clara opció d’eliminar espais de gestió directa dels recursos
públics i així poder transferir-los amb més facilitat a mans de les
elits amigues de la gestió privada. Menys Estat: més desigualtat.
Una crisi territorial ja greu de per si pel conflicte polític a Catalunya, que pot empitjorar més si aquestes dretes arriben a àmbits
de poder estatal i territorial.
Paper important de CCOO
El sindicat té un paper important en la construcció d’instruments
i propostes socials en moments cabdals com els que afrontem
aquests mesos. La millor manera d’aturar un front de retrocés en
drets i llibertats a càrrec de les dretes al país és convèncer la gent
que la reconstrucció del contracte social és la millor solució per
a tothom, des de la vessant social, política i territorial, des dels
drets laborals, socials i civils per enfortir un marc democràtic de
llibertats.
Aquest contracte social ha de recuperar el pes dels salaris de
la gent treballadora, i això s’ha de fer enfortint la negociació

col·lectiva i recuperant els equilibris de l’Estatut dels treballadors, amb la derogació de les reformes laborals; enfortint els
sistemes de protecció social i pensions; recuperant prestacions i
subsidis per a les persones sense feina i fent suficient i sostenible
el sistema públic de pensions, i augmentant la despesa social
pressupostària fent créixer la seva capacitat d’ingressos amb una
reforma fiscal que faci tributar més qui més té o més guanya, una
despesa social que ha de recuperar i millorar el malmès estat
del benestar en els seus pilars fonamentals: educació, sanitat i
protecció social.
Hem d’enfortir els instruments institucionals que vertebren les
garanties i la participació democràtica de la societat més enllà
dels processos electorals; els marcs de participació de la societat civil, i la concertació social. Tot això s’ha de fer reforçant les
exigències de transparència, representativitat, ètica i valors, i
compromís institucional a totes les organitzacions polítiques i
socials amb un consens que s’expressi en una llei de participació institucional que garanteixi la participació democràtica de la
ciutadania.
Un contracte social, que des del seu contingut, els drets i el seu
continent, i les institucions polítiques i socials, construeixi un
teixit social que avanci amb igualtat d’oportunitats en un món
de canvi i transformació contínua, que hem d’afrontar com una
oportunitat de progrés per a tothom, sobretot per als treballadors i treballadores.
S’obre un cicle electoral. Participem-hi activament exigint allò
que és nostre. Ens hi juguem molt. Javier Pacheco
gener-març / 2019
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ENTREVISTA · CRISTINA SÁNCHEZ

“És molt important informar
el jovent per dir-li que no
ha d’assumir tot allò que diu
l’empresari”
CRISTINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
és afiliada a CCOO i delegada a l’empresa Excel CRM

La Cristina té 30 anys. Es va afiliar
a CCOO de Catalunya quan va
tenir necessitat de suport laboral
a la seva empresa. Poc després va
decidir presentar-se a les eleccions
sindicals.
Quan i per què et vas afiliar?
Em vaig afiliar fa un any i mig per un problema laboral a la meva feina. Jo sempre he estat teleoperadora i em va sortir
l’opció d’accedir a una nova categoria de
coordinadora. Vaig accedir a aquest lloc
de treball, però l’empresa no em reconeixia la categoria. El delegat sindical em va
dir que no m’havien modificat el contracte i que, per tant, jo cobrava un plus que
podia perdre. En altres paraules: no tenia
reconeguda la categoria, de manera que
en qualsevol moment l’empresa em podia
tornar a canviar de feina i treure’m, també, aquest plus. Al cap de quatre mesos
d’exercir aquesta feina, l’empresa va començar a generar problemes a la meva
nòmina: la tasca que feia no quadrava
amb el que cobrava realment. Vaig parlar
amb el meu delegat i em va recomanar
que m’afiliés i que reclamés. I així ho vaig
fer: em vaig afiliar. Aleshores van obrir candidatura per pujar a coordinador i, després
de cinc mesos treballant en aquest lloc i
després d’haver format altres companys i
companyes per fer aquesta tasca, em van
dir que no estava preparada, i això va ser
molt frustrant. Tot això va coincidir amb
les eleccions sindicals a l’empresa i em
vaig apuntar a la llista de CCOO, ja que
estava suficientment implicada i emprenyada per solucionar els problemes que jo
gener-març / 2019

havia patit i que també patien altres companys i companyes de treball. Jo els deia
que davant de qualsevol problema laboral
tenien el suport de CCOO.
Quines raons donaries al jovent
sobre la necessitat d’afiliar-se a un
sindicat i, en concret, a CCOO? De fet,
ja ho estàs fent a la teva empresa.
Jo els dic que davant de qualsevol dubte,
sempre tindran el comitè d’empresa, però,
si tenen qualsevol problema, a CCOO hi
ha servei d’advocacia, d’assessorament…
A més, s’ofereixen cursos de formació
subvencionats molt econòmics, i molts,
fins i tot, gratuïts. Això et dona l’opció de
continuar formant-te i de no quedar-te
estancat. A més, si ets afiliat o afiliada a
CCOO tens molts descomptes en serveis.
Som un grup, no estem sols. Al nostre comitè d’empresa estem molt units, sempre
tens algú que es preocupa per tu i que
t’assessora. Et sents protegit.
El sindicat està creixent en
afiliació i aquesta augmenta,
sobretot, en dones. És confirma que
som un sindicat de dones. Com ho
valores això?
Les dones estem sortint de la idea d’“em
quedo a casa”. Treballem més i també ens
burxen més. Per això, busquem tenir un
suport, un col·lectiu que ens ajudi i, a més,
volem canviar el món. Per tant, tirem endavant de la millor manera, que és juntes
en aquest sindicat. Els delegats i delegades del meu comitè són tots de CCOO i
la majoria, dones: malgrat que la plantilla està equilibrada entre homes i dones,

s’han presentat moltes més dones que
homes a les eleccions, i això es nota.
El món laboral està canviant i
això, els joves ho sabeu molt bé
(precarietat, parcialitat, etc.). Com
creus que s’ha d’adaptar el sindicat a
aquestes noves realitats del treball?
Jo no vaig saber que era un sindicat,
realment, fins que no vaig fer un curs
d’iniciació. Jo sabia el que era un comitè
d’empresa, però no un sindicat. No saps
exactament què és, de què es tracta i
estàs una mica perdut. Fer arribar més
informació a la gent jove ajudaria molt,
ja que, per exemple, el meu germà, que
és més petit que jo, dona per fet que el
que diu l’empresari és el que és i ja està.
I no és així. Tots comencem sense experiència, sense informació, per això és molt
important fer arribar al jovent la informació per dir-li que no ha d’assumir tot allò
que diu l’empresari, que hi ha un grup
de gent que t’acollirà, et donarà suport i
t’ajudarà en el que necessitis. Hem de dirho clar: la situació econòmica dels joves
no és bona. Avui dia un lloguer, encara
que sigui en un pis compartit, és molt car,
inaccessible… Sempre mires d’estalviar el
que sigui i, per a mi, afiliar-me al sindicat
suposava un gran esforç econòmic (has
d’omplir la nevera i tots els diners són fonamentals), però hem de prendre consciència que l’afiliació és una necessitat,
una assegurança perquè si et passa qualsevol cosa a la feina no et suposi després
un sobrecost més gran. Ho hem de veure
com una inversió de futur, per la nostra
seguretat. Emili Rey
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El creixement afiliatiu es consolida
L’any 2018 l’afiliació a CCOO de Catalunya ha crescut un 1,19 % i arriba a
142.689 persones, amb la qual cosa es consolida el canvi de tendència que ja
es va produir l’any 2017, després de 7 anys de caiguda en nombre d’afiliats i
afiliades.

EVOLUCIÓ DE L’AFILIACIÓ 2008-2018

El comportament afiliatiu té molt a veure
amb la situació econòmica i les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Així, durant els anys de crisi
econòmica, de pèrdua d’ocupació i de
devaluació salarial va caure l’afiliació al
sindicat i s’ha anat recuperant a mesura
que es tornava a crear ocupació. Malauradament, aquesta recuperació afiliativa
ha estat més lenta que en altres èpoques

Estem impulsant
l’atenció a l’afiliació des
de la proximitat del lloc
de treball, amb més
atenció personalitzada,
amb noves eines
tecnològiques, com
l’app de CCOO

per la precarietat, els baixos salaris, la falta d’estabilitat en l’ocupació, les noves
formes de treball i d’explotació fruit de
les reformes laborals, i les polítiques de
retallades.
Feminització del sindicat
També la realitat afiliativa està canviant,
tal com canvia el mercat de treball. Així,
veiem com l’any 2018 l’augment de
l’afiliació neta es produeix entre les dones,
que passen del 41,50 % l’any 2017 (58.529)
al 42,41 % l’any 2018 (60.514). Per contra,
els homes passen del 58,50 % (82.488) al
57,59 % (82.175). El percentatge de dones
afiliades a CCOO de Catalunya respecte
dels homes és una dada molt significativa, ja que és la més alta de la història de
CCOO de Catalunya i mostra clarament la
feminització del sindicat.
Una altra dada molt significativa és el
creixement de l’afiliació immigrant, que

l’any 2018 augmenta un 9,62 % respecte
de l’any anterior i arriba als 7.031 afiliats
i afiliades, amb un increment important
també de dones, que ja són un 34,68 %
de l’afiliació immigrant.
El procés d’envelliment del mercat laboral i les dificultats que tenen les persones
joves per tenir una feina estable dificulten l’afiliació de la gent jove, i aquest fet
es veu reflectit en l’edat de l’afiliació de
CCOO. Així, el 64,1 % dels afiliats i afiliades
a CCOO de Catalunya tenen entre 41 i 60
anys, mentre que el 18,5 % de l’afiliació
al sindicat té una edat compresa entre
els 31 i els 40 anys, i només un 5 % són
joves menors de 30 anys. Segons un informe realitzat per CCOO de Catalunya i
presentat el passat mes de desembre, en
10 anys la meitat dels treballadors i les treballadores de Catalunya tindran més de
45 anys. En aquest sentit i en el marc del
diàleg social, CCOO reivindica l’operació
de canvis en el nostre mercat de treball
que millorin la qualitat de l’ocupació fent
especial atenció a la gent jove, que pateix
de manera intensa l’atur, la precarietat, la
temporalitat i la parcialitat en els llocs de
treball.
Atenció de proximitat
D’altra banda, com passa en la societat
actual, també estan canviant les formes
en què es relaciona l’afiliació amb el sindicat. Per això, estem impulsant l’atenció
a l’afiliació des de la proximitat del lloc de
treball, amb més atenció personalitzada,
amb noves eines tecnològiques, com
l’app de CCOO, que també és el carnet
digital del sindicat. Estem simplificant els
procediments afiliatius, amb la posada en
marxa, des del passat mes d’octubre, de
l’afiliació web amb pagament per targeta
i estem treballant en la posada en marxa
d’un servei integral d’atenció a l’afiliació.
Finalment, avançar en la participació
dels nostres afiliats i afiliades en les decisions del sindicat és un compromís
congressual i, per aquest motiu, estem
implementant de manera habitual les
consultes a l’afiliació per als temes que
siguin rellevants per a les seves condicions laborals. Dolors Llobet
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Es mantenen les desigualtats
socials, malgrat el creixement
econòmic
Sovint, es pensa que les desigualtats s’han incrementat
per la crisi i que quan en sortim es reduiran. Aquesta
imatge és falsa. Les desigualtats van créixer abans de la
crisi —de fet, aquestes en són una de les causes—, es van
accelerar durant la crisi i no s’estan reduint en la represa.
A Catalunya, aquest fenomen és especialment agut en relació
amb la Unió Europea (UE), de manera que ens allunyem més
encara de les mitjanes de cohesió social i protecció social del
nostre entorn.
El primer factor de desigualtat és la situació del mercat de
treball i el pes dels salaris en el repartiment de la riquesa.
Pel que fa a l’atur, cal recordar que, malgrat la represa de la
creació d’ocupació, encara hi ha a Catalunya 300.000 persones ocupades menys que abans de la crisi, i l’any 2017, encara Ha crescut el nombre de persones que, malgrat tenir feina, són pobres
més de la meitat de la població en situació d’atur feia més
d’un any que no treballava.
La població aturada que viu en llars on tots els membres actius per sota). Aquest retrocés és més intens que en el cas de la UE,
estan aturats es va doblar entre el 2008 i el 2013 i, malgrat la re- on el pes de les remuneracions a assalariats sobre el PIB es manducció dels darrers 2 anys, prop del 38 % dels aturats viu en una té relativament més estable.
Això ha afectat amb més intensitat les rendes salarials més baillar en aquesta situació.
La remuneració del treball assalariat ha crescut per sota dels aug- xes, majoritàries en activitats poc protegides per la negociació
ments de productivitat de l’economia. Això s’ha accentuat com col·lectiva, al mateix temps que les rendes del capital i els sous
a conseqüència de la reforma laboral. El pes de la remuneració dels directius han augmentat.
dels assalariats sobre el PIB generat s’ha situat, a Catalunya, en la
darrera fase de creixement econòmic (2014-2016), en el 48,3 %, Sistema fiscal injust
amb una significativa reducció respecte de la mitjana dels anys Aquesta situació es veu agreujada per una política fiscal poc
de crisi (2,1 punts percentuals per sota) i respecte de la mitjana progressiva. La pressió fiscal a Catalunya se situa en 5,4 punts
de l’etapa de creixement prèvia a la crisi (0,8 punts percentuals del producte interior brut (PIB), per sota de la mitjana de la UE.
A més, en la sortida de la crisi, la participació fiscal en el PIB s’ha
recuperat a la UE, i a Catalunya, no. És consolida la bretxa fiscal
entre nosaltres i la UE.
D’altra banda, la tributació a Catalunya té un caràcter força regressiu, ja que només una tercera part dels ingressos provenen
dels impostos directes associats a la renda i al patrimoni. Tenim
un sistema fiscal injust i insuficient per assolir els estàndards de
benestar europeu.
Si tenim menys recursos fiscals, és d’esperar que tinguem menys
despesa en polítiques socials. La realitat encara és pitjor. Si la
nostra bretxa fiscal és de 5,4 punts, la bretxa en protecció social
respecte de la mitjana de la UE és de 7 punts de PIB.
En conseqüència, polítiques com l’educació i la sanitat estan mal
finançades. De política pública d’habitatge, pràcticament no
n’hi ha. La despesa pública en educació s’ha mantingut històricament per sota dels nivells mitjans europeus, al voltant d’1,3
punts percentuals del PIB de mitjana, al llarg dels darrers 17 anys,
la qual cosa afecta de manera particularment negativa la igualtat

