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Quan els treballadors
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editorial
El PSOE ha de revertir
la reforma laboral
La reforma laboral segueix intacta. Aquesta batalla la vam perdre, els sindicats.
Això no ens ha impedit posar CCOO a l’ofensiva i aconseguir millores de salaris,
de contractació, de condicions… però costa molt més assolir-les i mantenirles. La reforma laboral no només va ser una destralada a les condicions de contractació i acomiadament. Va ser un atac als mateixos instruments de gestió
del conflicte capital-treball. Sobretot, es van modificar el paper, la vigència i la
prelació dels convenis.
Les conseqüències estan a la vista.
La desigualtat s’ha disparat i ha perdut més qui menys tenia, mentre que qui
tenia més s’ha enriquit impúdicament. Els desnonaments són la cara més tràgica d’aquesta pobresa, que va ser una decisió política. La pobresa segueix
afectant les persones que estan a l’atur i avança cap a les persones amb feina,
però amb salaris tan baixos que no poden pagar les factures dels lloguers ni
del gas ni de la llum.
Abans de la reforma laboral hi havia cada vegada menys accidents de treball.
La reforma va causar un punt d’inflexió cruel en la corba decreixent. Per a la
gent amb contracte fix, van deixar de disminuir. Per a la gent amb contracte
temporal, s’han doblat. L’any 2018, 82 persones a Catalunya van morir en accident de treball. En el primer quadrimestre del 2019, encara ha anat pitjor.
Cada dia veiem com hi ha empreses que intenten gaudir d’una suspensió del
dret del treball, però ja ningú no es creu que siguin simpàtiques modernitats i
els mitjans comencen a denunciar les condicions d’explotació de la gent treballadora “no contractada laboralment”.
El sindicat torna a créixer. El mes de maig hem tornat a ser 145.000 persones
afiliades a CCOO de Catalunya. El creixement és sobretot femení. Hi ha una
efervescència en els conflictes i la capacitat de transformació, a vegades de
sectors sencers com la indústria càrnia. Amb la reversió de la reforma laboral,
disposaríem d’eines per ser més eficients.
Les eleccions polítiques municipals i estatals van donar la majoria a partits
d’esquerres. La seva primera feina és aquesta: derogar la reforma laboral. El
PSOE va pactar amb CCOO i UGT la modificació dels articles més lesius i ha
de complir la seva paraula. Sortir de la pobresa i de la sinistralitat és la decisió
política de la gent que ha votat partits d’esquerra. Montse Ros
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L’esquerra guanya presència
institucional a les administracions
locals i autonòmiques del país
A Catalunya les eleccions
conviden a trencar els blocs
polítics dels darrers anys i a
obrir espais de diàleg
El passat 26 de maig totes les ciutats i pobles d’arreu de l’Estat
van renovar la seva representació, i també es van renovar els parlaments en algunes comunitats autònomes. En menys d’un mes
s’ha refet pràcticament tota l’arquitectura institucional de l’Estat, a
més del Parlament Europeu.
Tant a Catalunya com a Espanya, la majoria de la ciutadania ha
optat per forces polítiques d’esquerra, cosa que ha canviat el panorama polític en el marc d’un cicle electoral que obre les portes
a endegar les polítiques socials necessàries que permetin revertir les retallades dels anys negres d’austeritat i la nefasta gestió
de la sortida de la crisi.
Les forces progressistes tenen l’oportunitat de recuperar institucions municipals i autonòmiques als governs de dretes i enfortir
el teixit institucional de proximitat amb un paquet de polítiques
socials que torni els equilibris de rendes trencats per les polítiques d’austeritat, d’incentius fiscals a empreses i capitals, i de
devaluació salarial i pensions. Aquestes polítiques han llastrat el
progrés social en aquests anys de creixement econòmic i han
provocat l’acumulació de la riquesa del capital i el transvasament
de les rendes del treball als beneficis empresarials, cosa que ha
dut a la pobresa laboral i social 1 de cada 10 treballadors i treballadores amb feina (1 persona de cada 4, en el cas de Catalunya).
Polítiques amb perfil social
Cal destacar els resultats a Catalunya, tant a l’àrea metropolitana
com a la resta de ciutats i pobles. El mapa representatiu local és
heterogeni, però molt orientat a l’esquerra, en el mateix sentit en
què es va votar a les eleccions generals del 28 abril. Aquest resultat, a més de reforçar el perfil social de les polítiques, convida
a pensar que s’obre una etapa en la qual es pot treballar en la
recomposició política a Catalunya, una etapa en què es trenqui
el bloqueig institucional dels darrers anys i en què, guiats per la
recuperació dels drets socials, puguem avançar en els drets nacionals, sempre des de la inclusió de la pluralitat social, com sempre hem defensat i hem treballat, des que existim com a sindicat.

Europa té el repte de recuperar les
polítiques socials per frenar l’avanç
de l’extrema dreta, tot i la seva
forta entrada al Parlament Europeu

Ens preocupa el resultat de les eleccions de la UE, que mostra la
feblesa de l’esquerra europea i una forta entrada de l’extrema dreta i de l’euroescepticisme al Parlament. Espanya i Catalunya tenim
una responsabilitat important en la construcció d’un projecte
europeu alternatiu a l’Europa dels conservadors o els neofeixistes, mitjançant un nou contracte social europeu que recuperi els
valors de l’Europa del benestar, a fi de donar respostes a tota la
ciutadania, i que serveixi d’exemple i de model de convivència a
la resta d’àrees geogràfiques al món.
Concertació i diàleg social
El treball té un paper fonamental per al desenvolupament de les
polítiques socials, que han de reflectir amb claredat la voluntat
del poble a les urnes, ja que la recuperació de drets per desenvolupar un projecte de vida digna comença amb un treball digne.
Per això és important el reforç dels mecanismes de concertació i diàleg social, i l’impuls de les organitzacions sindicals, com
CCOO, en el marc de la proximitat amb els treballadors i treballadores i del reforç de les seves reivindicacions.
Javier Pacheco
abril-juny / 2019
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“Si a causa de los cambios en
el mundo del trabajo cientos de
millones de personas quedan
excluidas, no será posible la
convivencia ni la paz”
JOAQUÍN NIETO SAINZ
Fotografia: Teresa Rodríguez García

Joaquín Nieto es el director
de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para España desde el 1 de
mayo del 2011. La OIT celebra
este año el centenario de su
creación, efeméride que coincide con el 70 aniversario de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
¿Qué valoración hace del papel
jugado por la OIT a favor de la
justicia social y el trabajo decente?
¿Y qué papel tiene hoy la OIT?
El mundo del trabajo sería mucho peor si
no hubiera existido la OIT, si no hubieran
dado un mandato a favor de la justicia social y el trabajo decente a un organismo
multilateral y tripartito como es la OIT. No
puede haber paz duradera sin justicia social. Y no puede haber justicia social sin
unas condiciones dignas de trabajo, y
esa idea sigue subsistiendo hoy. Aunque
hemos avanzado mucho sigue habiendo
muchos déficits de trabajo decente. Y
además hay nuevos retos, nuevos desafíos en un mundo que está cambiando a
una velocidad enorme con la digitalización, la adaptación energética, los cambios demográficos, la irrupción de las migraciones, nuevos derechos que hay que
afrontar de una vez por todas, como los
derechos de las mujeres, la igualdad…
Son nuevos desafíos de un nuevo mandato para los próximos 100 años.
abril-juny / 2019

es el director de la Oficina de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para España

El mundo del trabajo se ha ido
adaptando a las diferentes transformaciones que se han ido produciendo. ¿Ahora también habrá adaptación o estamos destinados a perder
un gran número de puestos de
trabajo?
El futuro no está escrito. Las visiones
optimistas no tienen sentido, ya que los
riesgos son muchos. Las pesimistas, tampoco, ya que el futuro puede ser prometedor. Hay que identificar las oportunidades que nos ofrece el futuro, resolviendo
problemas, y conociendo cuáles son los
desafíos y los efectos adversos que nos
encontraremos. Debemos maximizar las
oportunidades y mitigar los efectos adversos. Estamos sujetos a una gran transición y la clave es cómo organizarla para
que sea justa, que nadie se quede en la
cuneta. Los objetivos de la OIT sobre desarrollo sostenible están alineados con los
de Naciones Unidas. Es una mirada sobre
las personas por la prosperidad, la paz y el
planeta. O la transición es justa o la convivencia no será posible. Si a causa de los
cambios, cientos de millones de personas
quedan excluidas, no será posible la convivencia ni la paz. Estamos condenados a
entendernos y a gobernar el futuro con
cosas que ya conocemos. Las instituciones del trabajo existen desde antes de la
OIT, como el derecho del trabajo. El trabajo no es una mercancía porque lo realizan
personas que son sujetos de derecho. El

derecho del trabajo existe para proteger
a esas personas que están en situación
de desequilibrio. Su situación respecto a
las empresas o a las plataformas que los
contratan no es de igualdad, y el derecho
del trabajo viene a restablecer ese equilibrio. Pero las organizaciones empresariales también tienen cosas que decir y son
otra institución del trabajo que conviene
reforzar. ¿Cómo va a haber negociación
colectiva si no hay una contraparte que
se responsabilice de los acuerdos? Y los
trabajadores, como sujeto del trabajo,
deben tener la posibilidad de organizarse y de expresarse. De ahí la importancia
del tripartismo, que debe impulsar una
legislación universal, que es el otro mandato de la OIT. Si el derecho del trabajo
no se respeta en un país, este hecho dificulta que se respete en los demás países.
Era verdad hace 100 años, y ahora lo es
en un mundo globalizado. A la OIT nos
gustan los reconocimientos, pero queremos un nuevo mandato para impulsar
esas normas internacionales del trabajo
en correspondencia con los desafíos de
nuestro tiempo, para organizar los procesos transicionales de trabajadores que
deberán cambiar su trabajo después de
perder su empresa y su sector, incluso
su profesión, y a los que debemos decir
que el contrato social se va a mantener
y que no les va a faltar un ingreso y una
protección social para ellos y para sus familias, y que no les va a faltar la formación
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necesaria para transitar a otra profesión.
Ahí está la clave del éxito. Sindicatos, empleadores y Administración haciendo sus
propuestas para que la OIT pueda armar
la nueva legislación que atienda las nuevas realidades.
Un gran problema de nuestra
sociedad es el crecimiento de las
desigualdades. La brecha social se
ensancha y eso parece imparable.
Jóvenes más precarios y trabajadores mayores expulsados del mercado
de trabajo.
El proceso de cambio se está haciendo
en un mundo desigual, con muchas desigualdades enquistadas. Probablemente
el cambio no signifique pérdida de empleos, incluso puede ser que al final del
proceso haya más empleos de los que
había antes. En la transición energética
estamos seguros de que, al final, va a haber muchos más. De aquí al 2030, para
cumplir los acuerdos de París y evitar un
cambio climático catastrófico, los cambios energéticos van a crear 24 millones
de nuevos empleos, pero se van a perder
6 millones. Se van a crear 4 veces más,
pero ni en el mismo momento ni en el
mismo lugar que los que se destruyen.
A las actuales desigualdades se añadirán
las que producirán los cambios. No podemos dejar la solución a la espontaneidad
de las cosas. Hay que actuar socialmente
teniendo en cuenta esos cambios y los
condicionantes que representan. Hay
que actuar en el terreno de las desigualdades y ese es el gran desafío. El Foro de
Davos encargó a expertos que determinaran cuáles eran los obstáculos más importantes para el desarrollo económico
mundial, y dijeron que el mayor riesgo
era la desigualdad. Como las desigualdades de género que hay que resolver sí o
sí ante la demanda feminista. Las mujeres
han dicho basta a las desigualdades que
empiezan en el hogar, con el cuidado de
las personas, con trabajos no remunerados, y que siguen teniendo obstáculos
para entrar en el mercado de trabajo. Solo
el 41 % de las mujeres en edad de trabajar
son parte de lo que se conoce como población activa. Cuando entran tienen las
peores profesiones, y cuando tienen profesiones iguales que los hombres estas
son peor remuneradas. Hay que acabar

con todo eso. Tenemos un mundo con
tendencias demográficas desiguales, padecemos el llamado invierno demográfico en algunas partes del mundo, como
Europa. Y tenemos otras partes con una
pujanza demográfica enorme, como el
África subsahariana. Y todo eso provoca
movimientos migratorios, acelerados por
elementos como el cambio climático. Hay
264 millones de migrantes en el mundo y
lo más probable es que esta cifra se doble
en los próximos 10 o 15 años, cuando nos
encontraremos con 400 o 500 millones
de migrantes. Además, la situación de
los migrantes en los países es desigual. El
objetivo es ir resolviendo todas las desigualdades, si no es así no cumpliremos
con nuestro mandato de justicia social. Es
posible ir a un mundo más equilibrado.
Las nuevas formas laborales
como el trabajo de plataforma o la
economía colaborativa están
provocando una individualización
de las relaciones laborales. ¿Eso
debilita al trabajador en la defensa
de sus derechos?
Hay muchos desafíos relacionados con
los cambios en el mundo del trabajo, y
no solo los vinculados con las plataformas. En realidad, lo que está cambiando
es la organización de la producción. En
vez de grandes unidades productivas,
como había en el pasado, ahora las encontramos enormes, pero distribuidas
por todo el mundo a través de procesos
muy fragmentados, interconectados por
una logística que ahora es posible y antes
no lo era. Hoy hay 300 millones de trabajadores en el mundo que trabajan en cadenas de suministro y en breve serán 900
o 1.000 millones, un tercio de la fuerza
laboral. La producción y la organización
del trabajo son hoy mundiales y requieren actuaciones de carácter mundial. Y
algo ya se ha hecho. Son más de 100 los
acuerdos internacionales firmados entre
federaciones sindicales internacionales
y marcas internacionales. Y es con marcas, ya que no existen todavía sectores
organizados en el ámbito empresarial
que puedan responder a una negociación colectiva internacional, a diferencia
del ámbito de los trabajadores, en que sí
que existen. Las cadenas mundiales de
suministro han supuesto deslocalizacio-
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nes en muchos países, y Catalunya es un
ejemplo muy claro de esto. Es un factor
de elevación de los salarios de los trabajadores en el mundo, ya que estos se están
organizando, se están agrupando, están
demandando mejoras salariales, están
aumentando sus salarios y mejorando
su protección social. La disminución de
la pobreza extrema que se ha producido
entre los trabajadores, que a principios
de siglo estaba en 800 millones y ahora
está en 300 millones, ha tenido que ver
en buena parte con los trabajadores de
las cadenas de suministro: se ha configurado una nueva manera de organización
y de reivindicación de los trabajadores,
de conformación de derechos salariales y
de protección social. Habrá que disponer
de nuevas herramientas y eso interpela
directamente al sindicalismo, que tendrá

“A los trabajadores
que deberán
cambiar su trabajo
después de perder
su empresa, incluso
su profesión, les
debemos decir que
el contrato social
se va a mantener y
que no les va a faltar
un ingreso y una
protección social
para ellos y para sus
familias”

que pensar cómo lo va a hacer. De hecho ya lo está haciendo. CCOO llegó a un
acuerdo con Inditex para poder actuar en
el conjunto de la cadena de suministro
para establecer unos derechos mínimos
en el conjunto, y una acción sindical y
una participación en las auditorías de las
marcas internacionales sobre sus talleres, pero no solo en cuanto a la calidad
de la producción sino también en lo que
respecta a la calidad del trabajo. Eso da
pistas de cómo se debe adaptar la acción
sindical a la internacionalización.
abril-juny / 2019
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En el caso de las economías de plataforma
hay una variedad enorme. Algunos casos
no son nuevos. Son oficios de repartidores
y otros que ya existían. Esa plataforma utiliza la nueva manera de organizarse y de
conectar a los trabajadores y su trabajo a
través de una aplicación donde se utiliza la
tecnología para facilitar una “fuga” del derecho del trabajo, con lo que dicha plataforma elude sus responsabilidades laborales
e incluso fiscales. Los tribunales y la acción
sindical que los denuncia, más la acción de
los propios trabajadores, están demostrando la relación laboral. Esos trabajadores
tienen derecho a la libertad sindical y a la
negociación colectiva, a unas condiciones
de salud y seguridad, a la formación… El
problema se centra en los nuevos jornaleros digitales, como antes, que iban a la plaza del pueblo a ver si les caía un trabajo y
normalmente era de muchas horas y muy
mal pagado. Ahora son miles de trabajadores frente a la pantalla del ordenador
buscando un trabajo, dedicando muchas
horas de su tiempo a buscarlo. Cuando lo
encuentran, suele ser de muchas horas y
muy mal pagado, normalmente 3 euros
la hora, y eso cuando se paga. Si tienes
suerte y las normas laborales llegan donde estás puede que ganes en relación con
tu cualificación y tu merecimiento. Esto es
difícil cuando realizas el trabajo en Barcelona, pero te contrata una plataforma que
está en Singapur, que trabaja para una
empresa de Estados Unidos. ¿A qué administración del trabajo se le piden responsabilidades? ¿Qué Inspección de Trabajo
inspecciona eso? La OIT ha hecho una
propuesta, sea cual sea el tipo de contrato
o el tipo de trabajo, o el país donde esté
el trabajador: ¿por qué no establecemos
una garantía laboral universal que integre
unos cuantos derechos elementales como
los principios y derechos fundamentales
del trabajo de la OIT? Hablamos del no al
trabajo forzoso, no al trabajo infantil, no a
la discriminación, y sí a la libertad sindical
y a la negociación colectiva, a un salario
vital que permita vivir dignamente, a unas
condiciones de salud y seguridad y a un
tiempo de trabajo, que por un lado sea limitado y también garantizado para que la
gente pueda comprometerse con ese trabajo. Es una buena propuesta y una idea
muy brillante para responder a los desafíos
de nuestro tiempo.
abril-juny / 2019

Los sindicatos tendrán que
adaptarse a las nuevas realidades
del mundo del trabajo. ¿Cómo?
Todas las instituciones del trabajo deben
cambiar. Deben mantener la esencia de
lo que eran: el derecho del trabajo, la
administración laboral, la inspección del
trabajo, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales tienen
que mantener la esencia porque eso ha
dado muchos beneficios a la sociedad y a
la convivencia, pero también tienen que
adaptarse. Estamos ante una organización del trabajo diferente y mucho más
fragmentada: no es lo mismo organizar a
los trabajadores en grandes unidades de
trabajo que si se fragmentan en cadenas
mundiales de suministro o en niveles de
subcontratación de la subcontratación.
Las propias estructuras sindicales tradicionales, que estaban hechas en función
de unos sectores u otros, ahora deberán
repensarse. También tienen más dificultades para llegar a los trabajadores y representarlos. Por ello deben tener voluntad
de autorreforma, si no ya saben que están
perdidos. A mí me consta que la tienen.
Que acierten más o menos, ya veremos.
Este es un asunto de todos, de la acción
pública, de las leyes, las que protegen y
amparan la libertad sindical, que incluye
a los trabajadores, pero también a la capacidad de organizarse libremente de los
empleadores. La Administración pública
tendrá que fortalecer todo esto, particularmente la representatividad, con instrumentos como la afiliación y las elecciones
sindicales. Todos los trabajadores y las
trabajadoras tendrán que poder elegir a
sus representantes y que exista una verdadera conexión entre representantes y
representados porque existen mecanismos públicos para hacerlo posible. Los
sindicatos están llamados a una reforma,
de la cual pueden salir muy fortalecidos,
ya que les permitiría resolver algunos de
los problemas que tienen, como todas
las instituciones en el mundo actual, sobre todo, de representatividad. Podrían
conseguir un nivel de representatividad
más amplio, un nivel de participación de
los trabajadores más amplio y acometer
sus funciones a lo largo de los próximos
años, ya que son absolutamente imprescindibles. En este sentido, debe haber un
marco de diálogo social, ya que sin él no

“Debe haber un
marco de diálogo
social, ya que
sin él no hay
esperanza para
los trabajadores.
Lo necesitan
para plantear sus
demandas, llegar
a acuerdos y
garantizar que esos
acuerdos van al
Boletín Oficial del
Estado”

hay esperanza para los trabajadores, porque ellos no tienen el boletín oficial para
editar las leyes, no tienen la capacidad de
gestionar la organización del trabajo en
la empresa. Necesitan el diálogo social,
donde plantear sus demandas, llegar a
acuerdos y garantizar que esos acuerdos
van al Boletín Oficial del Estado y forman
parte del cambio de la organización del
trabajo en la empresa para mejorar sus
condiciones de trabajo o salariales. Sin
diálogo social, la otra parte más poderosa
no tendría límites. Pensar que las cosas
ya se arreglarán espontáneamente es un
error, seguramente irán a peor. Si se trabaja adecuadamente, con inteligencia,
con diálogo, yo creo en un futuro más
prometedor. Emili Rey
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Tan vella, tan jove:

els primers 100 anys de l’OIT
© OIT. Crozet / Pouteau

Com cada any, durant el mes de juny (enguany des del 10
fins al 21) s’ha celebrat, a Ginebra, la Conferència Internacional del Treball.
Aquesta commemoració, però, la 108a, és més important que les
anteriors per almenys tres raons:
1) L’OIT compleix 100 anys i és més necessària que mai.
2) Aprofitant aquesta celebració, durant els mesos previs, ha
dinamitzat un debat global sobre el futur del treball i les feines del futur.
3) Ha aprovat un nou conveni sobre violència i assetjament al
lloc de treball.
L’existència i les actuacions de l’OIT ens asseguren un diàleg i una
participació tripartida (sindicats, empresariat i governs) i mundial per fer front als reptes del món del treball. Aquests elements
són essencials per assegurar una governança política que abasti
el perímetre global de la globalització econòmica i per garantir,
així, l’adequada resposta social.
Construcció del futur món laboral
La contribució a la construcció del futur món laboral és urgent
i improrrogable. De la imminent i futura configuració de les relacions laborals dependrà també un nou ordre social, una nova
forma de convivència i cohesió, on el dret al treball digne s’ha
de garantir a escala global i per a totes les tipologies de treball:
velles, noves, conegudes o en constant evolució. I és mitjançant
l’OIT que els treballadors i treballadores poden ser al centre de la
transformació, per influir en el nou model. S’han de canviar les
regles del joc.
Perquè es tracta d’un joc que ens vol com a peces, com a objectes de manipulació. Ara bé, els treballadors i les treballadores
no volem ser víctimes col·laterals d’un tauler sense regles democràtiques, sense participació, només pensat per maximitzar
els beneficis empresarials. Hem de poder participar en la governança d’aquest canvi i d’aquesta transició amb instruments incisius, des d’una perspectiva àmplia, generosa i previsora, i amb
força col·lectiva. L’OIT o els programes i les polítiques de caire
social com els ODS o el pilar europeu de drets socials no tenen
aplicació vinculant o “exèrcit” al seu abast per fer complir els seus
objectius.
Per tant, en la defensa dels drets laborals, el compromís ha de
ser coherent i ferm. Tothom, treballadors i treballadores i sindicats, governs i empresariat, s’ha de comprometre a respectar i

En la defensa dels drets laborals, el
compromís ha de ser coherent i ferm.
Tothom, treballadors i treballadores i
sindicats, governs i empresariat, s’ha
de comprometre a respectar i a aplicar
els convenis internacionals de l’OIT
a aplicar els convenis internacionals de l’OIT. És necessari, però,
anar més enllà del compliment a escala estatal i nacional de la
legislació, més enllà del compromís voluntari.
Mecanismes amb capacitat sancionadora
En efecte, s’han de crear mecanismes vinculants i amb capacitat
sancionadora per a les empreses que no respectin els convenis internacionals de l’OIT, que constitueixen l’única regulació
efectiva del dret internacional del treball. S’ha de millorar també la capacitat d’aquesta organització per intervenir quan no
s’apliquen els seus convenis, amb l’enfortiment del consens tripartit i amb noves regles obligatòries i contundents.
Els 100 anys d’aquesta organització internacional, que va sobreviure la II Guerra Mundial, ens han de servir per reforçar el diàleg
social i la participació, per rellançar la centralitat del treball com
a factor de progrés i emancipació col·lectiva i individual, per
desenvolupar la transició justa (tant climàtica com tecnològica)
com a resposta per no deixar ningú enrere, per defensar els sistemes de protecció social i per reivindicar els sindicats com a
elements fonamentals per assolir la justícia social, la inclusió i
l’equitat. Michela Albarello
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Tothom hi guanya amb
l’augment del salari mínim
Ara que ha passat mig any des de
l’augment d’un 22,3 %, del salari mínim interprofessional (SMI), la realitat
continua mostrant fins a quin punt estaven mancats de fonament els mals
auguris del Banc d’Espanya, de l’AIREF
o de l’agència Moodys.
Les dades de l’atur registrat el maig, les de
l’Enquesta de població activa del primer
trimestre del 2019 i les de les afiliacions
a la Seguretat Social no corroboren les
pèrdues de fins a 132.000 llocs de treball que anunciava el Banc d’Espanya ni
tampoc assenyalen una afectació especial d’aquells col·lectius suposadament
més amenaçats, com el de les dones, els
joves, les persones poc qualificades o els
treballadors i treballadores temporals. Al
contrari, la pujada de l’SMI ha beneficiat
158.600 persones a Catalunya, 1.213.000
a l’Estat, i ha permès recuperar per a
l’economia real marges empresarials que
massa sovint s’acabaven traslladant al
món de les finances.
Els estudis ens diuen que l’increment de
l’SMI està tenint fins i tot un efecte net positiu sobre l’ocupació i sobre el consum a
Catalunya. Les rendes baixes i molt baixes
destinen la immensa majoria dels seus
ingressos al consum, i, així, els 2.000 milions d’increment de la massa salarial que
ha comportat l’augment de l’SMI a l’Estat
alimenten l’economia i ajuden a crear
nous llocs de treball. De manera complementària es millora el saldo fiscal públic
i, gràcies a l’augment de 521 milions en
els ingressos per cotitzacions socials,
s’assoleix més estabilitat i sostenibilitat
per a la caixa de la Seguretat Social.

Resistències ideològiques
Malgrat les resistències ideològiques de
qui pensa que la nostra economia exigeix
la precarietat i la pobresa laboral per ser
competitiva, la realitat contradiu les presumpcions i els prejudicis interessats, i
abril-juny / 2019

mostra com apujar els salaris no tan sols té efectes positius sobre l’ocupació, sinó també sobre la robustesa de l’economia i la lluita contra la desigualtat, que és la marca de
fàbrica d’una recuperació sense redistribució que ha concentrat la riquesa en uns pocs.
Els 158.600 treballadors i treballadores que s’han beneficiat a Catalunya de l’augment
de l’SMI suposen un 5,9 % del conjunt dels catalans i catalanes assalariats. Gairebé la
meitat d’aquests (46,4 %) arribaran als 900 € amb un increment inferior al 10 %, mentre
que tan sols 1 de cada 4 (22,4 %) gaudirà d’increments superiors al 20 %. Les dones en
trauran més profit que els homes (6,8 % i 5 % del conjunt de les dones i homes assalariats, respectivament), com també les persones immigrades, el jovent i els treballadors i
treballadores amb nivells més baixos de qualificació o aquelles persones amb contractes temporals i/o a temps parcial.