Els factors determinants de
les desigualtats són: el menor
pes de la despesa social, les
rebaixes fiscals, la precarització
del mercat de treball i el retrocés
dels salaris
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d’oportunitats. El 2016 el pressupost en educació estava encara
al nivell del 2013. En canvi, l’increment de l’alumnat continua, de
manera que els recursos per alumne es redueixen.
A Catalunya, la despesa pública en sanitat l’any 2015 va ser de 5,4
punts del PIB, quan la de la UE va ser de 6,65 punts del PIB. D’altra
banda, la despesa en protecció social és menor a Catalunya que
a Espanya, encara que també està situada 3,2 punts per sota de
la despesa de la UE. Consegüentment, les polítiques de protecció social que depenen de l’Estat també estan situades molt per
sota del necessari.
Milers d’aturats sense protecció
S’ha degradat la cobertura i la qualitat de la protecció davant
l’atur. Per exemple, a Catalunya, l’any 2017, un 70,3 % de qui es
trobava en situació d’atur, havent treballat prèviament, no rebia
cap prestació. Són 292.000 persones.
Les pensions han perdut poder adquisitiu. La pèrdua acumulada
del poder adquisitiu de les pensions entre el 2007 i el 2017 va ser
d’un 9,4 %. En el període de crisi (2008-2013) la pèrdua va ser del
8,2 % i entre el 2014 i el 2017 la pèrdua de poder adquisitiu va
ser d’un 1,2 %.
Tot plegat, condueix a un increment de la desigualtat. La diferència entre les rendes més altes i les més baixes es va incrementar
durant els anys de crisi, tot i reduir-se lleugerament en els darrers
anys (2014-2016). La renda del 20 % de les famílies amb ingressos
més elevats va ser l’any, 2016, 5,7 vegades superior a la renda
del 20 % de les famílies amb menys ingressos, mentre que en el
conjunt de la UE era 5,1 vegades superior.

És fals que pugui créixer la desigualtat i, alhora, el benestar de
tothom. En termes mitjans, els anys 2014-2017, la renda per habitant generada a Catalunya va tenir una capacitat adquisitiva
inferior que l’existent, en termes mitjans, els anys 2000-2007. A la
UE ja s’ha recuperat el poder adquisitiu que es va perdre entre el
2008 i el 2013; a Catalunya, no.
Augmenta el risc de pobresa
Més desigualtat suposa l’increment de les situacions de pobresa
o de risc d’exclusió. La taxa de risc de pobresa a Catalunya és del
23,8 %, i inclou 1.754.000 persones.
La taxa de pobresa en el treball, és a dir, el nombre de treballadors i treballadores que, tot i tenir una feina són pobres, ha crescut ininterrompudament entre el 2010 i el 2017, a Catalunya, a
Espanya i a la Unió Europea. A Catalunya parlem d’un 12,2 %
(335.000 persones). Si el càlcul el fem en el supòsit d’autonomia
i segons la renda individual (no la familiar), el 2015 la taxa de
pobresa en el treball de les dones superava en més d’11 punts
la dels homes. En tots els factors estudiats, la situació de dones, persones joves i persones d’origen estranger és pitjor que
la mitjana.
El creixement amb desigualtat és de curta volada, ja que és ineficaç econòmicament perquè deprimeix la demanda interna,
que n’és el primer factor. A més, és injust i condueix tard o d’hora
a agreujar les expressions del conflicte social. Per revertir el creixement de la desigualtat, cal crear ocupació de qualitat, enfortir
els salaris, emprendre la reforma fiscal i augmentar la depesa en
protecció social. Llorenç Serrano

Commemorant els 100 anys de l’OIT i
els 70 anys de la Declaració Universal
dels Drets Humans
CCOO ha volgut destacar la importància de dos recents aniversaris internacionals. D’una banda, el 10 de
desembre del 2018, la Fundació Pau
i Solidaritat de CCOO va organitzar
un debat per celebrar els 70 anys de
la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides (1948),
amb el títol “Els drets laborals també
són drets humans”. Representants de
CCOO i Naima Hammami, secretària
d’Internacional de la UGTT de Tunísia,
reflexionaven sobre com la globalització precaritza i vulnera els drets
humans laborals i promou violència
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antisindical per debilitar la capacitat
de lluita de la classe treballadora.
D’altra banda, aquest 2019 es commemoren els 100 anys de l’Organització
Internacional del Treball (OIT), entitat
referent per al món laboral que ha
superat dues guerres mundials i que
manté la seva vigència precisament
per la defensa del diàleg social i la
resposta col·lectiva davant d’un món
canviant.
A l’abril es preveu que la Generalitat
aculli un acte sobre aquesta efemèride de l’OIT, amb la presència de
Joaquín Nieto, director de l’oficina

espanyola de l’OIT i antic dirigent de
CCOO. L’acte també tindrà relació
amb el centenari de la vaga de La
Canadenca, una de les fites rellevants
de la història del moviment obrer català. També per a l’abril, la Secretaria
d’Internacional i Cooperació de CCOO
de Catalunya organitza una xerrada, a
Barcelona, amb la sociòloga i filòsofa
francesa Dominique Méda.

gener-març / 2019
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Només el 3 % de les ofertes laborals
són per a més grans de 45 anys
Al llarg dels darrers 10 anys s’ha produït
una important transformació del mercat
de treball. Mentre el nombre de treballadors i treballadores de menys de 45
anys es reduïa en mig milió de persones,
el de més de 45 anys s’incrementava en
221.657. La demografia ens avisa que
aquesta tendència es mantindrà també al
llarg de la propera dècada. El 2028 gairebé la meitat de la força de treball tindrà
més de 45 anys, fet que comporta importants reptes en tres àmbits clau: la cohesió social, la sostenibilitat del model de
benestar i la robustesa del teixit productiu. Cal, a més, una anàlisi detallada de les
condicions de treball d’aquest col·lectiu
per anticipar necessitats futures.
Aquest ha estat l’objectiu de l’informe El
treball a partir dels 45 anys. Un repte per al
futur immediat, que CCOO de Catalunya
va presentar el passat 20 de desembre. En
l’informe es mostra com, tot i empitjorar
lleugerament la qualitat de l’ocupació, els
salaris i altres aspectes, com la sobrequalificació o la terciarització dels treballadors
i treballadores de més de 45 anys, el principal risc al qual aquests s’enfronten és
quedar desocupats, a causa de les dificul-

tats existents a l’hora de reincorporar-se
al mercat de treball. Si fa 10 anys hi havia
22.256 persones de més de 45 anys que
feia més d’1 any que estaven a l’atur, avui
són 102.707, de les quals 53.921 fa més de
4 anys que estan desocupades.
Cronificació de la desocupació
El fenomen de la cronificació de la desocupació s’ha quadruplicat des del 2008,
i ha continuat agreujant-se els darrers 5
anys. El mercat de treball tan sols adreça
un 3 % de les ofertes al col·lectiu de treballadors i treballadores de més de 45 anys,
fet que alimenta el fenomen del desànim,
és a dir la pèrdua de confiança en el mercat de treball i l’abandonament prematur
de la trajectòria professional. Aquí hi tenen un paper clau els prejudicis existents
a la cultura empresarial, i la confusió entre
rendiment i capacitat. Com mostren els
estudis, les capacitats al llarg de la vida
laboral no minven, sinó que es transformen, i amb la deguda adaptació del lloc
de treball i la tan necessària formació contínua no deixen de desenvolupar-se.
El mercat de treball necessita una millora
estructural que comença per donar ac-

cés i facilitar l’emancipació i l’autonomia
dels més joves. Alhora, davant la previsió demogràfica, i per no condemnar les
persones treballadores a viure d’estalvis
o subsidis en la part final de la seva vida
laboral, s’ha de fer un esforç important
per fer més inclusiu un mercat de treball
en el qual la discriminació per raó d’edat
continua marcant tendència. Així, CCOO
de Catalunya reclama una campanya
de conscienciació per enfrontar aquests
prejudicis, una millora dels processos
d’acreditació, que valori les capacitats assolides al llarg de la vida laboral, i formació contínua i adaptació del lloc de treball
per garantir el dret a completar la trajectòria professional.
Ajut al retorn al mercat laboral
Pel que fa a l’accés o al retorn al mercat
laboral, el sindicat exigeix que hi hagi els
recursos i els programes necessaris per
garantir una atenció immediata, contínua, integral i personalitzada a les persones desocupades. Això ha de començar
per garantir que qui fa l’orientació tingui
l’estabilitat laboral necessària, i que els
demandants d’ocupació tinguin assegurades les condicions que requereix
la recerca de feina. En aquest sentit, el
sistema de protecció social actual, complex, insuficient i amb massa llacunes de
desprotecció, requereix una reordenació
urgent. La recuperació del subsidi a partir
dels 52 anys i un veritable desplegament
de la renda garantida de ciutadania són
mesures indispensables, que demanen
voluntat política, és a dir, recursos pressupostaris. Ricard Bellera

El 2028 gairebé la
meitat de la força de
treball tindrà més de
45 anys
gener-març / 2019
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És urgent combatre l’atur
crònic, que afecta cada cop
més persones