Persones beneficiades per l’augment de l’SMI a Catalunya
Milers

Incidència dins del
col·lectiu

TOTAL

158,6

5,9 %

Homes

69,4

5,0 %

Dones

89,2

6,8 %

16 a 24

29,8

15,0 %

25 a 32

29,3

7,0 %

33 a 44

41,7

4,4 %

45 i més

57,8

5,2 %

Indefinit

94,5

4,6 %

Temporal

64,0

10,5 %

Edats

Tipus de contracte

Estudis ens diuen que
l’increment de l’SMI té fins
i tot un efecte net positiu
sobre l’ocupació i sobre el
consum a Catalunya

OCUPACIÓ

Apujar els salaris beneficia l’ocupació i l’economia

Pel que fa als sectors, és el de serveis el
que presenta més persones que s’han
beneficiat de l’augment aprovat el dia
1 de gener, més de 125.000, seguit pel
d’indústria, amb 20.400. La millora de
l’SMI és, per tant, un pas en la direcció
correcta, però que no esgota el recorregut que, en termes de rendes del treball,
queda per fer al nostre país. Recordem
que l’augment del salari mínim és en la
línia de l’acord subscrit amb les organitzacions empresarials, a mitjan 2018, per tal

d’assolir un salari mínim de 1.000 euros
als convenis col·lectius el 2020. I és que,
tot i que l’augment de l’SMI espanyol va
ser molt superior a l’increment mitjà de
l’SMI a Europa a principis d’aquest 2019,
d’un 4,8 %, la posició de sortida era la pitjor, en termes comparatius, en l’àmbit de
la Unió Europea, i la pujada del 22,3 % encara no arriba ni de bon tros a consolidar
el 60 % de la mediana salarial (6,96 € el
2017), que és l’objectiu que especifica la
Carta social europea.
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Precarietat persistent
Queda, per tant, molta feina per fer.
Perquè els salaris baixos ens empobreixen a totes i a tots, i perquè les millores
s’han de traslladar també a la qualitat de
l’ocupació. Les dades de la temporalitat i
la parcialitat ens diuen que la sortida de la
crisi no és la sortida de la pobresa laboral
ni tampoc de la precarietat. A Catalunya
es necessiten 2,3 contractes indefinits o
5,6 contractes temporals per assolir una
ocupació indefinida, i partim d’una mitjana de 2,55 contractes per persona, amb
una rotació que no deixa de créixer any
rere any. De cada 3 contractes temporals
signats el 2018, 1 era de menys d’una
setmana, i més de 300.000 eren, a més a
més, a temps parcial. Aquesta és la realitat
a la qual el nostre mercat de treball condemna molts treballadors i treballadores.
Una condemna que es viu en termes de
dependència, d’incertesa permanent i de
precarietat, i que reclama més treball sindical i més solidaritat. Perquè la pobresa
dels uns és la pobresa de tots plegats.
Ricard Bellera

Un Primer de Maig molt reivindicatiu
Amb el lema “Més drets, més igualtat, més cohesió.
Primer, les persones”, un any més vam celebrar el
Dia del Treball amb manifestacions i concentracions
arreu del país.
Dos dies després de les eleccions generals a Espanya del diumenge 28 d’abril, aquest Primer de Maig
milers de persones van reclamar a Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona, Tortosa, Terrassa o Igualada polítiques progressistes a favor de la classe treballadora,
en una societat més feminista on es deroguin les reformes laborals, es defensin les pensions i es recuperin drets.
La manifestació del matí a Barcelona, que va sortir de la
plaça d’Urquinaona i va acabar al capdavall de la Via Laietana, va reunir una xifra considerable: més de 30.000 assistents. En un moment de la manifestació es va retre homenatge a les persones mortes per manca de salut laboral a
les seves empreses. Al final va haver-hi alguns parlaments,
com el de Serge Ragazzacci, secretari departamental de la
CGT 34 francesa, i de Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya.
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Volem viure, no sobreviure!
CCOO de Catalunya ha iniciat una campanya amb el lema “Volem viure, no
sobreviure!” per a la millora dels salaris
dels treballadors i treballadores catalans
a través de la negociació dels convenis
col·lectius.
El sindicat ha fet una forta aposta per la recuperació salarial i la lluita contra les desigualtats. L’Acord estatal per a l’ocupació i
la negociació col·lectiva (AENC) i l’Acord
interprofessional de Catalunya (AIC) han
estat els motors per desenvolupar la feina posterior de les comissions negociadores sectorials de CCOO als convenis
col·lectius.
Cap conveni per sota dels 14.000 €
La campanya té uns objectius molt ambiciosos que tenen com a finalitat continuar
impulsant la millora dels salaris en els convenis col·lectius, concretament: aconseguir la recuperació salarial del 3 %, assolir
que no hi hagi cap conveni per sota dels
14.000 € i lluitar contra la bretxa salarial i
per la igualtat entre homes i dones.

S’ha habilitat un espai al web del sindicat on s’inclouen els cartells informatius de la
campanya i els diversos convenis col·lectius signats durant el 2018 amb millores salarials significatives i avenços en matèria d’igualtat de gènere.
Amb la negociació i la mobilització s’ha aconseguit millorar la capacitat adquisitiva
dels treballadors i treballadores a la pràctica totalitat dels convenis sectorials i, a més,
en molts s’han millorat substancialment els salaris més baixos per reduir la bretxa salarial de gènere i assolir l’objectiu dels 14.000 € a molts grups professionals.

El Prat acull l’escola confederal de joves de CCOO

Del 7 al 9 de juny, el Prat de Llobregat
va acollir la XXX Escuela Confederal de
Juventud de CCOO d’Espanya. Un centenar de joves de CCOO de tot el territori
espanyol i de tots els sectors es van reunir
en una trobada de formació sindical en la
qual el tema central va ser “La precarietat
contra la vida”. Amb aquest títol es va fer
abril-juny / 2019

èmfasi en un dels problemes més grans
que pateix la societat i, en especial, la joventut. A l’escola van assistir Unai Sordo,
Javier Pacheco i Joan Coscubiela, entre
d’altres.
Durant aquests dos dies es va analitzar la
situació actual del jovent i es va parlar del
repte que té el sindicat a l’hora de poder

continuar defensant i conquerint drets
laborals, i de donar cobertura a les persones joves que pateixen la precarietat. Cal
tenir clar que la situació és crítica i que la
precarietat en aquest col·lectiu, molt vulnerable, no és transitòria, com ens estan
intentant fer creure. La precarietat s’està
consolidant dins la societat fins al punt
que les persones joves l’acabaran arrossegant al llarg de tota la seva vida. Tot això
fomenta l’endarreriment per formar una
família i la dificultat de poder accedir a
un habitatge digne, entre altres aspectes
negatius.
L’escola confederal ha informat de les
eines de què disposa la negociació
col·lectiva que ens han d’ajudar a combatre aquesta precarietat i que han de permetre a CCOO continuar sent un sindicat
per a totes i tots. Albert Bargalló
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Llums i ombres en el segon aniversari
del Pacte nacional per a la indústria
El pacte està endarrerit en aquelles
matèries que són més importants
per al canvi de model productiu i
energètic a la indústria i al país
El mes de juliol del 2019 farà dos anys de la signatura del Pacte
nacional per a la indústria (PNI), una de les millors eines que ha
donat l’àmbit de la concertació en els darrers anys i que va veure
la llum després d’un llarg i intens procés de treball de totes les
organitzacions que hi vam participar.
El PNI naixia com a conseqüència d’una reflexió compartida,
anys enrere en el marc del Pacte Més Indústria, amb el qual universitats, col·legis professionals, patronals i sindicats reclamàvem
les polítiques industrials i de reindustrialització com la millor eina
per sortir de la crisi, millorar l’economia i la competitivitat de Catalunya i generar ocupació estable i de qualitat.
El dia 2 de maig del 2019, la directora general d’Indústria i
el secretari d’Empresa i Coneixement van comunicar l’estat
d’aplicació econòmica del pacte i el nivell de seguiment dels
indicadors als membres de la Comissió Executiva Permanent
del Consell Català d’Empresa, que és l’òrgan de governança del
PNI. Situaven el grau de compliment al voltant del 87 % del total
pressupostat per als dos anys de vigència.
Arribar a un 87 % del total d’execució podria ser un bon indicador, però hem de tenir en compte que el PNI ja recollia una part
important de les mesures que eren activitat ordinària del Govern
en matèria industrial i que, tot i l’impuls que dona tenir una eina
de concertació com és el PNI, no s’ha arribat al 100 %. A això, s’hi
suma el fet que el pacte està endarrerit en aquelles matèries que
són més importants per al canvi de model productiu i energètic
a la indústria i al país, ja que presenta una execució molt baixa en
la línia de sostenibilitat i economia circular, de la qual només s’ha
executat el 60 %, aproximadament, i en la línia d’infraestructures
i energia, de la qual només s’ha executat el 35 %. A més, aquestes línies de treball es corresponen amb les que necessiten una
inversió directa i concreta que permeti, a Catalunya, resoldre
problemes com la baixa presència en les energies renovables.
Víctima del bloqueig polític
El PNI, com una part important de les polítiques públiques, avui
dia, és víctima del bloqueig polític i pressupostari instaurat en el
Govern de la Generalitat. I és que Catalunya està fent polítiques
públiques el 2019 amb pressupostos del 2017, que impedeixen
una major inversió.

Les energies renovables són una de les assignatures pendents del PNI

El PNI, però, no pateix únicament la insuficiència pressupostària,
ja que hi ha mesures que representen demandes sindicals i que
inicialment no tenen cost econòmic i que tampoc no han estat
desenvolupades pel Govern. Mesures com el Pla català de simbiosi industrial, la transformació de l’actual Agència de Residus
en l’Agència de Recursos de Catalunya o la creació d’una llei catalana de polígons que ens permeti endreçar, enregistrar i actualitzar l’estat de les nostres àrees d’activitat econòmica no han estat modificades i necessiten posar-se en marxa immediatament.
A dia d’avui, al sindicat seguim treballant de manera intensa per
verificar que els indicadors donats per la Generalitat responen a
les demandes que fa el PNI i farem un retorn extens del treball
realitzat al Consell Català d’Empresa.
Eina necessària
Per al nostre sindicat, el PNI representa una eina vigent i necessària per desenvolupar a Catalunya una política industrial acordada que ens permeti donar sortida a qüestions centrals de la
política, com són el canvi de model productiu, la transformació
digital de la indústria, l’avenç en els processos circulars o la transició energètica a sectors com el de l’automoció.
Carlos del Barrio
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Neix la Plataforma en Defensa del Dret a
l’Atenció de les Persones amb Dependència
Després de mesos de preparació i fruit d’una idea inicial de
CCOO, el 14 de maig es va presentar a la premsa la Plataforma en
Defensa del Dret a l’Atenció de les Persones amb Dependència.
La presentació va anar a càrrec del grup promotor de la plataforma, format per CCOO, UGT, el Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials.
La plataforma neix com una necessitat, després que les retallades del PP el 2012 tinguessin la intenció de liquidar la llei de dependència, a través d’una política d’ofegament del sistema amb
retallades econòmiques i de renúncia al pagament de la part
que pertocava (el 20 %) a les comunitats autònomes.
A Catalunya, la Generalitat no ha fet res per pal·liar les
retallades del Govern central, ans al contrari, ha retallat les prestacions i ha modificat les ràtios i els temps
d’atenció a cada persona. Això ha provocat una
llista d’espera que supera les 74.000 persones.
A Catalunya de 1.006 centres, només 171
són residències públiques i la majoria
d’aquestes són de gestió privada, amb
un cost mensual per plaça d’uns
2.500 euros. Catalunya és una de
les poques comunitats autònomes que encara ni ha elaborat
ni ha aprovat la seva llei pròpia.

Un instrument reivindicatiu en dues direccions
El primer objectiu de la plataforma és la defensa dels drets de
les persones amb dependència per tenir una atenció digna i
de qualitat, i que l’atenció a la dependència sigui considerada
un dret universal. Per això, exigim tant al Govern central com al
Govern de la Generalitat els recursos econòmics i humans suficients per posar fi a la llista d’espera.
El segon objectiu és assegurar condicions laborals de qualitat
per a les treballadores i els treballadors del sector, que és un sector molt feminitzat i amb una gran precarietat laboral.
La plataforma combina drets socials i drets laborals, amb la suma
de les diverses entitats, des dels sindicats sociopolítics, fins als
col·legis professionals, entitats de la gent gran, entitats de la diversitat funcional i associacions veïnals.
És per això que la plataforma exigeix a la Generalitat que s’assegui
immediatament en una taula de negociació per tractar la situació actual i el futur de la dependència a Catalunya.
També es vol ampliar la plataforma, sensibilitzar la societat i fer
visibles les mancances del sistema, sobretot perquè en els propers anys es duplicarà el nombre de persones que necessitaran
una atenció digna. Finalment, caldrà ser al carrer amb mobilitzacions, combinades amb propostes i pressió.
CCOO de Catalunya ens hem compromès a impulsar la plataforma i a defensar el dret a una atenció digna, com una aposta
de futur per al nostre benestar i per a una vellesa activa i de
qualitat. Ghassan Saliba

CCOO de Catalunya demana la
regulació de l’eutanàsia
Recentment vam tenir coneixement de la mort assistida
de María José Carrasco a través del seu marit, Ángel Hernández. El cas de Carrasco, que patia una esclerosi múltiple des del 1989 que l’havia fet dependent per a totes les
activitats de la vida diària, demostra, una vegada més, la
necessitat urgent d’un canvi en la legislació vigent.
Des de CCOO defensem el dret a morir dignament i sense
patiment. Considerem inadmissible que l’acompanyament
i l’ajuda per fer-ho en plenes facultats siguin castigats pel
Codi penal i demanem als diputats i diputades que ens
representen el compromís i la valentia necessaris per regular l’eutanàsia.
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El gran ressò social i
mediàtic del cas ha
fet palesa la voluntat social de canvi:
segons la plataforma
d’estadística Toluna, més del 80 % de la població està a
favor de despenalitzar l’eutanàsia i el suïcidi assistit.
Des de CCOO seguim donant el nostre suport a Ángel
Hernández i continuarem donant veu, també, als valors
que compartim amb l’associació Dret a Morir Dignament Catalunya, amb la qual tenim un conveni de col·laboració
des de l’any passat.

IGUALTAT

Les dones pateixen
desigualtat també en
termes de salut
El dia 28 de Maig és el Dia Internacional
d’Acció per a la Salut de les Dones i, un
any més, s’ha constatat que la desigualtat
entre homes i dones es produeix també
en termes de salut.
El món del treball és un factor clau per
lluitar contra les desigualtats. Les malalties professionals constitueixen una font
de dolor per a moltes dones i, en canvi,
reben una ínfima atenció institucional i
un tractament molt deficient. L’augment
dels accidents de treball in itinere i vinculats a la contractació temporal afecten
més les dones que els homes.
Processos naturals com l’embaràs, el part i
la menopausa esdevenen excessivament
instrumentalitzats, amb intervencions abusives i medicalitzades. L’anticoncepció
s’ha centrat preferentment en les dones,
amb tractaments hormonals que presenten molts efectes secundaris.

El sistema sanitari no és
prou sensible i actua sense
perspectiva de gènere,
cosa que provoca que
s’abusi de la prescripció de
psicofàrmacs i analgèsics
en comptes de buscar
l’origen de les patologies
La cosificació i la imposició de cànons
estètics comporten problemes de salut
a moltes dones i noies adolescents, les
quals volen assemblar-se a un patró estètic que pretén vendre grans quantitats
de productes de bellesa, medicaments i
dietes per aprimar, d’eficàcia dubtosa.
El treball a la llar, de cures i, sobretot,
d’atenció a les persones dependents continua en mans de les dones, amb sobrecàrregues físiques i riscos psicosocials greus.
El sistema sanitari no és prou sensible i actua sense perspectiva de gènere, cosa que
provoca que s’abusi de la prescripció de psi-

cofàrmacs i analgèsics en comptes de buscar l’origen de les patologies. Cal fomentar
la formació de les professions sanitàries en
pràctiques que promoguin l’atenció adequada a les patologies de les dones.
Què es pot fer?
Cal potenciar polítiques de salut pública
que tinguin a veure amb les condicions
de treball i de vida, així com desenvolupar la Llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència. Cal portar a terme polítiques de prevenció, detecció i
coordinació, amb recursos necessaris,
per evitar els problemes de salut i de vida
que representen les violències masclistes.
Cal reforçar l’atenció primària i garantir el
dret a la salut amb un model d’atenció
sanitària públic amb cobertura universal, sense exclusions, equitatiu i finançat
per impostos progressius. És fonamental
la millora de l’atenció a les dones en els
processos naturals, reduint la medicalització i la tecnificació excessives. Cal
desplegar i desenvolupar la Llei de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs per assegurar els
avortaments de les dones de 16 a 18 anys
que ho desitgin.
CCOO reclama també pressupostos i implementar mesures per a la prevenció
de riscos laborals que incorporin la intervenció sobre les causes de
l’accidentabilitat i les
malalties professionals que afecten les
dones. Finalment,
cal eliminar la
publicitat i els
missatges que cosifiquen la dona i que
fomenten uns cànons
estètics contraris a les
condicions naturals del
cos femení.

13

Dones,
infarts i
salut
Un estudi recent liderat per la Dra.
Antonia Sambola, del Servei de
Cardiologia de l’Hospital de la Vall
d’Hebron i experta en la salut de les
dones, ha conclòs que els infarts en
dones són més greus que en homes.
En la salut de les dones també existeix una bretxa més alta de mortalitat i no per causes biològiques, sinó
per causes socials.
Segons l’estudi, la mortalitat entre
les dones dobla la dels homes (un
18 % de dones i un 9 % d’homes),
les dones triguem més a acudir a un
centre sanitari perquè minimitzem
els símptomes de les afeccions que
patim, continuem assumint el treball remunerat i, al mateix temps, el
treball domèstic i de cura (criatures,
persones dependents, etc.) i podem
arribar a confondre un infart amb
una crisi d’ansietat. Tot aquest temps
que les dones triguem a anar a un
centre mèdic contribueix al fet que
no es puguin realitzar angioplàsties,
un tractament molt menys agressiu i
amb una recuperació més ràpida.
Per prevenir ens cal fer conscienciació tant entre la població com entre
els professionals, ja que molts símptomes del que coneixem d’un infart
típic poden variar entre homes i
dones. Cal posar el dret a la salut de
les dones al centre de les polítiques
sanitàries i al centre de les nostres
vides. Isabel Zapata
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CCOO exigeix feina
sense riscos el 28 d’Abril
En el marc del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el
Treball, el 28 d’Abril, CCOO de Catalunya va organitzar una assemblea de delegats i delegades i una concentració de protesta,
conjuntament amb la UGT, per reivindicar treball segur.
Aquests actes es van fer el dijous 25 d’abril a Barcelona, a la seu
del sindicat, i van començar amb l’assemblea, que portava per
lema “Pren el control”. En aquesta assemblea hi va haver un interessant debat sobre l’amiant als centres de treball; la intervenció de Pedro J. Linares, secretari confederal de Salut Laboral de
CCOO, i una ponència sobre jurisprudència respecte al risc laboral durant la lactància i/o l’embaràs.
Acabada l’assemblea, el gruix de delegats i delegades es va desplaçar als jardins de les Tres Xemeneies, antic espai de la fàbrica
La Canadenca, justament en l’any del centenari de la històrica
vaga general que va aconseguir la jornada de 8 hores. A la concentració es va denunciar que el 2018 la sinistralitat laboral ha
continuat creixent, i també es va exigir un treball sense riscos.

SALUT LABORAL
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La presència de representació
sindical redueix els accidents i
les malalties a les empreses
A CCOO, aquest 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la
Seguretat en el Treball, vam fer tots els deures com a organització i com a moviment reivindicatiu, arreu de Catalunya.

seguretat i salut per al conjunt dels treballadors i treballadores, i
són les empreses i l’Administració de la Generalitat les que tenen
molts deures pendents per millorar la prevenció.

Vam fer assemblees, vam elaborar els manifestos i els materials
necessaris, inclòs l’informe balanç de la sinistralitat laboral del
2018, vam fer declaracions institucionals als mitjans de comunicació amb el desig d’impulsar la sensibilització en matèria de
salut laboral, i vam fer molta feina de reclamació a les diferents
instàncies de govern. Vist tot plegat, però, no podem estar satisfets, perquè les dades dels accidents laborals a Catalunya no han
millorat durant l’any 2018.

Fracàs de la prevenció
Cal no perdre de vista l’axioma que gairebé tot accident de treball és un fracàs de la prevenció, i que els accidents de treball
i les malalties professionals són la constatació inequívoca de la
pèrdua de salut. Això no obstant, una prevenció només centrada
en els accidents i les malalties no ens permetrà comprendre la
profunditat del que passa a les empreses per evitar que els accidents es produeixin. La multicausalitat dels accidents de treball i
les malalties necessita tenir en compte altres factors que sumen
perquè els accidents i les malalties es produeixin. Per exemple,
en el nombre d’hores de jornada treballades, la formació (quantitat i qualitat), l’experiència professional, la reincidència, l’edat
del treballador o treballadora, el tipus de contractació —eventual o indefinida—, el salari, els subsectors productius, la participació sindical, la qualitat preventiva on s’ha produït l’accident,
etc. L’acceptació de la multicausalitat s’ha de posar al servei de la
millora de la prevenció de riscos laborals.

La precarietat al mercat laboral i el frau en la
contractació són dos factors connectats amb
l’empitjorament dels accidents laborals i les
malalties

Malgrat la manca assenyalada de molts factors, l’anàlisi de les
dades disponibles ens indica una tendència d’augment constant dels accidents, a partir de la concentració sectorial, de la
distribució territorial, de les característiques de gravetat i de
les diferències entre els treballadors temporals i els indefinits.
Un punt d’atenció especial són els accidents causats pels desplaçaments a la feina i la visió de gènere de les polítiques preventives, que presenten especials deficiències que no s’estan
atenent.

Som molt conscients que si no fos per la feina de tants delegats
i delegades de CCOO a les empreses arreu de Catalunya, els resultats encara serien molt pitjors. De fet una de les dades que
vam reclamar al Govern per a l’anàlisi anual va ser un indicador
dels delegats i delegades de prevenció presents en aquelles empreses on s’hagués produït un accident mortal. L’indicador es va
acceptar i el resultat és que dels 82 accidents mortals produïts
l’any 2018, només 6 casos van donar-se a empreses on hi havia delegats i delegades de prevenció. No tenim dades respecte
dels delegats i delegades de prevenció per al total dels 94.695
accidents amb baixa el 2018, però a CCOO tenim molt clar que
la proporció de representants per accidents deu ser al mateix
nivell que en els mortals. Delegats i delegades de prevenció de
CCOO a les empreses són sinònim d’unes millors condicions de

El 28 d’Abril d’enguany ens esperona de nou a seguir reivindicant
la seguretat i la salut en el treball, perquè la manca de millores
significa estancament o acceptació d’una intolerable pèrdua de
la salut o de la vida pel fet de treballar. Un déjà vu que es repeteix des de la reforma laboral del 2012, moment en el qual es
comença a instal·lar la precarietat al mercat laboral i el frau en la
contractació. Dos factors connectats amb l’empitjorament dels
accidents laborals i les malalties. Hem de dir prou. Després de
més de 3 anys de recuperació econòmica, aquesta societat no
pot mirar cap a un altre costat mentre la gent treballadora emmalalteix a la feina, s’accidenta o no torna mai més a casa seva.
Ara ens toca a nosaltres. Ara toca la irrenunciable millora de les
condicions del treball per als treballadors i treballadores de Catalunya. Francesc Montoro
abril-juny / 2019
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El control efectiu de la
jornada, un gran benefici per
a les persones treballadores
El Reial decret 8/2019, inclòs en els denominats “divendres
socials” pel Govern socialista, entre altres mesures per lluitar contra la precarietat laboral (subsidi per desocupació als
52 anys i prestacions o bonificacions a la contractació) obliga les empreses a establir sistemes per computar la jornada
laboral realitzada per les persones treballadores.
Aquesta mesura no s’introdueix de manera espontània, sinó que
es deriva d’un conflicte judicial en el qual la Federació estatal de
Serveis de CCOO va portar el cas del necessari control de jornada
fins al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, després que el
Tribunal Suprem dictés que no era obligatori cap registre. En un
avançament al desembre i en una posterior sentència dictada
al maig, el tribunal europeu esmenava el Tribunal Suprem espanyol: indicava que la seva interpretació és contrària a la Carta
de drets fonamentals de la UE i a la Directiva 88/2003, relativa a
determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball.
Control real de les hores treballades
Els mecanismes de control de jornada efectiva hauran de facilitar el control real de les hores treballades, siguin ordinàries,
complementàries o extres. És una via d’acció contra un dels mals
endèmics del nostre mercat de treball: la no retribució de gran
part de les hores treballades, amb el consegüent abús i frau a
les persones treballadores i a la Seguretat Social. I no són xifres
menyspreables, ja que a Catalunya es realitzen entre 650.000 i
800.000 hores extres a la setmana no retribuïdes, equivalents a
entre 18.000 i 20.000 llocs de treball a jornada completa. Addicionalment, com indica el tribunal europeu, el temps de treball
—i, sobretot, l’extensió d’aquest— té efectes negatius directes
sobre la salut de les persones treballadores, que tot sovint poden
derivar en sinistralitat laboral i en situacions d’incapacitat, que, al
seu torn, resulten costoses per al sistema de Seguretat Social. És
per això que aquest temps mereix una vigilància i una protecció
especials. El tribunal europeu subratlla que la persona treballadora és l’element feble de la relació laboral i, per aquest motiu,
procedeix protegir-la de manera especial, ja que és factible per
a l’ocupador “coaccionar per limitar o suprimir els drets de les
persones empleades” en tot allò relacionat amb el seu temps de
treball.
Paper clau de la negociació col·lectiva
Si bé el decret no respon totalment a les pretensions i als plantejaments de CCOO, perquè possibilita que l’empresariat pugui
abril-juny / 2019

A Catalunya es realitzen entre 650.000
i 800.000 hores extres a la setmana no
retribuïdes, equivalents a entre 18.000 i
20.000 llocs de treball

implementar de manera unilateral el mecanisme de control, pel
que fa a les facultats organitzatives d’aquest, convé valorar en la
mesura justa el potencial d’intervenció que es dona a la negociació col·lectiva sectorial i, on no arribi la seva cobertura, a les
representacions legals de les persones treballadores (en cas que
n’hi hagi), ja que la norma indica que prevaldran els mecanismes
de control pactats en la negociació col·lectiva. Només en absència d’acord col·lectiu l’empresa podrà actuar de manera unilateral i, tot i així, haurà de complir amb els principis d’objectivitat,
fiabilitat i accessibilitat.
Tenim, per tant, grans possibilitats d’influència que convé no
menysprear, així com una responsabilitat central perquè el control sigui efectiu a través de la nostra acció negociadora i de les
nostres representacions als centres de treball (també dels comitès de seguretat i salut). Explotem el paper que ens reserva la
norma, en la negociació i en la posterior informació i vigilància,
per regular de manera col·lectiva l’exercici d’un dret individual
de grans repercussions socials: el dret de la persona treballadora a conèixer les hores de treball efectives i les seves formes de
compensació. Ramón González
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CCOO ha posat en marxa una campanya informativa sobre la nova regulació
que obliga les empreses a establir un sistema objectiu, fiable i accessible
per registrar la jornada laboral diària que fa cada treballador i treballadora. Aquesta mesura, que és una reivindicació històrica de CCOO, representa un benefici per als treballadors i treballadores, perquè cobraran les
hores extres que fins ara no es registraven ni es pagaven. A més, suposarà
un increment de cotitzacions a la Seguretat Social que tindrà repercussions
en les prestacions futures (atur, pensió de jubilació, etc.) i en les possibilitats per
conciliar i respectar el temps de descans necessari per protegir la salut.