Poca feina de qualitat
i massa feina a temps
parcial
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) de l’últim trimestre del 2018 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat un 11,8 %
en relació amb el trimestre anterior, cosa que vol dir que hi ha 47.700 persones
aturades més i un total de 451.400 sense feina.
Si mirem les dades de població ocupada, en el darrer trimestre del 2018 l’ocupació
ha caigut en 2.800 persones respecte del trimestre anterior (0,1 % menys). En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 74.900 persones, increment que significa un 2,3 %.
Tot i que l’evolució de l’ocupació és positiva, continuem amb unes taxes d’activitat i
d’ocupació molt baixes, en què les dones són les més allunyades del mercat de treball.
El quart trimestre del 2018, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’ha incrementat en 60.600 respecte de fa un any (2,8 % més), i el nombre
de persones amb contracte temporal ho ha fet en 33.600 (5,6 % d’increment). La
taxa de temporalitat s’ha mantingut en un elevat 22 %, però s’ha reduït la diferència
entre homes i dones.
Contractes de curta durada
L’any passat 3 de cada 10 contractes signats van ser d’una setmana o menys, i la
immensa majoria, del sector de serveis, fet que demostra que el nostre mercat de
treball cada cop és més precari i amb menys valor afegit.
CCOO de Catalunya demana més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques
actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir l’elevada bretxa que existeix
entre homes i dones.
Cal més inversió pública per potenciar sectors productius que generin estabilitat i
ocupacions d’alt valor afegit. És urgent combatre l’atur crònic, que afecta cada cop
més persones. La generació d’ocupació en el sector de serveis i la caiguda que ha
experimentat a la indústria a escala estatal fa urgent dotar de pressupost i reactivar
el Pacte nacional per a la indústria.
CCOO també insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions
laborals dignes, que contribueixi a crear un nou sistema productiu que es basi en
la qualitat, la innovació i la competitivitat, i no en els baixos costos laborals que ens
han portat la crisi i les dificultats de recuperació.
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CCOO reclama
al Govern el
compromís de
diàleg social
permanent
Fa temps que CCOO reclama diàleg social permanent i efectiu a Catalunya. En
aquest sentit, a finals de gener, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va convocar els principals
agents socials i econòmics de Catalunya
per començar a treballar sobre els reptes
clau d’aquest necessari diàleg social. Sindicats i patronals van formar una taula on
el conseller va manifestar la voluntat de
diàleg i concertació social per construir
un mercat de treball de qualitat, amb
igualtat, on les persones tinguin una
ocupació digna i les empreses puguin
ser competitives. El Homrani va proposar
una coordinació trimestral dels diferents
espais de concertació vinculats a la seva
conselleria a través del seguiment de 25
mesures estratègiques.
Necessitem pressupostos
La iniciativa realça el valor del diàleg social i CCOO coincideix amb la majoria de
propostes fetes pel conseller, però considera que l’espai de diàleg s’ha d’ampliar
a més departaments i que sigui un compromís estructural de país i del conjunt
del Govern de Catalunya. El sindicat posa
com a exemple el Pacte nacional per a
la indústria, que necessita una execució
pressupostària que permeti donar robustesa i recorregut al teixit productiu en el
marc del canvi tecnològic, el desenvolupament d’infraestructures al territori, el
desenvolupament econòmic que sigui
sostenible mediambientalment, la innovació i el coneixement o l’educació i la
qualificació de les persones, entre altres
aspectes clau.
CCOO va reclamar l’aprovació de pressupostos a Catalunya i l’Estat en un moment de creixement econòmic, amb
l’objectiu de recuperar les inversions en
polítiques públiques i socials per posar
fi a la precarietat, les desigualtats i la pobresa laboral.
gener-març / 2019
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Atur, precarietat i prejudicis
defineixen la situació laboral de la
joventut estrangera
L’estudi Situació laboral de la població estrangera a Catalunya.
La joventut estrangera, elaborat pel CERES i el CITE del sindicat,
posa de manifest que la situació d’atur i ocupació precària que
pateix la població jove és especialment complicada en el cas de
la joventut estrangera.
Així, es mostra com les ocupacions a què té accés el jovent estranger es concentren en sectors d’activitat en què la precarietat és més elevada, amb més temporalitat, salaris més baixos i la
pràctica empresarial d’allargament de la jornada de manera arbitrària i sovint no reconeguda. A això cal afegir un percentatge
de contractes a jornada parcial no volguts clarament superior
als contractes parcials involuntaris de la població jove de nacionalitat espanyola.
Dels factors que afavoreixen aquesta pitjor situació de la joventut estrangera, l’estudi considera que n’hi ha que són atribuïbles
a la societat d’acollida mentre que d’altres tenen més a veure
amb les característiques del col·lectiu d’origen.
Entre els primers, hi ha la legislació d’estrangeria, especialment
pel que fa a l’obtenció de permisos de treball i al reagrupament
familiar. Es tracta d’un marc legal que dificulta tant la contractació laboral com els processos de transició de l’escola al treball
de la joventut estrangera.
Estereotips i prejudicis
A això cal afegir l’existència d’una percepció farcida d’estereotips
i prejudicis per part de la societat d’acollida, que és present en
l’àmbit institucional (escola i serveis socials) i en l’empresarial,
pel que fa a l’orientació acadèmica i professional, i la selecció,
la contractació i la gestió de personal, en què s’evidencien conductes clarament discriminatòries. És especialment significativa
la percepció negativa de les noies joves que utilitzen un signe
extern de la seva religió, com ara el vel musulmà.
Com a factors endògens, l’estudi situa les condicions i els objectius del procés migratori familiar i també altres aspectes culturals
que configuren una estructura de valors diferent, si més no en
alguns aspectes, a la de la joventut amb nacionalitat espanyola.
Ingressos ràpids
Molt majoritàriament el projecte migratori familiar està orientat a l’obtenció ràpida d’ingressos. Els motius són la necessitat

gener-març / 2019

En la selecció i la contractació
de personal s’evidencien
conductes discriminatòries
per part de l’empresariat

directa del grup familiar que ha emigrat, però també les necessitats o projectes econòmics de la família que resta al país
d’origen. A més, alguns col·lectius tenen encara molt present la
idea del retorn i volen invertir recursos en el país d’origen.
També s’hi afegeix l’efecte de les pautes culturals, que empenyen alguns joves estrangers a matrimonis molt primerencs en
comparació amb els del jovent de la societat receptora.
Aquestes dues motivacions per obtenir el màxim d’ingressos i
al més aviat possible, que es veu en la seva alta taxa de treball a
temps parcial no volgut, té un efecte directe sobre la reducció
del seu itinerari formatiu postobligatori, que minva de manera
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ostensible les seves possibilitats en el mercat de treball. La combinació d’un nivell d’estudis baix, amb l’efecte dels prejudicis
socials i particularment empresarials fa que acabin treballant en
aquelles feines que la societat d’acollida els té destinades com a
pròpies del seu col·lectiu d’origen i en les condicions de precarietat que s’hi donen.
Segons l’estudi, només un canvi en les perspectives familiars
—que hi ha famílies que ja han començat a fer—, combinat
amb un canvi en les percepcions socials i empresarials respecte de la joventut estrangera, sumat a una flexibilització de la
normativa d’estrangeria, podrien modificar la situació de precarietat de la població jove estrangera respecte de la població
jove autòctona.
En aquest sentit, es planteja que cal una flexibilització i
l’agilitació dels procediments d’estrangeria, especialment pel
que fa a l’obtenció i el manteniment de les autoritzacions de
residència i treball i els processos de reagrupament familiar, per
augmentar les possibilitats d’incorporació al mercat de treball
de la joventut estrangera.
També es proposa la necessitat de combatre els estereotips i els
prejudicis en relació amb les persones joves d’origen estranger
vinculats a la seva mateixa condició de joves, però també a aspectes culturals o religiosos.

Fracàs escolar
Es demana, a més, afrontar de manera decidida la lluita contra
el fracàs escolar, que afecta especialment el jovent estranger
amb una millora de la dotació pressupostària adreçada a educació. Al mateix temps, també es considera que cal un treball
conjunt de la comunitat educativa, en el qual l’equip docent,
la família i l’entorn vagin alhora i garanteixin uns adequats
acompanyament i orientació d’aquests joves durant tot el
procés educatiu.
Finalment, l’estudi considera que és important tenir en compte
la diversitat que hi ha entre els joves estrangers i que l’accés a
la nacionalitat espanyola no esborra, per ella mateixa, els elements que són a l’origen de les discriminacions i les dificultats
per accedir al mercat de treball que afecten les persones joves
d’origen estranger. D. Garrell / C. Bertran
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La memòria del
CITE del 2018
identifica més
irregularitat legal
i laboral
La memòria del 2018 de les 34 oficines del CITE a Catalunya posa de manifest un canvi de tendència en el
perfil migratori i constata un increment d’arribades.
Tanmateix, cal destacar que en aquest creixement pesen més els factors d’expulsió dels països d’origen que
no pas els d’atracció per una demanda de mà d’obra.
Així, els països d’origen que més creixen són Hondures,
sotmès a una greu violència estructural, o Veneçuela,
que passa per una greu situació econòmica i una elevada inestabilitat política.
La memòria també posa de manifest com la mala qualitat de l’ocupació —que se suma als efectes negatius
de la greu crisi econòmica— dificulta l’accés a la regularitat. Així, el 19 % de les 26.797 consultes que han fet
les 11.381 persones ateses (el 57 % són dones) estan
vinculades a l’arrelament social, que és la via prevista a
la llei d’estrangeria per accedir a la regularitat.
A més, la memòria evidencia l’increment de les persones que no treballen, i també les que ho fan de manera
irregular, especialment en el treball de la llar (el 42,1 %)
i, en menor mesura, en l’agricultura, el comerç, la construcció, la indústria i altres serveis. Aquest increment
de la irregularitat laboral accentua les dificultats per
mantenir la situació de regularitat —o d’accedir-hi, en
cas de trobar-se sense papers—, però també augmenta la precarietat i l’explotació laboral.
Sense papers i treballadora de la llar
Finalment, la memòria permet copsar la situació del
sector del treball de la llar, que és el principal sector
d’ocupació de les persones ateses (36,9 %), el 94 % són
dones, i també és el primer sector en treball irregular.
En resum, la memòria posa de manifest la necessitat
de flexibilitzar l’accés a la regularitat, de lluitar contra
l’explotació laboral i, especialment, de prendre les mesures necessàries per dignificar el treball de la llar i per
equiparar els drets laborals d’aquestes treballadores
als de la resta de treballadors i treballadores del règim
general. Carles Bertran
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Per un model d’FP dual concertat!
En el món del treball, la formació dual
és com el julivert, que es troba a tots els
guisats. Es parla de la formació professional dual com la solució per fer front a
l’abandonament escolar, com l’eina per
reduir l’atur juvenil i, fins i tot, com la porta perquè els universitaris i universitàries
puguin accedir a un primer lloc de treball.
La realitat, malauradament, és ben diferent: la formació dual és una passarel·la
al món del treball que massa sovint és
precària, és inaccessible per a la major
part dels estudiants i pateix un problema
endèmic d’indefinició política pel que fa
al model.
En aquest sentit, es fa manifesta la voluntat d’algunes multinacionals, i també
d’alguns actors exògens, de confrontarnos amb fets consumats, això és, amb
un model que no sigui fruit de la concertació i no satisfaci les necessitats del
país, especialment del jovent, sinó que,
amb l’excusa de la competitivitat, situï
el lideratge exclusivament en mans de
l’empresariat.
Portal al mercat de treball
Per aquesta raó la nostra organització va
elaborar recentment l’informe Propostes
de CCOO de Catalunya per a un model de
formació professional dual i ha donat inici

La creació de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya és una bona notícia

a una campanya de sensibilització als centres de formació que ha tingut el seu tret de
sortida amb una jornada en la qual vam reunir els principals actors, començant pels joves i els seus representants. Es tracta de garantir que l’FP dual s’entengui com una porta
al mercat de treball, a la vida professional, però també un camí cap a l’emancipació de
les persones. Per això és prioritari que el marc de relació amb l’empresa sigui el d’un
contracte de formació, que hi hagi tutela per part d’un centre de formació públic i que
l’FP dual estigui vinculada a la negociació col·lectiva.
En aquest sentit, la recent creació de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i
Qualificació Professional de Catalunya és una molt bona notícia perquè dibuixa un
marc de concertació ajustat a la llei, que, a més, situa com un dels seus objectius la
fixació dels criteris per al desenvolupament de la formació dual. Aquesta és, de ben
segur, una bona oportunitat per canviar les tornes i garantir l’accés al mercat de treball,
les condicions de l’ocupació jove i el futur de la cohesió social, però també que el nostre
model productiu compti amb la veu de les persones que seran la força de treball del
nostre futur immediat. R. Bellera

Les pràctiques i beques cotitzaran a la
Seguretat Social a partir del proper curs
El Govern espanyol va aprovar un reial decret llei el 28 de desembre del 2018 en què
s’inclou la proposta que totes les pràctiques i beques han de cotitzar. La no concreció
al voltant de qui pagaria la cotització i el suposat poc marge de maniobra que tenien
els centres educatius per aplicar la mesura ha fet que alguns professionals del món
acadèmic i empresarial la qüestionessin i ha portat, de retruc, el seu ajornament.
Acció Jove de CCOO lamenta que s’hagi paralitzat la proposta perquè considera que
comporta avantatges per a l’alumnat, per als centres educatius i per a les empreses.
És important entendre que les cotitzacions permeten fer un seguiment sobre el volum de pràctiques que es fan al territori per poder detectar i combatre totes aquelles
que siguin fraudulentes, a banda que possibiliten avançar la vida laboral dels estudiants i augmentar, per poc que sigui, les recaptacions que incideixen en la millora
dels serveis i les prestacions públiques.
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Una educació plurilingüe per a
una societat plurilingüe
Durant els primers anys de la Transició, el
Parlament de Catalunya comença a desplegar l’Estatut d’autonomia aprovat a les
acaballes del 1979.
L’ús del català era poc present als barris
obrers de les ciutats de l’àrea metropolitana, en les quals s’havia organitzat la lluita
antifranquista i en les quals CCOO va tenir
un paper fonamental. Deia Cipriano García, sindicalista de CCOO, el 1970: “Cualquier solución válida que quiera darse al
problema nacional ha de empezar por tener en cuenta como un todo el conjunto
de los trabajadores que viven, sufren y luchan en Catalunya…”. És per això que els
treballadors i treballadores organitzats,
també a CCOO, van actuar amb el convenciment que l’accés de les classes populars al coneixement i l’ús de la llengua
catalana, llargament prohibida, era una
condició imprescindible per avançar en
el camí de la lluita contra les desigualtats.
Durant aquest període també es construeixen, fruit de les lluites i les reivindicacions, la gran majoria dels centres educatius públics d’aquests barris obrers, on
es van configurar comunitats educatives
molt cohesionades i amb un funcionament molt participatiu i democràtic.
Llei de normalització lingüística
Malgrat el suport social, van ser necessaris tres anys per assolir el consens que
va portar finalment, el 18 d’abril del 1983,
a l’aprovació de la Llei de normalització
lingüística de Catalunya, amb una sola
abstenció.
Aquesta llei ha estat fonamental perquè
ha configurat un model educatiu en el
qual l’alumnat no se separa en centres diferents o en grups diferents per raons de
llengua, i aquest ha esdevingut un dels
valors més importants de l’educació al
nostre país.