1. Què és el registre de
jornada?

2. Per a què serveix el
registre de jornada?

És un document que ha d’incloure diàriament l’hora d’inici i l’hora de finalització
de la jornada laboral de cada treballador i
treballadora de l’empresa.

Per registrar la jornada realitzada realment pels treballadors i treballadores a
l’empresa i controlar els excessos de jornada i les hores extres no declarades.

4. Quines eines es
poden emprar per
registrar la jornada?

5. Els autònoms i l’alta
direcció han de registrar
l’horari?

Les empreses poden optar per sistemes
manuals o informàtics, aplicacions mòbils,
empremtes dactilars o altres sistemes
(respectant sempre la protecció de dades).
La Inspecció de Treball ha assenyalat que,
en cap cas, no seran vàlids els quadrants
horaris per efectuar el registre.

La norma els exclou de
registrar la jornada. Ara
bé, si un autònom
té treballadors i treballadores al seu
càrrec aquests sí
que l’han de registrar.

6. Què passa amb les
ETT?

7. Cal registrar
les pauses?

8. I en cas de viatges o
teletreball?

Els treballadors i treballadores amb contractes formalitzats a través d’una ETT
també tenen l’obligació de fer el registre.

Davant la dificultat de
regular amb detall la
gran varietat de situacions possibles, el més lògic
és determinar aquest tipus de registres
mitjançant la negociació amb la representació legal dels treballadors i treballadores.

L’empresa hauria de trobar la manera
de fer que la plantilla pugui registrar la
jornada a distància.

9. Qui ha de guardar i
durant quant de temps
els registres de jornada?

10. Com afectarà
els treballadors i
treballadores?

11. Com beneficiarà la
Seguretat Social?

Les empreses han de conservar els registres de jornada durant 4 anys i els han de
tenir a disposició dels treballadors i treballadores, els seus representants legals, la
Inspecció de Treball i la Seguretat Social.
En cas de no tenir registre, l’empresa pot
ser sancionada amb multes d’entre 626 i
6.250 euros, en funció del volum de negoci
o de la plantilla que tingui. Els treballadors
i treballadores podran complir el seu horari
i percebre més salari per fer hores extres.

Serà més fàcil complir amb el temps de treball que especifica el seu contracte i, en cas
d’extensions de jornada, seran registrades i,
per tant, quedaran reflectides en el seu salari. El control horari contribuirà a fer complir
els temps de descans: segons l’Estatut dels
treballadors és obligatori que entre el final
d’una jornada i el començament de l’altra
transcorrin com a mínim 12 hores.

3. Com s’aplica a cada
empresa?
El mode d’aplicació no es concreta en el
decret, però s’especifica que ha de ser
negociat amb la representació legal dels
treballadors i treballadores (conveni, acord
d’empresa…) i, en cas que no n’hi hagi,
per decisió de l’empresari o empresària,
que ha de ser comunicada a la representació legal dels treballadors i treballadores.

Les hores extres aflorades també incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social. Es fan 5,7 milions d’hores extres a la
setmana, de les quals més de 2,6 milions
ni es cobren ni es cotitzen.
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El secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, declara al Tribunal Suprem
com a testimoni en el judici als líders
independentistes

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va
declarar, el passat 6 de maig, com a testimoni en el judici als líders independentistes, que s’ha dut a terme al Tribunal Suprem,
a proposta de la defensa de Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural.
En la seva declaració, Pacheco va destacar l’actuació del sindicat
en els fets del 20 de setembre del 2017, en defensa de les institucions catalanes davant d’una situació d’involució democràtica
per la limitació de drets com la llibertat d’expressió i de manifestació. Així mateix, el secretari general de CCOO de Catalunya va
valorar l’objectiu del sindicat de trobar una sortida política i no
judicial al conflicte de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Pacheco també va puntualitzar en la seva declaració que
l’aturada de país del 3 d’octubre del 2017 va ser convocada per
la Taula per la Democràcia, de la qual formava part CCOO de
Catalunya, com a resposta de la societat civil a les càrregues policials de l’1 d’octubre.

Una actuació compromesa i coherent de CCOO de Catalunya en la defensa dels drets socials i nacionals
En un context social i polític molt difícil, CCOO de Catalunya s’ha
esforçat al llarg dels últims anys per mantenir una actitud compromesa i coherent amb els nostres principis i valors, i amb la
responsabilitat que comporta ser la primera organització sindical i social del país.
Des d’aquesta voluntat, CCOO de Catalunya ha defensat un posicionament que es fonamenta en el sindicalisme de classe i nacional, en el respecte a la pluralitat dels nostres afiliats i afiliades,
i en la independència sindical.
El sindicat ha estat present en els diversos esdeveniments, en
la societat catalana, donant opinió, donant suport a iniciatives
unitàries i aportant propostes per tractar de superar el conflicte
polític de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol.
Espai al web
Per tal de difondre el paper del sindicat en tot aquest procés
i facilitar-ne la consulta, CCOO ha recopilat la documentació
generada en aquest període polític com a forma d’avaluació
de la nostra activitat i com a fonament per continuar definint,
col·lectivament i amb informació compartida, la posició i les accions que hagi de continuar fent.
En aquest sentit, CCOO de Catalunya té obert un espai al web
on es pot consultar tota la documentació de les actuacions que
ha fet el sindicat en relació amb el procés des del 2010. Aquest
espai, el podeu trobar en l’enllaç següent:
https://www.ccoo.cat/aspnet/ccoo_i_el_proces.aspx.

Reps a casa més d’un exemplar de ‘Lluita Obrera’?
ENS VOLS AJUDAR A REDUIR LA DESPESA DE PAPER?
Si a casa teva hi ha més d’un afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya, segurament rebeu més d’un exemplar de Lluita Obrera i
probablement més d’un cop heu pensat que amb un ja en teniu prou. Doncs si ens vols ajudar a reduir la despesa de paper
i rebre només un exemplar de la revista a casa teva, envia’ns un
correu a comunicacio@ccoo.cat o truca al telèfon 93 481 29 05 i
comunica’ns quins són els afiliats de casa teva que poden deixar
de rebre el seu exemplar de Lluita Obrera. Entre tots i totes racionalitzarem els enviaments de la nostra revista en paper i reduirem les despeses del sindicat.
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Acord per millorar la situació del treball
de la llar i les cures
Aquest és un sector molt precari, feminitzat i amb
majoria de treballadores estrangeres
Al mateix temps, s’impulsaran mecanismes per incentivar la contractació formal
i digna, la millora de la salut o la detecció
de malalties professionals i la promoció
professional de les treballadores i treballadors del sector, a través de la formació
o el reconeixement de l’experiència laboral de les persones que treballen en la
cura de les persones.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un acord per millorar les condicions del
treball de la llar i les cures, que inclou 37 mesures que pretenen dignificar les
condicions laborals de les treballadores i treballadors del sector, i fer que les seves tasques siguin més valorades socialment.
El treball de la llar i les cures és un dels sectors amb més precarietat laboral i on hi
ha una gran presència de dones, on molts cops es treballa sense contracte, en caps
de setmana sense descans inclosos, amb casos de violència, assetjament sexual i explotació laboral… La majoria d’elles són estrangeres, especialment llatinoamericanes,
i moltes treballen sense autorització administrativa, cosa que agreuja la seva situació
d’indefensió i precarietat.
D’altra banda, la normativa laboral que s’aplica en molts casos al sector és clarament
discriminatòria i manté les treballadores en un sistema especial dins del règim general
de la Seguretat Social que, entre altres limitacions, les exclou de la Llei de prevenció de
riscos laborals i també de la de la prestació d’atur.
L’acord aconseguit és fruit del treball del grup impulsat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, que està conformat per representants de diverses associacions de dones immigrades, organitzacions sindicals (entre les quals hi
ha CCOO de Catalunya), organitzacions patronals, la Inspecció de Treball i la Direcció
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
Grups de treball
L’acord aborda la problemàtica del sector des de diferents perspectives i proposa accions concretes per millorar la situació actual. De les propostes que inclou, en destaca la
creació d’un grup de treball dins del Consell de Relacions Laborals per acordar i impulsar accions de millora laboral i social del sector. A més, també s’augmentarà la promoció
del coneixement dels drets laborals entre les treballadores i treballadors afectats i dels
mecanismes de denúncia en cas que s’incompleixin aquests drets laborals.

Recomanació de l’OIT
L’acord al qual s’ha arribat també insta
el Govern de l’Estat a ratificar el Conveni
189 i la Recomanació 201 de l’OIT, que
proposen la plena equiparació de les treballadores i treballadors de la llar a la resta
de treballadores i treballadors. Més de 25
estats ja l’han acceptat, entre els quals es
troben Alemanya, Irlanda, Portugal, Bèlgica, Itàlia i Finlàndia.
D’altra banda, també s’insta l’Executiu espanyol —a causa que una gran part de
les treballadores de la llar són estrangeres— a flexibilitzar els requisits previstos
en la llei d’estrangeria per accedir a la
situació de regularitat administrativa o
per mantenir-la sense tants impediments
legals.
CCOO de Catalunya valorem molt positivament aquestes mesures de reconeixement del treball de cures i la regularització del sector per part del Parlament de
Catalunya, però encara queda molta feina per fer. És per això que demanem al
Govern de la Generalitat que garanteixi
el desenvolupament de l’acord i la seva
plena aplicació al més aviat possible. Per
aquest motiu, cal assignar la dotació pressupostària i de recursos humans necessària, i continuar treballant per la plena
equiparació dels drets de les treballadores de la llar i les cures, per la millora de les
seves condicions socials i laborals, i per la
dignificació del sector.
abril-juny / 2019
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Vaga al sector de les escoles bressol
El passat 21 de maig, la Federació
d’Educació de CCOO va convocar, en
solitari, una jornada de vaga al sector
de les escoles bressol privades i municipals externalitzades. A Catalunya,
parlem d’unes 5.000 treballadores i
prop de 1.700 centres privats i municipals de gestió indirecta.
El principal motiu de la vaga és que les
treballadores fa 7 anys que tenen el salari congelat: cobren 837 euros més 43,75
euros de complement. Des de fa 2 anys,
sindicats i patronal negocien el XII Convenio de asistencia y de educación infantil
de ámbito estatal. Darrerament, la patronal ha proposat establir una remuneració de 930 euros com a salari base, amb
l’absorció de l’antic complement, però
això suposaria un increment insuficient
de menys de 50 euros.
La incoherència d’UGT i USO
CCOO creu que aquesta proposta consolida la precarització en un sector educatiu
molt feminitzat, amb un 95 % de dones
que tenen cura d’un segment infantil tan
delicat com és el de les escoles bressol. La

Les treballadores reclamen la dignificació de la seva tasca educativa

federació denuncia que els altres dos sindicats presents a la mesa de negociació,
UGT i USO, han avalat la proposta de la
patronal. Realment, no s’entén que convoquin jornades de vaga, per exemple, per al
8 de Març, Dia Internacional de les Dones,
contra la precarietat laboral a sectors feminitzats, i després deixin de lluitar al sector
probablement més feminitzat de tots.
De la mateixa manera, sobta que assumint
el que diu la patronal, aquests sindicats
hagin acceptat retribucions per sota del
que marca l’Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que xifra un salari
mínim de conveni de 14.000 euros l’any

i increments salarials per al 2019 del 3 %.
Estan en joc la defensa d’unes condicions
salarials millors, però també la dignificació de la tasca educativa d’un col·lectiu
professional amb una llarga jornada laboral, més que a la resta del sector educatiu, i que treballa en un entorn econòmic
complicat, perquè hi ha moltes microempreses, sovint subjectes a licitacions municipals canviants.
La vaga es va convocar a tot Espanya, i
a Barcelona va haver-hi una important
concentració de treballadores davant de
la seu de Foment del Treball, que van reivindicar un conveni digne.