La immersió lingüística va
ser la metodologia emprada per fer possible els
objectius marcats a la llei.
L’Escola Llibertat, de Badalona, i l’Escola Roselló
Pòrcel, de Santa Coloma
de Gramenet, van ser les
primeres a aplicar-la després d’acordar-ho els seus
consells escolars, i després van seguir la resta.
Després de 36 anys d’aplicació, els objectius fixats a la llei han estat assolits, perquè s’hi van posar els recursos necessaris
i no s’ha abandonat el consens.
Una societat més diversa
Ara la societat ha evolucionat, ha canviat, és més complexa. La llengua i les
cultures d’origen de les persones de les
nostres ciutats són més i més diverses.
La globalització que empeny els corrents
migratoris cap a Europa ha arribat també
a Catalunya i és necessari actualitzar el
debat educatiu i reconstruir el consens
en aquesta nova realitat.
El Departament d’Educació ha presentat
una proposta que des de CCOO valorem
en tant que proposta per iniciar el debat,
com un punt de partida, potser una mica
teòric i voluntariós.
No volem tornar a discutir sobre el model
d’escola i seguirem defensant que no s’ha
de separar en centres diferents o grups
classe diferents l’alumnat en funció de la
seva llengua inicial.
Educació multilingüe
Seguirem defensant que la llengua vehicular a l’ensenyament ha de ser el català, però volem avançar en una educació
multilingüe per a tothom. Volem que la
capacitat d’aprenentatge de diverses

Seguirem defensant
que la llengua vehicular
a l’ensenyament ha
de ser el català, però
volem avançar en una
educació multilingüe per
a tothom
llengües no depengui de “la butxaca” i
volem que s’hi garanteixi l’accés a tota la
classe treballadora.
Per això la proposta del Departament
d’Educació de la Generalitat ha de concretar la reducció del nombre d’alumnat
per aula, el pla de formació del professorat o les garanties de coordinació real
entra primària i secundària, entre moltes
altres coses.
CCOO com a sindicat nacional defensem els interessos de classe, de la classe
treballadora, els dels docents i els dels
treballadors i treballadores, en general, i
en aquesta defensa seguirem, com sempre, aportant propostes per al debat, i
també els espais de negociació que ens
permetin concretar les nostres reivindicacions.
Carme Martínez Ruzafa
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SINDICAT

CCOO prepara mobilitzacions per al
28 d’Abril i l’1 de Maig
temes, els problemes per a la salut ocasionats per la inhalació
de les fibres de l’amiant i la seva prevenció i tractament. A més,
també es posaran en comú diverses experiències sobre prevenció de riscos laborals i les línies d’actuació de CCOO en relació
amb la salut laboral. Posteriorment es farà una manifestació i una
acció de protesta per exigir mesures que posin fre als accidents
laborals i millorin la salut dels treballadors i treballadores.

CCOO de Catalunya prepara, com cada any, diverses mobilitzacions de cara al 28 d’Abril, Dia Mundial de la Seguretat i
la Salut a la Feina, i l’1 de Maig, Dia Internacional del Treball,
dues de les cites més importants del calendari sindical.
En el marc del 28 d’Abril s’organitzarà una assemblea de delegats
i delegades sindicals a Barcelona, on es tractaran, entre altres

gener-març / 2019

Amb motiu de l’1 de Maig, s’organitzaran diverses manifestacions a les principals ciutats de Catalunya per reclamar millors
condicions laborals, salaris per damunt dels 14.000 euros i pensions dignes. Cal fer complir els acords en matèria salarial en el
diàleg social, reclamar la modificació de la reforma laboral i lluitar
per la millora de l’ocupació i per la disminució de la precarietat.
En el moment d’escriure aquestes línies i de tancar aquest número de la revista encara no estaven definits ni el lema ni el recorregut de les manifestacions que es duran a terme a tot Catalunya
l’1 de Maig, però podreu trobar aquesta informació als locals de
CCOO, al web i a través de les xarxes socials i de les publicacions
digitals del sindicat.

ELECCIONS SINDICALS
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CCOO amplia la
condició de primer
sindicat de Catalunya
Les dades de les eleccions sindicals a 31 de desembre del
2018 confirmen que CCOO amplia la seva condició de primer sindicat a Catalunya.
Respecte a l’any 2017, el nombre de representats sindicals
elegits el 2018 ha augmentat en 739, i ha arribat a un total de
51.353 delegats i delegades a Catalunya. Les dades mostren que
CCOO és el sindicat que més creix, ja que obté 313 delegats i
delegades més que l’any anterior i augmenta també la taxa de
representativitat. A finals de l’any passat, CCOO tenia 21.692 delegats i delegades, que representa el 41,64 % del total.
Primer sindicat en empreses amb noves eleccions
Una altra bona notícia és la presència de CCOO en les eleccions
en empreses noves, on no hi havia representació sindical. CCOO
també és el sindicat que més creix en aquestes empreses, ja que
aconsegueix 656 representants —el que significa un 42,68 % del
total—, fins i tot més percentatge que en empreses amb representació consolidada. Això vol dir que CCOO s’està implantant
en els espais de la nova economia, sindicant bona part dels seus
treballadors i treballadores.
Però si observem les dades de les eleccions sindicals en empreses que renoven la seva representació també comprovem que

Evolució del nombre de representants
Catalunya 2017-2018

Percentatge de representativitat
Catalunya 2018

CCOO és el sindicat que més creix, amb 434 delegats i delegades més, sobretot en sectors com l’aeri, aigües, banca, camp,
ensenyament, intervenció social, joc, moda, telecomunicacions
o les TIC, entre d’altres. CCOO aconsegueix clarament el manteniment de la seva organització en molts sectors productius i
millora la confiança que dipositen en el nostre sindicat aquests
treballadors i treballadores.
Les dones, la base del creixement de la representació de CCOO
Cal destacar que les dones joves són la base del creixement de la representació sindical. Del creixement total de
delegats i delegades (313), 245 són dones, el que significa
un 78 %. Les delegades de CCOO ja representen el 42,42
% del total de representants de CCOO. Si mirem els menors de 30 anys, les dones ja representen el 45,29 %, el
que torna a confirmar que CCOO és un sindicat de dones i homes amb una clara vocació feminista.
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CCOO impulsa una campanya
perquè cap salari estigui per
sota dels 14.000 euros l’any
CCOO ha impulsat, en les darreres setmanes, una campanya amb
l’objectiu de traslladar als convenis
col·lectius els 14.000 euros de salari
mínim de conveni, sota el missatge
“Volem viure, no sobreviure”. La campanya també incorpora l’objectiu de
revertir la reforma laboral a través
del diàleg social, que, ara com ara,
està bloquejant la patronal CEOE.
A finals de l’any 2018 es va signar l’AENC
a Espanya (Acuerdo por el Empleo y la
Negociación Colectiva) i l’AIC a Catalunya
(Acord interporfessional de Catalunya),
que recollien avenços molt importants de
tipus salarial i de condicions laborals, com
el compromís del salari mínim garantit de

conveni de 14.000 euros i l’increment salarial pactat del 3 %, amb clàusula de revisió salarial que ara estem materialitzant
conveni a conveni. Aquests avenços han
de significar la recuperació de les retribucions retallades durant els anys de la crisi,
així com la reducció de la bretxa salarial
de gènere, que es troba actualment en el
23,4 %. També ha d’ajudar a erradicar les
dobles escales salarials o salaris de nou
ingrés, i lluitar decididament contra la
precarietat en l’ocupació, la contractació
a temps parcial involuntària i la contractació temporal injustificada i en frau.
L’economia fa quatre anys que creix, amb
unes empreses que tenen més guanys i
es reparteixen 11.000 milions d’euros de

beneficis més que abans de la crisi. Alhora, però, hi ha més persones en situació
d’atur i no s’han recuperat els salaris, sobretot els sous més baixos: els de les dones, els joves, els temporals i els precaris.
Ara bé, la patronal no compleix allò que
signa i bloqueja l’aplicació dels seus propis compromisos.
Moltes qüestions pendents
Per això, abans que el president del Govern, Pedro Sánchez, convoqués les eleccions generals per al 28 d’abril, estàvem
reclamant i a punt de tancar acords amb
el Govern per revertir els aspectes més
negatius de la reforma laboral del Partit Popular, amb l’objectiu de corregir la
nefasta tendència de desequilibri entre
salaris i capital.
Han quedat moltes mesures fonamentals per concretar i que haurem de lluitar
amb el proper govern que surti de les
urnes. Sobretot cal que l’agenda social
sigui prioritària en l’agenda política. Parlem de mesures com la integració del
sistema de prestacions i el salari mínim
interprofessional, la ultraactivitat dels
convenis col·lectius, la prevalença dels
convenis sectorials per sobre dels convenis d’empresa, la modificació de l’article
42 de l’Estatut dels treballadors sobre
subcontractació, els criteris d’inaplicació i
modificació de les condicions de treball,
l’acreditació horària, la formació professional per a l’ocupació o la lluita contra el
frau en la contractació. I també, evidentment, la derogació de la reforma de les
pensions del PP del 2013 i l’impuls del
Pacte de Toledo per trobar les mesures
efectives que assegurin el futur del sistema públic de pensions.
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Pots reclamar amb CCOO
la correcta aplicació de
l’increment del salari
mínim interprofessional
L’increment del salari mínim interprofessional (SMI) a 900 euros mensuals en 14
pagues —que suposa un total anual de
12.600 euros— i la seva entrada en vigor,
al gener del 2019, pot produir alguns incompliments i frau en la seva aplicació
per part de les empreses.
Les noves quanties suposen un increment del 22,3 %, tot i que l’SMI encara
és molt lluny dels salaris mínims fixats als
països del nostre entorn i cal acostar-lo al
60 % del salari mitjà, com indica la Carta
social europea.
Tot i l’aplicació d’aquest increment del
salari mínim, les persones treballadores
tindran dret a percebre els complements
salarials que estiguin vinculats a circumstàncies personals o del lloc de treball, a
més dels complements extrasalarials que
no formen part del salari garantit i que no
podran ser ni absorbits ni compensats.

Campanya de CCOO
CCOO de Catalunya ha posat en marxa
una campanya d’atenció en línia i, alhora,
d’assessorament a tots els locals sindicals
per reclamar els incompliments que es
puguin produir per part de les empreses,
i fer-ho amb denúncies a la Inspecció de
Treball i amb el suport dels nostres serveis
jurídics.
A Catalunya, segons les dades de cobertura de la negociació col·lectiva, hi ha
unes 40.000 persones que no tenen conveni col·lectiu d’aplicació i a les quals, per
tant, se’ls pot aplicar el salari mínim, i unes
269.700 persones amb el salari de conveni inferior als 14.000 euros (de les quals
174.000 són dones).
Aquesta campanya està vinculada al
compromís de CCOO per lluitar contra
la pobresa laboral, conjuntament amb
altres mesures necessàries per erradicar

la precarietat que s’ha generat al mercat
laboral, fruit de la nefasta reforma laboral
que cal que el Govern de Pedro Sánchez
reverteixi de manera urgent.
Així mateix, la campanya està vinculada
a la lluita de CCOO per la recuperació
salarial, especialment en els salaris més
baixos, que afecten més les dones i que
condicionen la bretxa salarial. Per això,
defensem increments salarials generalitzats del 3 % i un salari mínim de conveni
de 14.000 euros anuals, com hem pactat
amb les patronals i estem impulsant en
tots els convenis, perquè el creixement i la
generació de riquesa que s’està produint
arribi als treballadors i treballadores.