L’ensenyament públic no universitari es mobilitza
hores per als majors de 55 anys, la conversió dels terços de jornada en mitges
jornades, el retorn del primer estadi després de 6 anys amb efectes retroactius, la
consolidació del personal interí i la retirada del decret de plantilles.

Els sindicats presents a la Mesa de Negociació Docent, entre els quals CCOO, van
convocar vaga a l’ensenyament públic no
universitari el dijous 16 de maig del 2019.
Els darrers 6 anys de creixement econòmic no s’han traduït a recuperar les retallades patides pels treballadors i treballadores del sector. A més de quedar
afectades les condicions laborals del
abril-juny / 2019

personal docent, queda afectat també
el dret bàsic a una educació pública de
qualitat.
Per això, els sindicats van sortir al carrer
per exigir el retorn de l’horari lectiu a
18 hores a secundària i a 23 hores a primària, així com la millora de les ràtios.
També reclamaven no tancar grups a
l’ensenyament públic, la reducció de 2

Sense voluntat negociadora
La Federació d’Educació de CCOO va
criticar especialment la manca de voluntat negociadora del Departament
d’Educació durant les mediacions al Departament de Treball, ja que no va presentar cap proposta per al professorat.
La vaga va impedir un normal desenvolupament de les classes i la manifestació
conjunta a Barcelona va servir per evidenciar, novament, el descontentament
del professorat.
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CCOO denuncia un augment
desmesurat de les agressions al
personal de les presons catalanes
L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ha fet públic
un informe sobre les agressions a treballadors i treballadores de les presons catalanes, amb dades que no deixen
indiferent.
Des del 2016, el sistema penitenciari català té un sistema de
classificació dels incidents violents que pateix la plantilla de les
presons, introduït per la mateixa Generalitat i que ha permès a
l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO de Catalunya fer
un seguiment del que ha passat entre el 2016 i el 2018. L’informe
mostra com les agressions als treballadors i treballadores de les
presons han anat creixent de manera desmesurada i contínua,
malgrat que la població interna s’hagi mantingut estable.
Si el 2016 el nombre d’incidents totals va ser de 313, el 2017 ja
va pujar a 411 i, l’any passat, va arribar a la xifra rècord de 503. Els
incidents greus a les presons catalanes no paren de créixer. Parlem d’agressions, temptatives greus i lesions amb baixa laboral
que, el 2016, van ser de 46 i que, el 2018, es van disparar fins a 95.
Si, a més, observem el nombre d’agressions directes d’interns
amb voluntat de danyar els treballadors i treballadores, hi veiem
un augment sense fre. El 2016 van ser 103; el 2017, 144, i el 2018
es va arribar a les 185 agressions directes. És a dir, cada dos dies
es produeix, als centres penitenciaris, un incident d’agressió consumada contra un funcionari o més.
Curiosament, el sistema oficial no recull si les agressions són a
treballadors o a treballadores, però, segons CCOO, la violència
afecta igual homes i dones, ja que l’agressor no distingeix el sexe
de la persona en el moment de l’agressió.
Forats negres
Hi ha dos centres penitenciaris a Catalunya que són els autèntics
forats negres del sistema. Es tracta de Quatre Camins, a la Roca
del Vallès, i de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. En aquestes dues
presons s’hi concentra gairebé la meitat de totes les agressions i
dels intents d’agressió que es produeixen a Catalunya, concretament, el 48 % el 2018. Curiosament, el percentatge ha disminuït
respecte del 2017, a causa de l’augment de les agressions en la
resta de centres. Això només demostra la metàstasi del problema que viu el sistema penitenciari català.
Plantilla molt envellida
Un dels grans problemes del sistema penitenciari català és
l’envelliment progressiu de la plantilla. Fa 10 anys que no hi ha
oposicions per cobrir llocs de treball que fan falta per completar

Cada dos dies es produeix, als
centres penitenciaris, un incident
d’agressió consumada contra un
funcionari o més
les plantilles dels centres, les quals estan molt per sota del que
estableix la normativa. Tampoc hi ha les jubilacions anticipades
necessàries als 60 anys.
Dels 4.644 treballadors i treballadores penitenciaris que hi ha
a Catalunya, 2.391 tenen més de 50 anys, el 51 %, i, d’aquests,
1.300 en tenen més de 55. Tots han d’afrontar l’agressivitat creixent d’uns interns que tenen menys de 40 anys en un 60 % dels
casos.
Toc d’atenció a la Generalitat
CCOO considera que la Secretaria d’Institucions Penitenciàries de
la Generalitat no ha aplicat cap mesura preventiva davant de la
greu situació que es viu en matèria de seguretat a les presons
catalanes. El sindicat considera sorprenent que el Pla estratègic
d’execució penal d’adults, presentat recentment, no inclogui ni la
més mínima referència al problema de les agressions als treballadors i treballadores del sistema penitenciari. Senzillament sembla
que el problema no existeixi, i això no és cert, ja que les dades
són tossudes i en el primer trimestre del 2019 les agressions als
centres penitenciaris catalans han tornat a créixer un 30 %.
Els serveis públics de Catalunya són fonamentals per a la qualitat
de vida de la ciutadania. I les presons, també.
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Conflicte a la sanitat concertada
El II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres
d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut es va signar el mes
de novembre del 2018.
El conveni és fruit de moltes reunions, reivindicacions i mobilitzacions, i des de CCOO no estem d’acord amb les darreres accions de les patronals d’aquest sector, ja que considerem que
han trencat el marc legal de negociació. A més, han establert
una discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema, ja que s’han tancat nous acords que destinen partides econòmiques a qüestions no tractades dins del
marc de la negociació col·lectiva.
El conveni del SISCAT (sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya) sempre ha estat l’eina per garantir els drets socials, laborals i econòmics de totes les categories professionals, i
és per això que des de CCOO el defensem com l’únic instrument
per fixar les condicions de treball i d’ocupació de les treballadores i els treballadors del sector, sense discriminar cap col·lectiu.
Millores en risc
Concretament, les millores i els acords assolits i que ara no poden posar-se en risc són: els increments retributius d’aquest any
2019 i del proper 2020; el cobrament de la retribució variable
(DPO); la reducció de jornada; el cobrament del 100 % des del
primer dia en cas d’incapacitat temporal; les millores socials
assolides, i l’equiparació retributiva de l’atenció hospitalària a
l’atenció primària.
El que demana CCOO és que en cas d’obrir-se noves negociacions perquè hi entrin altres agents socials de la negociació

CCOO denúncia que la
patronal del sector ha trencat
el marc de negociació
col·lectiva, aquestes siguin sempre en el marc legal que pertoca
i, evidentment, amb noves peticions per part nostra, per exemple: la regulació dels descansos, com al 7è Conveni de la XHUP
(xarxa hospitalària d’utilització pública); la fixació d’un mínim
d’un 20 % de la jornada a formació-investigació; la desvinculació de la DPO de l’equilibri pressupostari i financer; el reconeixement d’un mínim de 20 minuts d’encavalcament; l’activació del
nivell D de carrera professional per a tots els grups; un calendari
d’accions concretes per assolir l’equiparació amb l’ICS…
I és per tot això que CCOO i la resta de sindicats signants del
conveni del SISCAT, inicialment, vam convocar una vaga que va
ser ajornada tot esperant el judici i la resolució del conflicte, que
continua obert. M. Àngels Rodríguez

Vaga en el Sistema d’Emergències
Mèdiques
Els comitès d’empresa del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) van convocar vaga durant els dies 7 i 8 de maig del
2019 per l’incompliment de part del seu conveni col·lectiu
vigent i per la negativa de la direcció a l’increment retributiu
establert en el Decret 3/2019, que s’està aplicant a tot el sector públic excepte al SEM.
CCOO lamenta que es dificultés el seguiment de la vaga, en
decretar-se uns serveis mínims excessivament elevats, però
celebra, d’altra banda, el ressò mediàtic que ha fet visibilitzar
el conflicte.
El sindicat demana a l’Executiva del SEM que compleixi les
seves responsabilitats i adopti una posició més dialogant
amb el comitè per trobar una solució real i coherent al
conflicte.
abril-juny / 2019
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Centres especials de treball:
drets vulnerats a persones vulnerables
El Conveni de centres especials de treball
(CET) per a persones amb discapacitat
física i/o sensorial està sent, una vegada
més, bloquejat per la patronal FECETC.
L’objectiu persistent d’aquesta patronal a
la taula de negociació ha estat no modificar res ni acceptar la incorporació de cap
millora com ha estat fent des del primer
conveni, quan va néixer. Només vol acordar uns increments salarials mínims per a
uns salaris miserables.
CCOO i l’altre sindicat que som a la mesa
negociadora vam presentar una plataforma de conveni, però després de dos anys
encara no hem obtingut cap resposta. Per
aquest motiu, vam traslladar la vulneració
de la negociació col·lectiva a la mediació
del Tribunal Laboral de Catalunya.
La mediació ens va instar perquè la mesa
negociadora ens reuníssim per parlar de
les taules salarials del 2018, però conjuntament hem de tractar i acordar altres temes del conveni obert.
Els centres especials de treball són una
modalitat d’empreses subjectes a unes
obligacions i a uns drets: tenir contractat un mínim del 70 % de persones
amb discapacitat, subvencionar el salari
d’aquests treballadors i treballadores

Les empreses han
de posar fi a la seva
pretensió d’obtenir
rendiments explotant
els seus treballadors
i treballadores, que,
en aquest cas, a
més, són persones
vulnerables per la
seva condició de
tenir una discapacitat
amb el 50 % de l’SMI, oferir una bonificació del 100 % de les quotes a la Seguretat
Social, etc.
Empreses molt precaritzades
Són empreses poc sindicades i precaritzades, però protegides amb ajudes i suports
tècnics i econòmics. Això ha de canviar,
i ho hem de fer possible entre totes les
parts implicades: empreses, Administració i sindicats.
Les empreses han de posar fi a la seva
pretensió d’obtenir rendiments explotant
els seus treballadors i treballadores, que,
en aquest cas, a més, són persones vul-

nerables per la seva condició de tenir una
discapacitat.
Les administracions han de fer un seguiment i un control de quines empreses autoritzen com a CET, com tracten els seus
treballadors i treballadores, i quin grau de
compliment de conveni i altres normatives i lleis laborals tenen.
Els sindicats hem de fer acció sindical en
aquestes empreses sindicades al sector i
exigir millores en el conveni. Entre totes les
parts implicades hem d’aconseguir unes
condicions dignes amb uns salaris dignes
per a les persones amb discapacitat.
Estrella Gutiérrez

Situació límit al sector de residències,
centres de dia i llars per a persones amb
discapacitat
Els sindicats representatius al sector
de residències, centres de dia i llars per
a persones amb discapacitat, CCOO i
UGT, van organitzar una concentració
de protesta a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona el dia 8 de maig.
Denunciaven els 10 anys de retallades
que pateixen les treballadores i els treballadors, que es troben atrapats en
una situació insostenible a la qual els

estan portant l’Administració (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
i la patronal (Coordinadora de Centres
de Profunds de Catalunya).
La realitat és decebedora: taules salarials congelades des del 2009; un acord
entre patronal i Administració, sense
parlar amb la part sindical, per flexibilitzar les ràtios un 8 %; sobrecàrrega de
feina en atenció directa, o retallada del

3,5 % sobre les tarifes públiques des del
2012 per a les residències i del 4,5 % per
a les llars.
Amb tot, és gràcies al sobreesforç i al sacrifici de les plantilles que es manté amb
un mínim de dignitat i qualitat l’atenció
a les persones amb discapacitat, però
ara la situació ha esdevingut límit, amb
una disminució del poder adquisitiu de
prop d’un 25 % en tot aquest temps.
abril-juny / 2019
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CCOO de Nissan demana
garantir la viabilitat de la planta
El Comitè d’Empresa i la direcció de Nissan han arribat a un acord
de conveni col·lectiu que tindrà vigència fins al 31 de març del
2022. L’acord estableix la sortida de 600 treballadors i treballadores dels centres de la Zona Franca i Montcada, 450 de les quals
a través de prejubilacions, que estableixen un 85 % del salari net
i una prima d’indemnització equivalent al 5 % del salari net fins
als 63 anys. També hi haurà 50 baixes incentivades en les operacions industrials i als centres esmentats, i la resta correspondran
a reestructuracions diverses en altres funcions de la companyia.
Increments salarials
També s’estableixen uns increments salarials de l’1 % no consolidable per al 2019, un 1 % consolidable per als anys 2020 i 2021,
més un 0,5 % no consolidable, respectivament.

En el capítol d’ocupació, la companyia es compromet, durant
la vigència del conveni, a adequar la plantilla a les necessitats
actuals, en virtut de les propostes plantejades, i a treballar
per garantir el nivell d’ocupació existent un cop aplicades
les mesures. En cas que calgués fer nous ajustos, aquests es
farien per la via de les prejubilacions. En aquest sentit, s’ha
compromès a fer una inversió equivalent a 70 milions d’euros
per adequar la planta de pintura a la normativa mediambiental vigent.
Des de CCOO de Nissan es valora l’acord assolit des de la perspectiva de continuar treballant per garantir la viabilitat de la
planta, exigint un compromís industrial de la companyia que
permeti que, amb les mesures acordades, es pugui entreveure
un futur exempt d’incerteses i que generi estabilitat.

Conflicte obert a
Metro de Barcelona
contra l’amiant
Protestes a Endesa
contra l’agressiva
política empresarial
Els treballadors i treballadores d’Endesa han fet vaga
davant la decisió de l’empresa de bloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Durant els últims anys,
Enel, propietària d’Endesa, ha dut a terme una agressiva política empresarial i ha desmembrat l’empresa per
extreure’n els seus principals actius, al mateix temps
que ha iniciat una campanya d’amenaces per retallar
drets i empitjorar les condicions de treball.
CCOO exigeix recuperar el poder adquisitiu, eliminar la
bretxa salarial existent i negociar una estructura professional d’acord amb la realitat de l’empresa. A més,
insta la direcció a reconsiderar el seu posicionament i
a mantenir els drets assolits pels treballadors i les treballadores, que la companyia pretén retallar.
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Després de 9 jornades de vaga des del gener, la direcció
de Metro de Barcelona segueix sense assumir la responsabilitat de l’afectació de l’amiant i continua incomplint
els pactes del conveni, ja que imposa noves funcions als
treballadors i treballadores i posa en risc la plantilla actual.
CCOO està denunciant el risc de l’amiant des de l’any
2000, un risc que afecta el 80 % de les instal·lacions i que
arrossega, a hores d’ara, un 30 % d’afectacions en les persones treballadores analitzades.
A principis de juny,
els treballadors i treballadores de Metro
de Barcelona van
decidir donar 100
dies de gràcia al nou
Govern municipal
que s’ha constituït a
la capital catalana, al
qual tornaran a exigir
un reconeixement i
un tractament frontal del problema.

SECTOR

Es torna a confirmar que la
“banca sempre guanya”

CCOO no signa
l’acord de
reestructuració a
CaixaBank
El passat 8 de maig es va signar a CaixaBank un acord de reestructuració que CCOO, tot i ser el sindicat majoritari a l’entitat,
amb un 40,58 % de representativitat, vam decidir no signar.
CCOO ho tenim clar: sobre la taula hi ha 2.023 extincions, que
eren l’ham. La direcció de CaixaBank ha guanyat molt i molt amb
aquest acord, tot el contrari del que ha passat amb la plantilla
que es queda.
CCOO no hem signat, entre altres coses, perquè la plantilla que
es queda a CaixaBank ho farà en pitjors condicions, ja que s’han
empitjorat acords previs signats.
CCOO vam dir ben clar des del principi de la negociació que no
era admissible una mobilitat forçosa i ens hem mantingut ferms
i sols a la mesa. Hi ha hagut, però, altres interessos que han prevalgut sobre els de la plantilla.
Pèrdues per a la plantilla
CCOO no hem signat perquè és un acord que significa pèrdua
de promoció, pèrdua d’expectatives, dificultats per mantenir
l’horari general, risc de quedar-se sol en una oficina, un trasllat
forçós lluny de la família, etc. Desgraciadament, la plantilla que
es queda a CaixaBank ho fa a canvi de ben poca cosa i amb un
“ja en parlarem algun dia, d’altres condicions”.
Per a CCOO la negociació d’aquest acord significava obtenir
contrapesos, i la realitat és que la plantilla que es queda no hi
ha guanyat absolutament res i s’ha perdut, a més, una gran
oportunitat d’aconseguir regular millores per als treballadors i
treballadores (noves carreres professionals, ampliació de places d’oposicions, control horari, millores en salut laboral, pla
d’igualtat, condicions de futures desvinculacions, etc.).
A CaixaBank marxaran voluntàriament 2.023 persones, però s’hi
quedaran unes 27.000 amb pitjors condicions. CCOO hem fet
tot el possible perquè tota la plantilla —tant les persones que
marxen com les que es queden— hi guanyés. Però no ha sigut
possible, i en aquest cas es compleix allò de “la banca sempre
guanya”. Ruth Bolaños
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Grupo Jorge
normalitza la
situació de la
plantilla
CCOO i la direcció del Grupo Jorge han arribat a un acord
que permetrà que els treballadors i treballadores de
l’empresa Axparia Trade, que fins ara estaven contractats de
manera fraudulenta com a falsos autònoms a Santa Eugènia
de Berga i Mollerussa, formin part del Grupo Jorge a través
d’una subrogació.
Mitjançant l’acord es compleixen els compromisos adquirits
prèviament, que són efectius a partir de l’1 de juliol d’aquest
any. D’aquesta manera s’aconsegueix que els treballadors i
treballadores passin al règim general de la Seguretat Social,
puguin emparar-se en el marc del conveni col·lectiu de referència i passin a formar part de l’empresa principal, amb la
qual cosa es deixa al marge l’anterior situació de precarietat
laboral que patien.

Pressió a
Servicarne perquè
regularitzi els
falsos autònoms
El 9 de maig va tenir lloc
a Barcelona una concentració a la seu de Servicarne, en la qual van
participar delegats i delegades de CCOO d’Aragó,
del País Valencià i de
Catalunya, perquè Servicarne regularitzi els falsos
autònoms.
Després que el Ministeri de Treball qualifiqués Servicarne de
falsa cooperativa, CCOO exigeix la regularització dels seus
treballadors i treballadores, perquè passin al règim general
de la Seguretat Social i perquè els siguin aplicades, com a
mínim, les condicions establertes al conveni sectorial.
Aquesta mobilització és part de la campanya de denúncia
pública que CCOO està duent a terme per regularitzar els
falsos autònoms del sector carni i que, a més, també reclama la readmissió de les persones acomiadades durant
el conflicte i la dissolució de totes les falses cooperatives, a
més d’afrontar els atacs contra el sindicat que fa la patronal
del sector.
abril-juny / 2019
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A l’ofensiva per erradicar la precarietat
laboral al sector de serveis
Conversió en indefinits dels contractes de treball en frau de llei als centres d’atenció multicanal (contact
center)
Les accions contínues de CCOO fan possible la conversió de la contractació temporal fraudulenta en indefinida. A Konecta,
CCOO acumula davant de la Inspecció de
Treball més de 100 conversions de contractes en indefinits des del 2016, i a MST
Contact Center, la conversió de 67 treballadors i treballadores a través d’un acord.
La pràctica abusiva del contracte d’obra
o servei, lamentablement, està estesa al
conjunt del sector de centres d’atenció
multicanal.

CCOO denuncia reiteradament l’abús d’aquest tipus de contractes per a treballs i serveis determinats, quan, en realitat, la persona treballadora no els realitza o n’acumula
més del compte, per la qual cosa haurien de ser contractes indefinits o els treballadors
i les treballadores haurien de ser considerats com a fixos.
CCOO lamenta que empreses com Konecta i altres del sector de l’atenció multicanal
només actuïn en qüestions com aquestes quan són obligades per l’autoritat laboral i
després de les accions del sindicat en defensa de les condicions de contractació i treball
de les plantilles.
Les persones repartidores de menjar a domicili (exemple: Glovo o Deliveroo),
reconegudes dins dels convenis d’hostaleria
El BOE va publicar l’ampliació de l’Acord laboral estatal d’hostaleria, que diu que les
persones repartidores de menjar a domicili abandonen els llimbs legals en els quals es
trobaven i passen a ser considerats personal laboral del sector d’hostaleria.
A partir d’ara, CCOO treballa perquè la seva categoria professional, el seu salari i les
seves funcions siguin regulades segons els convenis sectorials que els corresponguin.
Reconeixement de drets laborals als hotels de Lloret de Mar
L’acció de CCOO davant la Inspecció de Treball posa al descobert i corregeix tot un sistema
fraudulent de contractació a través d’ETT i empreses de serveis a diferents hotels de Lloret
de Mar, en els quals es vulneraven salaris, condicions laborals i drets de les persones treballadores, amb el consegüent frau en les cotitzacions socials.
La Inspecció de Treball de Girona obliga la immobiliària Repòs, SL; Promocions
d’Hostaleria Brava, SA; Intu SA; Portaràs, SL, i Rosamar Garden, SA, a transformar 66 contractes d’ETT per circumstàncies de la producció en contractes fixos discontinus dels
hotels. També la resolució de la Inspecció recull que cal transformar els contractes de
16 treballadores del col·lectiu de cambreres de pisos de l’empresa de neteges Serveis
Integrals de Neteja Sel Mar, SL, en fixos discontinus.

La pràctica abusiva del contracte d’obra i servei està estesa
al sector de centres d’atenció multicanal

Moltes cambreres de pisos consumeixen
fàrmacs contra el dolor muscular
La Federació de Serveis de CCOO va organitzar unes jornades en les quals es van
presentar unes dades que mostren que
7 de cada 10 cambreres de pisos consumeixen fàrmacs i psicofàrmacs de manera habitual.
Aquest col·lectiu s’enfronta diàriament a
llits i matalassos cada vegada més grans,
carros molt pesats que han de desplaçar
sobre moqueta, una mitjana de 20-25
habitacions per jornada, absència de
descansos…
abril-juny / 2019

Gràcies a les conclusions de 6 grups de
discussió i de 15 entrevistes fetes a 6 ciutats espanyoles entre personal del sector
sabem que les cambreres de pisos fan un
“policonsum” de medicaments. Prenen
relaxants musculars, analgèsics o antiinflamatoris per pal·liar el dolor muscular, o ansiolítics per reduir l’estrès i l’ansietat per les
altes càrregues de treball. També es veuen
obligades a prendre protectors gàstrics
pels efectes secundaris dels anteriors.
Entre altres propostes, CCOO torna a

demanar que les treballadores —contractades directament per un hotel o per
empreses externes— estiguin dins del
conveni d’hostaleria; que es realitzin inspeccions per posar al descobert les seves
veritables condicions laborals; que es doti
el col·lectiu d’una guia pràctica de salut
laboral que avaluï adequadament els riscos; que es realitzi un estudi de temps
adequat per al repartiment d’habitacions,
o que s’engeguin accions preventives sobre riscos ja identificats.
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CCOO exigeix la retirada de l’amiant
a Vilanova i la Geltrú

Aquests residus són un gran risc per a la salut de les persones

El mes de maig vam detectar i avisar sobre la situació d’abandonament d’unes
naus industrials properes al barri del Tacó
que contenien amiant. Vam comprovar
que no s’havia fet el procés de desamiantatge de manera completa i, sobretot,
que s’havia actuat amb presses i sense
garanties per a l’entorn.
CCOO ja havia denunciat a la Inspecció de
Treball que no s’havien retirat residus urbans que contenien amiant. L’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Valoriza van ordenar que els seus treballadors
no s’ocupessin de recollir aquest material i van externalitzar la responsabilitat i
els riscos al conjunt de la ciutadania, tot
recomanant que es portessin a la deixalleria municipal embolicats amb plàstic.

Un greu error i un gran despropòsit sobre
com gestionar aquest problema de salut
pública.
Posteriorment hem comprovat com a altres indrets de Vilanova i a altres municipis
de la comarca existeixen naus industrials
així com instal·lacions públiques i domèstiques amb un nivell de degradació preocupant que contenen fibrociment en
mal estat i que, com a conseqüència, ens
estan exposant al risc de patir malalties
greus (càncer, asbestosi, mesotelioma…).
Solucions urgents
Des de CCOO entenem que els poders
públics han de donar solucions urgents
i efectives. Han de comprometre inversions i recursos públics de suport a la

retirada de residus d’amiant i ordenar les
actuacions necessàries, amb precisió i
eficàcia per minimitzar i reduir els riscos
potencials per a la salut de la ciutadania i
la qualitat de l’aire.
CCOO treballarà en l’elaboració d’un
mapa d’amiant a Vilanova i la Geltrú i a
la comarca per aconseguir que en un
temps breu es declari ciutat i comarca
lliure d’amiant. Som conscients, però, que
l’erradicació de l’amiant és un problema
d’abast general. Ha d’implicar una estratègia compartida i uns objectius comuns
entre les autoritats laborals, sanitàries i de
protecció del medi ambient i, de manera
complementària, cal articular compromisos de concertació al territori, amb els
agents econòmics i socials, per avançar.

Èxit de la caminada al Baix Llobregat
El passat 5 de maig vam celebrar la Caminada pel Treball Digne i l’Economia
Solidària amb la Fundació Cívica Esperanzah. Fem una valoració molt positiva d’aquesta primera edició d’una iniciativa que ha volgut ressaltar el vincle
històric del Baix Llobregat amb el treball. Ho hem fet amb la col·laboració
dels ajuntaments de Sant Boi, Cornellà i Sant Feliu, d’entitats de l’economia
social i d’empreses amb responsabilitat social.
Des dels valors de la transformació social i la solidaritat, hem tornat a reivindicar l’aposta per un desenvolupament sostenible i inclusiu. Una economia que ha de posar al centre les persones, amb sectors innovadors, amb
qualificació i formació per a tothom, i que sigui plenament conscient de la
potencialitat del patrimoni industrial, hídric i cultural del Baix Llobregat.
La caminada ha aconseguit recaptar 3.000 euros, que seran destinats a la fundació La Carena, de Cornellà, per continuar
reforçant el seu compromís amb la reinserció educativa i laboral de joves en risc d’exclusió social.
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Primer de Maig
commemoratiu a Terrassa

Més de 1.500 persones vam ocupar els carrers de Terrassa el passat
Primer de Maig. Volíem commemorar una fita històrica: els 50 anys
de la manifestació clandestina del Primer de Maig a la font de les
Canyes, organitzada durant la dictadura franquista per CCOO, amb el
suport de la Comissió Cívica de Terrassa. La proposta d’aquesta commemoració, que ens va arribar a través dels companys Enric Cama i
Domènec Martínez, va impregnar l’organització de la manifestació
del Primer de Maig d’enguany.
Va encapçalar la manifestació una representació dels companys i
les companyes que el Primer de Maig del 1969 van arriscar-se, van
dir prou, es van organitzar i van sortir al carrer per manifestar-se.
La pancarta històrica reproduïa els versos del poeta Gabriel Celaya:
“¡A la calle!, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que,
pues vivimos, anunciamos algo nuevo”. Darrere la pancarta unitària
s’aplegaven nombroses entitats i organitzacions socials de Terrassa, que es van sumar des del primer moment a la proposta. També
hi van assistir, amb una nombrosa participació, els partits polítics
d’esquerres. El lema “+drets +igualtat +cohesió, primer les persones”
va ser l’eix central de la intervenció del secretari general per tancar
una manifestació amb vocació de futur.
Després de la manifestació, més de 450 persones van compartir un
dinar popular, amb diverses intervencions. També van tenir lloc actes
de reconeixement a les lluites de les germanes Redondo Gallardo i
del company Manuel Silva, així com a les persones que compleixen
25 anys d’afiliació a CCOO.