Multitudinària assemblea a Madrid que acull 10.000 sindicalistes
amb important presència de representants de Catalunya
Una delegació de més de 500 sindicalistes de CCOO de Catalunya va participar, el 8 de febrer, a l’assemblea conjunta de CCOO i
UGT, que va tenir lloc a Madrid, on es van aplegar prop de 10.000
delegats i delegades de tot l’Estat espanyol i que van omplir a
vessar la Caja Mágica. L’acte va posar en comú la situació dels
acords de negociació col·lectiva i el diàleg social, així com la participació dels sindicats en les mobilitzacions del proper 8 de Març.
El lema de la trobada va ser “Més fets, menys paraules”, que tenia per destinataris el Govern de l’Estat i les patronals. Concretament, es va demanar a les patronals l’aplicació dels acords, i al
Govern de Pedro Sánchez, la derogació de les reformes laborals i
de la reforma de pensions del PP.
Assemblees a Catalunya
Paral·lelament a la trobada de Madrid, CCOO de Catalunya també ha convocat assemblees arreu del territori en el marc del procés de mobilització davant les organitzacions empresarials i el
Govern per al compliment dels acords en matèria salarial, per a
la modificació de la reforma laboral i per a la millora del sistema
públic de pensions. Les mobilitzacions del 8 de Març contra les
bretxes, les violències envers les dones i les desigualtats també

van centrar el contingut de les assemblees, que van tenir lloc
a Barcelona, Mataró, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Igualada,
Tarragona, Vilafranca del Penedès, Lleida, Vilanova i la Geltrú i Girona. Milers de delegats i delegades de CCOO van participar en
aquestes trobades, que ha tornat a demostrar que la força del
nostre sindicat se centra especialment en les persones que en
formen part.
gener-març / 2019
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IGUALTAT

8 de Març
històric i
reivindicatiu
De la mateixa manera que el 2018, aquest passat 8 de Març
es va convertir en una gran data reivindicativa per reclamar
la plena igualtat entre homes i dones.
Com l’any passat, CCOO havia convocat vaga laboral de 2 hores
(24 hores en alguns sectors) i la jornada va tornar a esdevenir
un referent històric del moviment feminista. El lema era “Prou
bretxes, violències i desigualtats!”.
El sindicat, compromès amb una lluita que sent com a pròpia,
feia una crida tant a homes com a dones a participar en aquesta
mobilització de vaga i manifestacions, que tenia com a objectius
eliminar tot tipus de bretxa i desigualtat, posar fi a tot tipus de
violència i contribuir a eliminar les discriminacions.
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Molt camí per recórrer
Així, el Dia Internacional de les Dones 2019 ha estat un èxit
quant a participació, però no s’ha d’oblidar que encara queda
molt camí per a la veritable igualtat.
Contra la bretxa, CCOO es posiciona perquè cap salari estigui
per sota dels 14.000 euros, i demana no usar fraudulentament
la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i
les hores extres no pagades, casos que afecten moltes dones.
També exigeix una valoració justa dels llocs de treball: elles estan sobrerepresentades en feines menys valorades i tenen més
dificultats per accedir a llocs de responsabilitat. CCOO reclama
una llei d’igualtat salarial per evitar que les dones cobrin menys
que els homes —anualment, de mitjana, és un 23,2 % menys—,
i vol que es ratifiqui el Conveni 189 de l’OIT per a les condicions
laborals de les treballadores de la llar.
Quant a la violència, CCOO segueix denunciant els assassinats, les
violacions (i la poca perspectiva de gènere a la justícia), els casos
d’assetjament sexual o les situacions de cosificació a la feina, patides per dones, i demana elaborar protocols a les empreses, al
mateix temps que proposa una educació sexual integral per evitar relegar les dones com a “objectes” per a ús i servei dels homes.
Pel que fa a desigualtats, des del sindicat es reivindica superar la
divisió sexual del treball, perquè les tasques de cura a les persones les fan principalment les dones: calen polítiques actives per
racionalitzar el temps social i laboral, serveis públics de qualitat
que posin al centre la cura i la sostenibilitat de la vida, i mesures
efectives de corresponsabilitat per compartir el treball de cura.

IGUALTAT
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Es trigarien 45 anys a eliminar la bretxa salarial
entre homes i dones al ritme actual de reducció
Què és la bretxa salarial? Segons l’Organització Internacional
del Treball (OIT), la bretxa salarial de gènere és l’indicador que
avalua les desigualtats de gènere en ingressos com el salari. En
aquest sentit, la bretxa salarial pot fer referència a la diferència
d’ingressos per hora, per setmana, per mes o per any, entre
homes i dones.
La bretxa salarial té en compte tres tipus de desavantatges als
quals s’enfronten les dones pel fet de ser-ho: un salari per hora
menor, menys hores de treball remunerat i taxes d’ocupació
inferiors. Hi ha diferents factors que influeixen en la magnitud
de la bretxa salarial. En primer lloc, la segregació horitzontal
del mercat de treball, que vol dir treballar en sectors i ocupacions feminitzats i pitjor pagats. En segon lloc, la segregació
vertical, que és la dificultat per progressar professionalment
dins l’empresa. En tercer lloc, una major incidència de les formes de precarietat en les dones, com el treball a temps parcial,
la temporalitat, les rotacions i el treball no remunerat. I, finalment, suportar més pes de les tasques de cura, que comporten reduccions de jornada, permisos, etc.
Les dades
Segons l’Enquesta d’estructura salarial del 2016, la bretxa salarial de gènere anual a Catalunya va baixar mig punt respecte
de l’any 2015 i es va situar en un 23,4 % el 2016. Això es deu
al major augment dels salaris mitjans anuals de les dones respecte dels homes, però aquesta tendència és del tot insuficient, ja que amb aquest ritme trigarem 45 anys a tancar la
bretxa salarial.
Si ens centrem en el salari per hora, aquí la bretxa salarial de gènere ha augmentat negativament per a les dones fins al 16 %.
I si ens fixem en la nacionalitat, la discriminació salarial que
pateixen les dones nascudes fora d’Espanya és doble: pel fet
de ser dona i pel fet de ser estrangera. Si comparem els salaris
d’aquestes dones amb els homes espanyols, la diferència salarial arriba fins al 49,4 %.
De bretxa salarial entre homes i dones, n’hi ha a totes les
edats, però és superior a partir dels 45 anys. Curiosament la
bretxa es redueix 4 punts entre els joves, però això és degut
a l’empitjorament de la situació salarial dels homes i no a la
millora dels salaris de les dones.
Per tipus d’ocupació, el grup d’ocupacions elementals, en el
qual el 58 % de les persones que treballen són dones, té una
bretxa salarial del 32,6 %. És, però, a les ocupacions mitjanes
on ha augmentat 1 punt la bretxa a causa d’una baixada dels
salaris mitjans anuals de les dones i una pujada dels salaris dels
homes. Per tipus de jornada hi ha una pujada considerable en
la bretxa salarial anual a jornada parcial, que passa d’un 7 % a
un 12 %, sobretot per un increment dels salaris bruts anuals
dels homes i a una baixada dels de les dones. Finalment, també cal assenyalar la tendència negativa de creixement de la
bretxa salarial per hora en el cas dels contractes temporals en
els darrers anys.

QUÈ CAL FER PER ELIMINAR LA BRETXA SALARIAL
CCOO es reafirma en el fet que, per aconseguir erradicar
la persistent bretxa salarial, és necessari portar a terme
un seguit de recomanacions:

aAplicar l’Acord interprofessional de Catalunya en matèria d’igualtat i bretxa salarial.

aGeneralitzar el salari mínim de conveni de 14.000 €.
aIntroduir als convenis col·lectius sistemes d’identificació
de la bretxa salarial a les empreses i plans d’acció per
eliminar-la, allà on no hi hagi pla d’igualtat.

g Definir tots els conceptes retributius.
g Identificar els conceptes retributius per a cadascun
dels llocs de treball per evitar que hi hagi qualsevol
tipus de discriminació per raó de sexe.
g Garantir que els llocs de treball feminitzats no estiguin infravalorats.
g Valorar els llocs de treball amb perspectiva de gènere.
g Crear una comissió paritària d’igualtat que faci el seguiment de tots aquests aspectes, a més dels inclosos en els plans d’igualtat.

aPromoure mesures de transparència salarial, com per
exemple obligar les empreses a publicar les seves retribucions (Islàndia) i/o a informar les dones dels salaris dels seus companys de treball (Alemanya).

aImpulsar una llei d’igualtat salarial.
aImpulsar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses petites i mitjanes a negociar i a elaborar mesures i plans d’igualtat.

aDotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot
en professions feminitzades.

aAssegurar que els pressupostos de l’Estat i de la Generalitat garanteixin els serveis públics
d’atenció social i dependència.

aRecollir l’obligatorietat del permís de
paternitat que recull la Llei 3/2007, i
lluitar per la seva ampliació fins que
sigui igual que el de maternitat.
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ELECCIONS EUROPEES

Europa,
quo vadis?
Europa també som nosaltres, i si ens
demanem cap on vol anar, hem de tenir clar que, com a classe treballadora,
tenim molt a dir i molt a fer.
Tot el que ha passat des de la crisi del
2008, totes les decisions preses per la troica o pels parlaments i governs nacionals
o regionals disfressades de determinisme econòmic no han sigut res més que
estratègia política, freda i amb objectius
clars, entre els quals, afeblir la classe treballadora, empitjorant-ne les condicions
de treball, en un espai globalitzat per
als beneficis empresarials, però no per
als drets. La jugada ha sigut perfecta: la
devaluació salarial, les retallades i la competitivitat a escala planetària entre treballadors i treballadores van ser una combinació magistral per “dividir i imperar”.
Tot això ha passat al mig d’una ofensiva
cultural hegemònicament preponderant
que, des dels anys vuitanta, ha promogut
l’individualisme com la nova resposta
emancipadora en contra del valor d’allò
col·lectiu.
Context europeu
L’actual context europeu està determinat per: 1) Un avenç preocupant de la
dreta xenòfoba i racista. 2) La gran assignatura pendent d’acollir dignament
les persones refugiades que escapen de
guerres, de la pobresa, de la persecució
política, de la discriminació per identitat
sexual o dels desastres ecològics causats
pel canvi climàtic. 3) Els nous reptes del
món del treball, que impliquen la gestió
de la digitalització, de les condicions de
treball de l’economia de les plataformes,
de l’augment de l’atur, de la precarització,
de la desigualtat de gènere, de la incidència de les decisions de les multinacionals
sobre la cadena de subministraments, de
la fragmentació dels treballadors i treballadores i de la polarització del mercat de
gener-març / 2019

A les properes eleccions europees, per a la
classe treballadora no serà el mateix si guanya
la dreta que si guanyen unes forces polítiques
que posaran a la seva agenda el treball digne i
la justícia social, entre d’altres

treball, cada vegada més segregatiu i excloent. 4) El debat al voltant de la definició
futura de la unió econòmica i monetària de la Unió Europea. 5) El desafiament per
superar la crisi energètica. 6) Un context internacional amb el desplaçament de força i
interessos cap a Àsia i el trencament de la multilateralitat. 7) La nova geopolítica que es
negocia amb tractats comercials i d’inversions que donen la supremacia als interessos
del capital. 8) Una concentració de poder i riquesa cada cop més gran en poques mans.
9) La discussió al voltant d’una reforma del sistema fiscal que compleixi amb tots els
principis propis d’una fiscalitat justa.
Tot això ens ha de preocupar, però no per agafar postures euroescèptiques. La nostra
lluita ha de ser per tornar a democratitzar totes les preses de decisió política i determinar-ne els objectius, interpretant les necessitats de les persones més desfavorides i
construint-les amb elles. A les properes eleccions europees, per a la classe treballadora
no serà el mateix si guanya la dreta, que ha avançat en països com Itàlia, França, Alemanya o Àustria, que si guanyen unes forces polítiques que posaran a la seva agenda
el treball digne, la justícia social i ecològica, l’acollida humanitària, la transició justa i el
control democràtic i negociat dels canvis que afectaran el futur del treball i els treballs
futurs.
La gent necessita apostes fortes i clares cap a una alternativa diferent, on es pugui sentir
protagonista d’una història col·lectiva i no només una víctima col·lateral en el tauler del
joc dels uns contra els altres. Com a sindicat no podem ni volem renunciar al nostre
paper de força articuladora i dinamitzadora de la societat, amb una posició a l’ofensiva
per reclamar l’assoliment dels drets del treball i de ciutadania. El món del treball en tota
la seva complexitat i amb les seves conseqüències ha de ser al centre del debat polític.
Per parlar de tot això el proper 15 de maig farem, a la sala d’actes de CCOO de Catalunya, un debat amb els eurocandidats i eurocandidates catalans a les eleccions europees
del 26 de maig. Us hi esperem! Michela Albarello
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Conflicte entre el taxi i els VTC:
interessos empresarials o laborals?
Recentment, hem viscut l’escalada del conflicte entre el sector
del taxi i les empreses de VTC (vehicles de transport amb conductor), un fals debat que confon els interessos dels treballadors
amb el model empresarial. En realitat, del que es tracta és d’una
competència empresarial sobrevinguda, desequilibrada per la
mateixa naturalesa de cadascun dels sectors que van a la cerca
del client, i de defensa de la quota de mercat. Aquest no és un
debat de bons i dolents, és un conflicte d’interessos empresarials, de l’ordenament dels serveis públics i d’interessos en el dret
i la llibertat de la mobilitat.

seus models de negoci basats en la precarietat, l’externalització
o la inexistència d’un marc regulador clar. Tot això s’ha barrejat
amb la precarització de les condicions dels treballadors i treballadores segrestats pel conflicte. En tots dos sectors, coneixem
persones que realitzen els serveis en condicions laborals molt
precàries. L’interès de CCOO ha estat sempre la defensa dels treballadors i treballadores en el taxi i en els VTC, motiu pel qual
hem denunciat la seva utilització en la defensa d’interessos empresarials o la seva participació obligada en aturades patronals o
com a objectes en la venda d’un producte.

L’origen del conflicte és la nova fórmula de plataformes digitals,
que es presenten formalment com a simples intermediaris entre
client i prestador del servei, precaritzat sota la figura del fals autònom o l’assalariat. Aquestes plataformes, com Uber o Cabify,
aprofiten la desregulació o la regulació deficitària per explotar
nous àmbits de mercat, del qual treuen un sucós benefici, involucrant empreses, clients i competència en una batalla de la qual
les mateixes plataformes s’abstreuen.

Acomiadaments il·legals
Per això rebutgem l’anunci per part d’Uber i Cabify de tancar les
seves plataformes a Catalunya, amb els consegüents acomiadaments de les seves plantilles, perquè s’ha aprovat un decret
regulador. Un xantatge que és il·legal. La solució ha de consistir
a definir models de mobilitat en termes de transport públic com
a dret de ciutadania.

Uber i Cabify han fet a Catalunya i a Espanya el que ja havien fet
a altres llocs: fer de taxis utilitzant les llicències VTC en nom de
“l’avenç tecnològic” o el servei a la ciutadania, per instal·lar els

CCOO combat les
polítiques repressives
d’Alliance Healthcare
A principis d’aquest any, CCOO d’Indústria va fer públiques nombroses crítiques a les polítiques agressives
que aplica Alliance Healthcare España, SA, envers la seva
plantilla, ja que afecta els drets de conciliació i provoca
l’acomiadament de les persones que qüestionen aquestes polítiques.
Des de CCOO denunciem que s’interpretés el conveni
col·lectiu del sector de manera tan restrictiva, la qual cosa
demostra una actitud incoherent per part d’una empresa
que té com un dels seus principals baluards la salut de les
comunitats on opera.
En condemna d’aquestes injustícies, el sindicat va dir
prou i va convocar diverses aturades, que, juntament
amb la negociació posterior, van portar a un acord amb
l’empresa. Aquest inclou un permís retribuït de 3 dies en el
supòsit d’hospitalització amb pernoctació de familiars fins
a segon grau i considera absència justificada no retribuïda
l’absència per acompanyament a urgències de familiars
fins a segon grau.

Amb la marxa d’Uber i Cabify molts treballadors i treballadores s’han quedat sense feina

L’expedició de llicències públiques per a taxi o VTC respon a la
necessitat de complementar els buits que deixa el transport
públic i satisfer determinades circumstàncies personals que fan
que sigui necessària l’existència de mobilitat de transport de
viatgers individualitzada i immediata a les ciutats. Els dos models
de negoci poden coexistir, però cal negociar un marc regulador
que sigui garant de la convivència entre tots dos serveis que sigui transparent i democratitzi l’atorgament i l’explotació de les
llicències tant de VTC com de taxi.
CCOO reclama el manteniment dels llocs de treball de les persones que presten el servei de taxi i de VTC, i que es vetlli per les
seves condicions de treball. Manuel Fages

gener-març / 2019

22

SECTOR

Mobilitzacions contra les
mesures imposades per
CaixaBank
CCOO s’ha mobilitzat davant les seus de CaixaBank de diverses
ciutats contra les mesures que la direcció de l’empresa vol imposar als seus treballadors i treballadores. L’entitat preveu el tancament de més de 800 oficines i la reducció de la plantilla en unes
2.150 persones.
El sindicat s’ha assegut a negociar amb CaixaBank perquè no hi
hagi extincions de contracte forçoses i s’apliquin, exclusivament,
mesures no traumàtiques de caràcter voluntari i sense acceptar
aspectes com la mobilitat geogràfica, que obligaria molts treballadors i treballadores a canviar de població per poder treballar.

A més, tampoc volem que s’agreugi la prolongació de la jornada,
camuflant-la com a proposta de flexibilitat, mentre no existeixi
un sistema de registre que funcioni. CCOO també vol incloure
en la negociació altres aspectes que interessen la plantilla, com
ara les desvinculacions per a les persones de més edat, carreres
professionals i promoció, préstecs, formació, salut laboral, igualtat, conciliació o inclusió social.

En defensa de la plantilla
En el moment d’escriure aquestes línies les negociacions estan
obertes i CCOO reclama que es millorin les condicions ofertes
per a les extincions de contracte i no s’empitjorin els horaris de la
plantilla, ja que fa poc temps que s’han signat acords en relació
amb aquest tema i la direcció ja vol empitjorar-los.

CCOO seguirem realitzant mobilitzacions si la negociació
s’estanca i segueix en els mateixos termes en què la direcció
s’obstina a mantenir-se des de l’inici del procés. Caixabank ha
d’entendre que el primer pas per avançar i arribar a un acord és
retirar de damunt la taula totes les mesures forçoses que han
plantejat.

Vaga a Abelló Linde
contra el pla de
reestructuració
La plantilla
d’Endesa reclama
un conveni digne
Abelló Linde, una empresa dedicada a l’obtenció i el subministrament de gasos industrials, va presentar un pla de reestructuració que afecta 70 persones dels centres de treball de
Barcelona, Parets del Vallès i Rubí.
CCOO va voler donar resposta al pla i va realitzar vagues durant els dies 8, 11, 15 i 18 de gener, en les quals més de 180
treballadors i treballadores es van concentrar davant les portes dels centres de treball.
Tot i que les mobilitzacions van aconseguir paralitzar la reestructuració, no s’ha arribat a cap acord que garanteixi els llocs
de treball. Així, CCOO seguirà exigint a l’empresa, que ara per
ara segueix sense donar cap resposta, que s’assegui a negociar
un pla industrial que faci possible l’acord al més aviat possible.
gener-març / 2019

Al llarg del mes de gener del 2019, CCOO ha donat suport a
la plantilla d’Endesa, que ha fet jornades de vaga parcial als
diferents centres de treball de Catalunya.
Sortien al carrer per reclamar un conveni digne, davant
l’enduriment del posicionament de la direcció, que volia
abandonar la mesa de negociació en veure que la representació social no acceptava els seus plantejaments sobre la tarifa
d’empleats i empleades.
El sindicat vol mantenir la negociació en les matèries substancials
del conveni, com un increment salarial en la línia de l’Acuerdo
para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el rescat salarial dels nous ingressos, la reducció de la jornada laboral o la redefinició de l’organització del treball per evitar situacions d’estrès
i la dotació dels recursos necessaris per oferir un bon servei.
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La lluita de la plantilla i el suport social
arrenca un bon acord a Gallina Blanca

Durant setmanes, vam assistir a un intens
conflicte a l’empresa Gallina Blanca de
Sant Joan Despí. L’anunci presentat per la
direcció de l’empresa plantejava el tancament de les instal·lacions i l’oferiment del
trasllat de la plantilla al centre de treball
que aquesta empresa té a Osca. Això suposava un acomiadament encobert de
tots els treballadors i treballadores que
Gallina Blanca té a Sant Joan Despí.
Darrere de la intransigència de la direcció

de l’empresa existia una opacitat urbanística a la zona, amb un interès de certs
actors polítics de convertir el polígon de
Sant Joan Despí en una zona diferent
del que és ara, és a dir anul·lant el teixit
industrial. I Gallina Blanca ja ha estat una
de les pioneres a trobar l’excusa perfecta
per fer-ho.
Fi de la vaga indefinida
A finals de febrer, els treballadors i treba-

lladores de Gallina Blanca van ratificar
en assemblea l’acord aconseguit amb la
direcció de l’empresa quan la plantilla es
trobava en vaga indefinida. L’acord estableix jubilacions agrupades entre els 58
i els 61 anys que garanteixen el 90 % i
el 100 % del salari net, respectivament;
dues persones recol·locades al centre
de l’Hospitalet i vuit persones a la planta
de Rubí, en trànsit fins a la prejubilació
als 58 anys, i indemnitzacions de 60 dies
per any amb el límit de 42 mensualitats,
més un lineal de 1.000 euros per any
d’antiguitat, així com la possibilitat de
mantenir l’ocupació a Ballobar (Osca),
amb les mateixes condicions laborals
que tenen en l’actualitat.
CCOO agraeix i valora l’esforç i el suport de la
plantilla, així com les mostres de solidaritat
i suport rebudes per part d’organitzacions
socials, veïnals i polítiques.

La pressió de CCOO consolida un bon
conveni del sector del tèxtil i la confecció
Set mesos de lluita i reivindicació al
sector del tèxtil i la confecció han acabat amb la signatura, el passat mes
de febrer, d’un bon conveni col·lectiu
estatal.
Recordem que la patronal i la UGT havien
acordat un pacte d’eficàcia limitada que
deixava gran part del sector fora d’unes
relacions laborals normatives i, a més, no
s’aplicava en més del 80 % de les empreses del sector.
Ara bé, després de la vaga sectorial del
juliol del 2018, les concentracions de milers de delegades i delegats a Ontinyent
(País Valencià) per la convenció d’Euratex
de l’octubre del 2018, la campanya
d’informació a la ciutadania el darrer mes
de gener i la tasca excel·lent del nostre
Gabinet Tècnic Jurídic —a banda de la
pressió de treballadors i treballadores, i
delegats i delegades als centres de tre-

Mobilització a Barcelona el passat mes de gener

ball—, s’ha pogut desbloquejar el conflicte amb un acord en la línia del que CCOO
reivindicava.
Cap salari per sota dels 14.000 €
L’acord determina que, el 2021, cap salari
estarà per sota dels 14.000 euros computant el salari de conveni, la paga de
conveni i el plus de no absentisme (si hi
hagués cap salari per sota en acabar l’any,

l’empresa hauria de complementar-lo).
Amb aquest acord s’assoleix l’objectiu
de lluitar contra la precarietat i la bretxa
salarial, en un sector amb gran presència
femenina.
Un cop tombats els acords extraestatutaris de la patronal i la UGT, es demostra
que la lluita té sentit si els objectius són
en defensa del conjunt de la classe treballadora.
gener-març / 2019
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Col·lapse a les urgències, la
història interminable
La situació a les urgències genera manca de
seguretat clínica i de dignitat a les persones
Cada hivern amb les epidèmies de grip
veiem com es col·lapsen els serveis
d’urgències dels hospitals i dels centres
d’atenció primària del nostre país. No es
tracta de cap problema ni de cap catàstrofe sobrevinguda, sinó d’una situació
cíclica i totalment previsible.
Tot plegat fa que CCOO denunciem que
som davant d’una “malaltia crònica” dels
serveis d’urgències de la sanitat catalana,
ja que considerem que any rere any ens
trobem en la mateixa situació.
La imatge que es va succeint és sempre
la mateixa: sales d’espera plenes de pacients, boxs de pacients d’observació
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doblats, manca de seguretat laboral, familiars enfadats i professionals amb altes
demandes i amb nivells d’estrès totalment intolerables.
Des de CCOO considerem que totes les
solucions aportades pel Departament de
Salut quan intenta organitzar i planificar
han estat totalment insuficients. Les noves
apostes que ens han presentat (PLANUC,
ENAPISC o PIUC) sobre el paper ho aguanten tot, però a la realitat tot és ben diferent:
no han tingut efectes sobre la població i
sobre els professionals, que continuen patint inseguretat, impotència i oblit, i que no
hi veuen solució ni a curt ni a llarg termini.