Unai Sordo participa en una
assemblea de delegats i
delegades a Terrassa
Ahir dijous, CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central va organitzar una assemblea de delegats i delegades en què van participar Unai
Sordo, secretari general de CCOO d’Espanya, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya. L’assemblea, que va tenir lloc al Teatre
Principal de Terrassa, ha servit perquè CCOO
reclami, després de les darreres eleccions
generals, europees i municipals, reeditar un
contracte social que posi fi a les desigualats,
a la precarització de les condicions de treball, a l’atur i a la pobresa, i exigeixi, entre
altres coses, revertir la reforma laboral, assegurar el futur del sistema públic de pensions
i aplicar una fiscalitat justa.
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Conveni per a la creació del
Consell Econòmic i Social
de Mollet
CCOO, juntament amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV) i la UGT,
va signar el conveni de col·laboració per a la creació del
Consell Econòmic i Social a Mollet, que vol ser una eina
per promoure l’economia al territori.
Per a Gonzalo Plata, secretari general de CCOO del Vallès
Oriental - Maresme - Osona, “aquest consell és una eina
de concertació necessària en el qual l’Administració, els
sindicats i la patronal actuen en condicions d’igualtat.
No hi ha cap eina que funcioni millor per promoure
l’economia”.
Aquest consell té com a finalitat fer front als reptes
econòmics, socials i mediambientals amb la cooperació
i la col·laboració entre els agents que en formen part per
assolir encerts en la transformació industrial actual, i treballant en diversos àmbits, com l’ocupació, la formació,
les infraestructures i la mobilitat, entre d’altres.
El consell és obert a nous agents i administracions que
s’hi vulguin adherir, com poden ser altres ajuntaments
del baix Vallès.

Concentració davant
Hisenda de Granollers
per presentar
propostes de fiscalitat
de CCOO
El passat 2 de maig
l’actiu sindical de la
Unió Intercomarcal
de CCOO del Vallès
Oriental - Maresme
- Osona va realitzar
una concentració
davant la delegació d’Hisenda de
Granollers amb el
propòsit d’explicar les propostes del sindicat per una
fiscalitat més justa, progressista i solidària.
Entre d’altres, CCOO proposa gravar més les rendes del
capital que les del treball, augmentar els mitjans per a
la inspecció fiscal i, a escala municipal, obrir un debat
sobre les 65 mesures de fiscalitat que planteja la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, com
ara reforçar la progressivitat de l’IBI o millorar la participació ciutadana en el control de pressupostos municipals i el sistema de contractació pública.
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CCOO alerta de la
manca de maquinistes
a la línia de Lleida - la
Pobla de Segur
El Sector Ferroviari de CCOO de les Terres de Lleida alerta de
la manca greu de maquinistes a la línia de ferrocarril Lleida la Pobla de Segur, que pot comportar la supressió de trens o
la subcontractació d’empreses externes per conduir-los. La
plantilla, de 13 maquinistes, ha quedat reduïda a 5 a causa de
les fugues cap a Renfe i les desvinculacions.
Les principals causes d’aquest èxode són les condicions de
treball i salarials, ja que un maquinista de la línia Lleida - la Pobla de Segur percep al voltant de 7.000 euros anuals menys
que els seus companys de la xarxa principal de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC), tot i fer les mateixes funcions, i uns 9.000 euros anuals menys si ho comparem amb
els maquinistes de Renfe. A més, l’aplicació del conveni de
turisme i muntanya d’FGC és clarament inadequat.
Per tot això, CCOO demana a FGC que reposi immediatament les vacants de maquinistes, que negociï i acordi un
conveni propi, i que posi fi a la discriminació pel que fa a les
condicions de treball i salarials que pateixen aquests treballadors i treballadores.

Girona inaugura una plaça
en record de Stonewall

El passat 17 de maig va tenir lloc la inauguració d’una placa
en record de la revolta de Stonewall. Girona es converteix,
així, en la primera ciutat de l’Estat que l’ha col·locada. Aquest
acte es va fer dintre del marc del Consell Municipal LGTBI de
Girona. CCOO va ser membre fundador d’aquest consell i
participa activament en la seva activitat sociopolítica. El consell vetlla per una societat on la dignitat humana, sense distinció, sigui el fonament de la convivència.
També vam celebrar el 30è aniversari de la primera assemblea
gai a Girona, l’any 1988, amb una manifestació, el 16 de juny. A
través d’aquestes accions es continua treballant per la llibertat de ser persona i se segueix la tasca del consell, on sempre
hi ha hagut i hi haurà el compromís i l’empenta de CCOO.
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La plantilla del Consell
Comarcal del Segrià
denuncia la manca de
voluntat negociadora de
la direcció

Les treballadores i treballadors del Consell Comarcal del Segrià
(CCS) han manifestat el seu malestar per la política laboral que
s’està duent a terme en aquest ens. Centren les seves queixes en
la precarietat laboral, els salaris desiguals, l’escassa valoració de
la feina i la nul·la voluntat de negociació de la patronal.
La posició de l’equip de govern s’ha caracteritzat per
l’incompliment de les seves obligacions envers la representació
legal de la plantilla pel que fa a una voluntat real de negociació i
a la manca de resultats concloents, així com quant a la informació sobre la situació econòmica de l’empresa, la salut i el medi
ambient laborals, la contractació laboral, la finalització de la relació laboral de treballadors i treballadores, els salaris, la mobilitat
funcional i geogràfica o la modificació substancial de les condicions de treball individuals, entre d’altres.
La plantilla, per la seva banda, exigeix el compliment de
l’aplicació del pacte de conveni, els decrets llei i tots els reglaments i protocols aprovats i vigents, la catalogació dels llocs de
treball, la transparència en la informació i una negociació real
per recuperar els drets laborals.

CCOO de Lleida participa
a la Fira F&T
CCOO va estar present a la Fira de Formació i Treball (F&T) un
any més. Aquesta fira és un magnífic aparador per comprovar
la salut de l’FP a través del contacte directe amb els docents
implicats en la tasca diària de formació, que CCOO considera
clau per a la millora social dins de la nostra concepció de formació al llarg de la vida.
A la fira, el sindicat va assessorar els estudiants sobre les pràctiques a les empreses, i també va informar el jovent sobre tot
allò que ha de saber quan comenci a treballar.
abril-juny / 2019

30

SINDICAT

CCOO de Catalunya celebra una nova
edició de la Festa del Treball Digne
CCOO de Catalunya celebrarà, un any
més, una nova edició de la tradicional
Festa del Treball Digne. Serà el dissabte
5 d’octubre, a la plaça de la Cultura de
l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una
jornada festiva i reivindicativa que s’ha
consolidat com un lloc de trobada de
la gent de CCOO de tot Catalunya i que
coincideix amb la Jornada Mundial pel
Treball Digne, que es commemora el dia
7 d’octubre.

Ja podeu adquirir el
vostre bo de manera
anticipada per només
5 euros. Inclou una
beguda, un got i un
entrepà. Ho podeu
fer en línia a través
d’aquesta adreça:
www.ccoo.cat/festa.

La Festa del Treball Digne d’enguany canvia d’horari: ara començarà a les 17 h i
s’allargarà fins a les 24 h. Hi haurà dos espais d’activitat: la plaça exterior i el Centre
Cultural Bellvitge-Gornal. En aquest espai
interior gaudirem, a partir de les 17 h, de
l’actuació de la Coral Roig Encès, la qual
donarà pas a la projecció del documental
de Llúcia Oliva sobre la vaga de la construcció dels anys setanta i al posterior debat sobre el dret de vaga i la protesta social. En aquest espai també trobareu una

interessant exposició relacionada amb els
sindicalistes assassinats al món, organitzada per la Fundació Pau i Solidaritat.
A l’espai extern tindrem activitats per als
més menuts a partir de les 17 h, així com
altres activitats de tipus cultural i social. A
les 18 h gaudirem d’un espai poètic i a les
19 h ja podrem començar a berenar o a
sopar adquirint beguda, got i entrepà de
botifarra (també per a vegans). Els tiquets
els podreu comprar abans del dia de la
festa i us sortiran molt més a compte, només per 5 euros.
Ja a partir de les 20 h assistirem al lliurament del carnet solidari; al Premi Aurora
Gómez; a les salutacions de l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, i del secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, així com de les actuacions del grup musical Timón Republik,
d’aquesta ciutat, i dels Hotel Cochambre, que ens faran ballar, cantar i riure
fins a la mitjanit.

L’exposició “Teresa Pàmies. Tot és en els
llibres” arriba al sindicat
El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya
va portar a CCOO de Catalunya l’exposició
“Teresa Pàmies. Tot és en els llibres”, produïda per la Institució de les Lletres Catalanes, per retre homenatge a la balaguerina Teresa Pàmies, escriptora i representant
del periodisme militant d’esquerres, dins
els actes de commemoració de l’Any Teresa Pàmies de la Generalitat de Catalunya.
L’acte d’inauguració va anar a càrrec de
Joan Carles Gallego, director de l’Aula de
Treball, Economia i Societat de CCOO de
Catalunya i company de lluita de Teresa
Pàmies. En el seu parlament, Gallego va
transmetre l’essència d’una Teresa Pàmies
feminista, revolucionària i extremament
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crítica. També va incidir en el fet que Teresa Pàmies, com a dona obrera, autodidacta,
antifeixista i compromesa, era i és una de les nostres, ja que, com el mateix sindicat, sentia la necessitat de transformar la realitat injusta a través del compromís polític i social.
Per això, CCOO de Catalunya no podia deixar d’acollir aquesta exposició.

MACEDÒNIA
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LA FRASE Robert Owen (Newtown, Regne Unit, 1771-1858). Gal·lès socialista utòpic, considerat el pare
del cooperativisme i de l’owenisme. El 1817 va fixar l’objectiu de la jornada de vuit hores i va
encunyar el lema de “Vuit hores de treball, vuit hores d’esbarjo, vuit hores de descans”.

Salva López va morir el 8 de novembre
de l’any passat als 67 anys, després de
dedicar 40 anys de la seva vida a la lluita
sindical amb CCOO, amb una vinculació
especial al sector químic i tèxtil. Recentment, el sindicat li va retre un homenatge
i va recordar la seva figura, amb màximes
com “Satisfacció pel que s’ha fet, satisfacció pel que s’ha viscut i satisfacció per
haver estat on creia que havia d’estar”,
que el Salva va dir quan va deixar de ser
el portaveu de CCOO a la Comissió Negociadora del conveni de la química, un
conveni que coneixia com pocs. Els que
van compartir amb ell anys de compromís i de lluita sindical saben molt bé que
el Salva va ser un referent.

SEGIS

La
comunicació
i les ‘fake
news’

La 28a Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya se celebra a Terrassa els dies 9 i 10
de juliol amb el lema “Comunicació, identitat, credibilitat i fake news”. Les formes
de comunicació d’una organització tenen
una gran influència en la seva identitat i
credibilitat, i, al mateix temps, serveixen
per reflectir els seus principis i valors. La
comunicació sempre ha estat un element
molt important per a CCOO, però en el
món actual les fake news o notícies falses
s’han convertit en un element que cal tenir en compte, perquè pot tergiversar la
nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per
això, hem d’aprendre a identificar-lo.

JORNADES

Recordant
Salva López

ESCOLA D’ESTIU

HOMENATGE

“Vuit hores diàries de feina són suficients per a qualsevol ésser
humà, i ha d’obtenir el suficient per permetre un subministrament
d’aliments generós, vestit i habitatge.”

CCOO acull
la UPEC
2019

Del 3 al 5 de juliol, CCOO ha
acollit la quinzena edició de la
UPEC (Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya),
unes jornades en les quals
s’ha parlat d’identitats, de
sentiments i de política, amb
el lema “El futur és un país
estrany”. Les ponències de
la universitat han girat
al voltant de l’actual atzucac polític català i de
les diferents propostes per a Catalunya
i l’Estat. A la UPEC, hi ha participat Anaïs
Franquesa, que ha fet la conferència inaugural; l’activista Pere Camps, que s’ha
encarregat de la cloenda, i l’historiador i
professor Xavier Domènech, que ha conduït l’homenatge a Josep Fontana. Les
jornades han finalitzat amb els premis
UPEC d’aquest any.

Alfons López & Pepe Gálvez
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