Canvi de model sanitari
En definitiva, des de CCOO considerem
que cal canviar el model sanitari de Catalunya, canvi que hauria de potenciar els
centres d’atenció primària i hauria de poder oferir més llits d’àmbit sociosanitari.
Això permetria atendre els pacients amb
patologies diverses, habitualment d’edat
avançada, i que es veuen especialment
afectats per una grip. Cal tenir en compte
que la població catalana està cada cop
més envellida i necessita una atenció sanitària específica.
CCOO pensem que només cal voluntat
política per dotar la sanitat catalana del
pressupost necessari i voluntat política,
també, per executar-lo.
M. Àngels Rodríguez
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La inevitable revolució en el sector de l’auto
És evident que som davant d’una nova revolució industrial, que
afectarà de ple el sector de l’automòbil i les empreses auxiliars i de
components que depenen de les grans empreses constructores.
Aquesta revolució té a veure amb la transició i la transformació
de les empreses cap a un nou rumb de canvis tecnològics de
caràcter estructural.
El pas del cotxe que funciona amb combustibles fòssils al cotxe elèctric ve per quedar-se, i CCOO no pot restar al marge
d’aquests canvis, motiu pel qual és necessari i imprescindible
participar-ne, intentant governar-los, amb propostes que permetin una transició justa en l’ocupació, que, de manera òbvia, és
la nostra principal preocupació.
No és una revolució que afecti només el sector de l’auto, sinó
que inevitablement suposa també una transformació important
en l’àmbit energètic i social cap a espais que tenen a veure amb
la sostenibilitat de l’entorn en el qual estem integrats.
El futur de Nissan
És en aquest context on trobem Nissan, en una fase crucial per
al seu avanç o estancament com a empresa. Preguntes com ara
si Nissan està preparada per afrontar el futur poden semblar simples, però són, per a nosaltres, molt importants. Comptem amb
un capital humà amb una extraordinària capacitació per afrontar els desafiaments tecnològics, que ens pot permetre ser més

El pas del cotxe que funciona amb combustibles fòssils al cotxe
elèctric ve per a quedar-se

competitius i productius, però fa falta voluntat empresarial per
prendre decisions que vagin en la direcció de dotar la planta de
Nissan de més inversions que, a llarg termini, permetin afrontar
el futur amb majors garanties.
Nissan, a escala mundial, està enfrontada, en la gestió política
de l’empresa, amb un director a la presó i una lluita entre els dos
socis de l’aliança pel seu control, però aquest no ha de ser el nostre problema, els treballadors i treballadores de Nissan exigim
solucions que permetin albirar un futur amb garanties i no amb
incerteses. Tomás Díaz

La lenta recuperació de drets en el
sector de la Generalitat
Hem aconseguit alguns avenços, com el
dret a cobrar el 100 % del salari en cas de
baixa per IT, però el Govern de la Generalitat mai no ha considerat prioritari el
retorn de salaris i drets als seus treballadors i treballadores. CCOO vam forçar la
situació, amb la convocatòria d’una jornada de vaga a la Generalitat, conjuntament amb UGT, per al 12 de desembre. Va
ser en aquesta situació que vam arrancar
compromisos, com concretar els terminis
per a la devolució de les pagues extres
i iniciar la negociació per al retorn de la
resta de drets i altres millores.

El camí per recuperar els drets que ens
van ser arrabassats està sent molt lent.

Negociacions a la mesa general
El passat 15 de gener vam iniciar les negociacions a la mesa general. Hem iniciat
la negociació pels temes de conciliació i
flexibilitat horària. CCOO hem situat les
nostres prioritats al voltant de la jornada

de 35 hores i la demanda de reducció
de jornada per a més grans de 55 anys i
la recuperació de la retribució del 100 %
del salari durant el primer any de reducció de jornada per cura de fill. Plantegem
també igualar la durada dels permisos de
paternitat i maternitat, mantenir el 100
% de la cotització a la Seguretat Social
en les reduccions de jornada per conciliació, una bossa d’hores de lliure disposició per conciliació, recuperar els tres
dies d’assumptes personals perduts l’any
2012, i la possibilitat de flexibilitat horària
i/o reducció de jornada en determinades
malalties greus o per reincorporació gradual a la feina.
O el Govern assumeix com a prioritària la
millora de les condicions de treball o tornarem al conflicte.
Joan Maria Sentís
gener-març / 2019
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El concurs de premi institucional de CCOO del
Baix Llobegat - Alt Penedès - Anoia - Garraf ja
té obra guanyadora
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf va convocar un premi adreçat a estudiants, grups i artistes aficionats al
disseny i a les arts plàstiques per elaborar una proposta de regal
amb el qual es pugui obsequiar les persones afiliades de reconeguda trajectòria, personalitats destacades, institucions, entitats i
moviments socials en actes i esdeveniments propis.
Les obres presentades havien de transmetre els valors del compromís, la solidaritat, la lluita, la reivindicació, la igualtat, la inclusió, el pensament crític, la tolerància i la pau, entre d’altres.
Adrià Torràs, el jove guanyador
Van accedir a la fase final tres de les més de vint obres presentades, i la guanyadora és un disseny inèdit d’Adrià Torràs. El passat
22 de febrer li va ser lliurat el premi, valorat en 500 euros al local
de CCOO a Igualada.
Segons l’Adrià, un jove estudiant de 2n de batxillerat, la seva obra
és una miniescultura amb les inicials de CCOO, que van de més
gran a més petita, i pensada per reproduir-la amb ferro forjat, rugosa i amb una base de fusta rectangular, amb unes dimensions
de 15 cm d’alt i de 5 mm de gruix.

El jurat va valorar l’originalitat de l’obra, la seva estètica senzilla i
elegant, l’aposta pel ferro forjat i la possibilitat de ser reproduïda
de manera fàcil i senzilla.
Aquest Primer de Maig ja podrem lliurar les reproduccions a les
persones afiliades amb trajectòria sindical i que fa més de 25
anys que estan afiliades a CCOO.

Caminada pel treball digne
i l’economia solidària

CCOO del Baix Llobregat i la Fundació
Esperanzah organitzem, el proper 5 de
maig, “La caminada pel treball digne i
l’economia solidària”.
Es tracta d’una activitat adreçada a un públic divers i intergeneracional. Dues marxes sortiran simultàniament de Cornellà i
de Sant Feliu per confluir al parc fluvial de
Sant Boi, on hi haurà un seguit d’activitats
lúdiques i reivindicatives.
La caminada vol visibilitzar valors que ens
són molt propis a la comarca, com el treball digne, l’economia solidària i inclusiva,
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la solidaritat i la protecció, i el gaudi de la
natura. Vol reforçar la consciència del nostre patrimoni comarcal, ja que el Baix Llobregat no s’entén sense el seu vincle amb
el treball i la seva funció social com a vertebrador de la societat. Aquesta activitat
que es fa en el marc del 200 aniversari de
la construcció del canal de la Infanta, també vol fomentar la reflexió sobre l’evolució
del treball, que ha de dignificar, respectar i
promocionar el nostre entorn natural.
El riu Llobregat ha estat històricament i
és encara un gran vertebrador del nostre territori. La caminada es fa en aquest
entorn per reivindicar-ne la dimensió lúdica i social, com ja ho fèiem l’any 1992
a través de la marxa ciclista que anava de
Martorell al Prat, amb el lema “Preservem
el riu i el seu entorn”.

Implicant el teixit social
La caminada vol implicar el teixit social del
Baix Llobregat (entitats mediambientals,
culturals ,esplais i entitats d’integració de
persones amb diversitats físiques, motores i psíquiques) i tota la recaptació serà
donada a La Carena, que és un centre de
formació que treballa per la reinserció al
sistema educatiu i/o la integració laboral
de joves en risc d’exclusió social.
El preu mínim per participar a la caminada són 5 €. Segur que passarem una bona
estona amb activitats que combinaran la
reivindicació, la transmissió de valors i la
dimensió lúdica.
Participa-hi. T’hi esperem!
Per a més informació:

www.lacaminada.cat.
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Molt bona acollida
del Pla de Rodalies
de Lleida, elaborat
pel sindicat
Recentment, CCOO de Lleida ha presentat la proposta de creació de les Rodalies de Lleida a totes les institucions i organismes
públics que tenen competència en aquesta matèria, i als principals ajuntaments inclosos en el projecte, concretament: a la
Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de la Generalitat, a la Subdelegació del Govern central, a la Diputació de Lleida, a la Diputació
d’Osca i als alcaldes i alcaldesses de Lleida, Balaguer, Mollerussa,
Bellpuig, Tàrrega, Cervera, Juneda, les Borges Blanques, Montblanc, Montsó i Binéfar.

Les institucions han rebut amb interès la proposta de CCOO

Xarxa ferroviària infrautilitzada
A les reunions, els representants de CCOO de Lleida han destacat
que Lleida és l’única capital de Catalunya que no té nucli de Rodalies i que, tot i que disposa d’una xarxa ferroviària convencional
molt àmplia, està infrautilitzada i no cobreix les necessitats de
mobilitat de la població. Així mateix, han presentat un pla de Rodalies per a Lleida molt concret i molt auster, que inclou el nombre de circulacions per línia i les simulacions d’horaris i enllaços
de cadascuna de les línies entre si i amb els trens d’alta velocitat.
La resposta, en general, ha estat molt positiva. Tots són conscients
de les importants mancances que té el servei ferroviari en l’àrea
d’influència de Lleida, han valorat molt positivament que s’hagi
fet aquest treball des del sindicat i s’hi han compromès amb accions com la moció aprovada pel Ple de la Paeria de Lleida.
CCOO de Lleida continuarà treballant perquè aquest projecte de
creació de les Rodalies de Lleida es dugui a terme i contribueixi,
en primer lloc, a facilitar les necessitats de mobilitat amb ferrocarril de les persones a l’àrea d’influència de Lleida; segonament,
a permetre la vertebració del territori, i finalment, com que és
operat per empreses ferroviàries públiques, a crear ocupació pública estable.

Suport i demandes
dels agents rurals
durant el judici pels
assassinats d’Aspa
El 21 de gener va començar el judici per l’assassinat de dos
agents rurals a mans d’un caçador. Per aquest motiu, membres de l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO es van concentrar a l’Audiència de Lleida per reclamar justícia i demanar
que no es tornin a repetir mai més fets com aquest.
Els agents rurals van aprofitar la concentració per exigir, al
Govern de la Generalitat, més seguretat en la seva feina i fer
evident la manca de mitjans, tant humans com materials, i
de formació. Els canvis i les millores que esperaven o no han
arribat o van a un ritme massa lent.
La concentració va servir també de suport i escalf per a les
famílies dels dos agents assassinats.

Signat a Autobusos de
Lleida un conveni amb
millores importants
El passat desembre es va signar el nou conveni col·lectiu,
que tindrà vigència fins a l’any 2022. Les millores salarials
més remarcables són l’increment del salari, que és de l’IPC
més el 0,25 % per a l’any 2018 i l’IPC més el 0,50 % per a la
resta d’anys, així com un plus addicional de 50 euros per
a les persones que treballin els dies de Nadal i Cap d’Any.
Pel que fa a les condicions de treball, s’ha aconseguit
passar de 43 festius setmanals a l’any a 44. Altres millores aconseguides, que la secció sindical valora molt positivament, són el repòs domiciliari de fins a 48 hores per
motius de salut, dos cops a l’any i sense computar com a
incapacitat temporal, i que els permisos retribuïts de naixement, malaltia greu i mort comencin a comptar a partir
del dia següent del fet causant.
gener-març / 2019
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6a Cursa Solidària per a la
Justícia Social a Terrassa
La matinal esportiva, lúdica, inclusiva, reivindicativa i solidària organitzada entre
PRODIS i CCOO ha arribat a la seva 6a edició.
El proper 7 d’abril la solidaritat omplirà
els quatre circuits. Un any més, podrem
gaudir amb la tendresa i l’alegria de les
curses infantils, del circuit adaptat per a
les persones amb mobilitat reduïda, tot
un exemple de constància, valentia i diversió; amb la cursa absoluta, on persones olímpiques i corredores destacades
comparteixen el recorregut amb famílies
amb criatures o persones que fan els 5

km caminant, i la de PRODIS, on atletes
amb paràlisi cerebral participen amb atletes motors, que empenyen les cadires de
rodes. En aquest últim cas es fa el mateix
circuit que a la cursa absoluta, una aposta
per la inclusió real que trenca barreres i
prejudicis, motiu pel qual és coneguda
com la cursa dels somriures.
Recapte d’aliments
En les edicions anteriors hi van participar
més de 9.000 persones i es van recollir més
de 25.000 kg d’aliments per a nadons i cria-

Dues plaques
commemoratives recorden
els advocats i advocades
d’Atocha a Terrassa i a
Manresa
Dues plaques commemoratives, una a Terrassa i una
altra a Manresa, amb una
reproducció del quadre El
Abrazo, de Juan Genovés,
i la cita de Paul Éluard “Si
el ressò de la seva veu
s’afebleix, morirem”, reten homenatge als cinc advocats assassinats i als
quatre ferits en l’atemptat comès per un grup de pistolers de l’extrema
dreta, vinculada a l’Estat franquista, el 24 de gener del 1977, al despatx
laboralista situat al carrer d’Atocha, 55, de Madrid.
Memòria democràtica
Amb aquests actes, en els quals ens va acompanyar l’amic Alejandro
Ruiz-Huerta, últim supervivent de la massacre i president de la Fundación Abogados de Atocha, volem reconèixer el compromís i la feina dels
advocats i les advocades laboralistes d’Atocha per la seva defensa de
les llibertats i els drets de la classe treballadora. Volem, també, fer palès
el nostre compromís amb la recuperació de la memòria democràtica.
En l’acte de Terrassa, les intervencions de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya; Alfredo Vega, alcalde de Terrassa, i Alejandro
Ruiz-Huerta van incidir en la necessitat que ara, més que mai, hem de
reivindicar la nostra memòria històrica, una memòria que la dreta vol
silenciar i enterrar.
A Manresa, l’alcalde, Valentí Junyent; els representants del Col·legi de
l’Advocacia i la Generalitat, i Enrique Rodríguez, secretari de CCOO del
Vallès Occidental - Catalunya Central, van elogiar el treball dels advocats
i advocades laboralistes i van agrair el compromís i la valentia de totes
les persones que van tenir, i continuen tenint, un objectiu clar: conquerir
i salvaguardar els drets de la classe treballadora.
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tures, que la Creu Roja va distribuir entre les
famílies necessitades. Aquest any, com que
malauradament el recapte d’aliments continua sent necessari, els productes sol·licitats
són: cereals d’esmorzar, farina i productes
sense gluten.
Us convidem a compartir aquesta matinal
amb nosaltres com a atletes, com a voluntaris
o gaudint de l’espai infantil i de l’ambient.

Fa 50 anys de l’1 de
Maig a la Font de les
Canyes de Terrassa
Segons la policia: “l’1 de Maig del 1969, a Terrassa,
s’organitza una manifestació amb més de 300 persones que surten de la Font de les Canyes amb pancartes clandestines i clarament subversives”. Aquesta
jornada de lluita convocada per CCOO amb el suport
de la Comissió Cívica de Terrassa, després de dies de
conflictivitat i mobilitzacions contra la congelació salarial feta pel Govern franquista, va acabar amb una
càrrega desproporcionada de la Guàrdia Civil que va
provocar persones ferides, detingudes, acomiadades
i empresonades.
50 anys després volem valorar la nostra memòria
col·lectiva i agrair a totes les persones que en una
època difícil i complicada van lluitar per conquerir espais de llibertat, drets i democràcia. I ho farem
recordant un dels protagonistes, Cipriano García. La
setmana cultural de l’1 de Maig començarà amb una
exposició dedicada a Cipriano García a Ca n’Anglada,
el seu barri.
I commemorarem l’1 de Maig, amb una manifestació
que tindrà com a protagonistes algunes de les persones que hi van participar ara fa 50 anys. S’hi sumaran
partits polítics i entitats terrassenques. Després, amb
el suport de l’ajuntament, descobrirem una placa
commemorativa per recordar els 50 anys de la primera manifestació, a l’espai de la Font de les Canyes. Finalment, un dinar popular acollirà diferents activitats,
entre elles el reconeixement a la gent de CCOO.
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El sindicat demana
potenciar les rodalies
Perpinyà-Girona
El mes de desembre passat vam presentar —dintre del CSIR Pirimed i la sectorial de transports i infraestructures— les utilitats de la mobilitat transfronterera,
mitjançant un dossier que recull la proposta per accelerar el desplegament de
les infraestructures estratègiques necessàries per a un desenvolupament sostenible en el transport de mercaderies i de passatgers al territori transfronterer.
Parlem de la zona zero de la construcció europea, en la qual només es pot crear
un espai transfronterer de qualitat si hi ha facilitat de comunicació i de tracte. La
situació actual és d’abandonament d’una part del territori, i això, des de CCOO,
no ho podem acceptar de cap manera. Per aquest motiu és indispensable dinamitzar l’euroregió Perpinyà-Figueres-Girona com una part de l’eix de rodalies
Perpinyà-Barcelona, amb més freqüències, amb horaris que tinguin un ventall
ampli i amb la defensa i l’adequació de la línia convencional que teixeix el territori, entre d’altres. Ja s’han fet petites passes, com l’increment de les interconnexions ferroviàries des de l’11 de febrer d’enguany. La provisió de serveis públics
i eficaços és un pilar de qualsevol democràcia, encara que sigui per reduir les
desigualtats en funció del territori. Amb aquesta finalitat, a CCOO estem bastint
com a referent un projecte europeu i amb recursos europeus —que presentarem ben aviat— per articular socialment el territori. Una bona notícia que cal
compartir. Bartomeu Compte

Manifestació al Pertús per una
societat més igualitària
Vam marxar plegats amb els camarades francesos per espais de trànsit de pretèrits
refugiats contra els nacionalismes excloents, el racisme i el feixisme que s’estenen
a Europa. I caminàvem per reclamar la regularització ordenada de les persones
en situació irregular, la igualtat de tracte entre les persones treballadores, independentment del seu origen, i per la ratificació dels convenis internacionals que
facin possible millorar la seva situació a Europa. I gambàvem contra els sentiments
de malestar de les persones i de la seva reclusió, que neixen de la precarització
general i del qüestionament de les conquestes socials per part de les polítiques
d’austeritat, que no tenien cap mena de fonament econòmic i eren fetes pels governants de banda i banda de la frontera. En tot cas, compartíem la lluita per una
societat millor i igualitària, com hem fet sempre des de CCOO. B.C.
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CCOO
celebra el
20è aniversari
del seu local
a Granollers
El passat 24 de gener CCOO del Vallès
Oriental - Maresme - Osona va celebrar
un acte per commemorar el 20è aniversari del local del carrer Pius XII, 5-6, de
Granollers. A l’acte van ser convidats els
antics secretaris generals de la comarca, Ramon Pla, José Cachinero i Ovidi
Huertas, que van participar en una taula rodona moderada per Dolors Llobet,
secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis
i Coordinació de Direcció de CCOO de
Catalunya i exsecretària de Socioeconomia de CCOO del Vallès Oriental, on es
va reflexionar sobre el valor de fer sindicalisme al territori. A l’acte també van
intervenir Gonzalo Plata, secretari general de CCOO al Vallès Oriental - Maresme - Osona, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya.

Els antics secretaris generals de la comarca van participar en la
celebració intervenint en una taula rodona

L’acte va servir per fer un reconeixement a dos sindicalistes arrelats al territori: José Morillas i Quim Fornés. També
es va reconèixer la tasca que duen a terme les administratives del local.
Finalment, es van lliurar els pins commemoratius a aquelles persones que
complien 25 anys d’afiliació a CCOO i
que van ser convidades a l’acte per rebre aquest homenatge.
gener-març / 2019
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Quotes d’afiliació 2019
A continuació us informem de les quotes d’afiliació al sindicat aprovades per la direcció de CCOO per a l’any 2019:

General ordinària:

39 € trimestrals

13 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 24.000 € bruts/any.

General reduïda:

35,40 € trimestrals

11,80 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre 14.000,01 € i 24.000 € bruts/any.

Quota militant:

50,10 € trimestrals

16,70 € mensuals

Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat afegint una petita aportació voluntària de 3,70 €
mensuals a la quota general ordinària i de 4,90 € a la quota general reduïda.

Quota pensionistes i jubilats:

30,15 € trimestrals

10,05 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades, pensionsites o jubilades, que tinguin retribucions o prestacions superiors a 14.000 € bruts/any.

Quota especial:

21,30 € trimestrals

7,10 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que tinguin retribucions o
prestacions entre 7.000,01 € i 14.000 € bruts/any.

Superreduïda:

9 € trimestrals

3 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que no tinguin retribucions
o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a 7.000 € bruts/any, i joves, menors de trenta anys, a la recerca de la
primera ocupació. Caldrà una renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.

Quota assessorament individual laboral
immediat:

52 €

L’assessorament laboral individual requereix una carència de quatre mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Es té el
dret a un descompte del 50% en la primera visita en el servei d’assessorament jurídic. Una vegada passats els quatre mesos,
podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.

Quota formació immediata:

39 €

Per accedir a descomptes en els cursos no subvencionats de formació es requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la
quota general ordinària. Una vegada passats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els
justificants d’ingressos pertinents.

IMPORTANT
Per accedir a qualsevol quota reduïda és necessari presentar el justificant de retribucions o prestacions (última nòmina), i en el cas dels aturats o pensionistes, el certificat
d’ingressos de l’INEM o de la Seguretat Social. Es farà efectiu a partir de la comunicació
del canvi de quota.
Les quotes pagades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost sobre la renda de
persones físiques. Anualment, abans de la campanya de la renda, rebreu automàticament
el certificat per correu electrònic. També el podeu extreure des del portal de l’afiliació.
La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas
de mort, per a qualsevol tipus d’accident, la persona afiliada, la qual ha de tenir una antiguitat
mínima d’un any i ha d’estar al corrent de pagament.
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LA FRASE Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suïssa, 1712 - Ermenonville França, 1778) va ser un dels
principals filòsofs en llengua francesa del segle de les llums.

CCOO tornem a celebrar la Festa del
Treball Digne a la plaça de la Cultura de
l’Hospitalet de Llobregat. Es farà el dissabte 5 d’octubre, en el marc de la Jornada
Mundial pel Treball Digne del dia 7, però,
a diferència dels darrers anys, enguany la
festa se celebrarà en horari de tarda-nit,
a partir de les 17 h i fins ben entrada la
mitja nit.
Hi haurà activitats infantils i altres activitats
de petit format durant la tarda, a més d’un
debat col·loqui sobre la memòria històrica i
la lluita contra el feixisme. Després de les intervencions es farà el lliurament del Premi
Aurora Gómez i de les plaques de reconeixement sindical.
Entrada la nit, gaudirem d’un sopar popular i dels concerts d’Hotel Cochambre i
d’un grup local jove de l’Hospitalet.

SEGIS

‘Dones i món
sindical’

El recull terminològic Dones i món
sindical, elaborat pel Servei Lingüístic amb la col·laboració de la
Secretaria de les Dones i Polítiques
LGTBI, conté setanta-quatre termes,
definits des d’una perspectiva sindical i
feminista, així com la corresponent traducció al castellà i a l’anglès. Els termes
han estat organitzats en cinc grans blocs:
conceptes clau; relatius al sistema polític
i social; a l’ofensiva contra el sistema; a les
desigualtats i a les discriminacions laborals, i als drets laborals i a les accions al
món del treball.
El recull és fruit del compromís de CCOO
de Catalunya amb la feminització del
sindicat, el qual es va contraure des de
la seva fundació, el 1964, i s’ha impulsat
àmpliament en els darrers congressos.
L’objectiu que persegueix el Servei Lingüístic amb la publicació d’aquest material és facilitar la tasca de l’actiu sindical en
els àmbits de la negociació col·lectiva, la
formació sindical i l’acció sindical, des del
punt de vista lingüístic i terminològic.

JORNADA

La Festa
del Treball
Digne, un
any més

RECULL TERMINOLÒGIC

CELEBRACIÓ

“El dret de vot és un dret que res ni ningú no pot treure als ciutadans.”

Al·legat
antifeixista a
Ribesaltes

Amb la col·laboració
de la Fundació Cipriano García, hem
participat en una jornada contra el feixisme, organitzada per
la CGT66, al Memorial de Ribesaltes (de visita obligada per
qui no el conegui). Des de CCOO, com ja
és costum, vam valorar la nostra tradició
política antifeixista. Però en les societats
francesa i espanyola sorgeixen de nou els
discursos de blanc o negre, l’increment
de les desigualtats i l’estancament del
benestar material, i davant d’aquest estat de coses hi ha qui busca la solució
desesperada en el feixisme. Per això hem
d’explicar que el conflicte en la societat el
generen les desigualtats, la divisió de les
persones i la política com a espectacle.
Des de CCOO defensem l’art noble de la
política, en concret la política de formigueta, en la qual molt d’esforç dona petits beneficis públics i petits progressos
per a tothom. El sindicalisme és això i no
pas solucions falses i buides com les que
propaga el feixisme. B.C.

Alfons López & Pepe Gálvez
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