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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
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El gran problema
de l’habitatge
No és just el que està passant. Els salaris no arriben per pagar lloguers i una
altra vegada s’estan signant hipoteques a trenta anys.
El lloguer mitjà a Catalunya és de 1.145 euros al mes. Més que el salari mínim
de 900 euros, més que el salari mínim en conveni de 1.000 euros i dramàticament proper al salari mitjà brut de 1.780 euros. L’opció de comprar és un risc
quan el 85 % dels nous contractes són temporals. D’aquests, la meitat tenen
una durada inferior a tres mesos.
El sindicat ha d’intervenir en aquesta situació d’empobriment i d’endeutament.
Hem lluitat per millorar els salaris i hem aconseguit trencar la tendència de
devaluació salarial. Ara pugen, però poc, si ho comparem amb l’especulació
immobiliària. Hem de seguir insistint en el fet d’apujar salaris i en altres aspectes que millorin la vida de les persones.

Augmenten l’atur i la precarietat laboral, especialment de les dones

Cal trencar l’infern de la temporalitat, que impedeix al jovent construir el seu
futur.

SECTOR

Hem de confluir amb les entitats i les organitzacions que treballen per un
control del preu del lloguer i contra la gentrificació. Les polítiques socials
d’habitatge són un objectiu comú.
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Encara hi podem fer més. Es troba a faltar una política econòmica pública que
ofereixi perspectives d’inversió, de desenvolupament industrial sostenible,
d’investigació i de desenvolupament. El destí més llaminer per als capitals acumulats en aquesta desigualtat creixent torna a ser l’especulació immobiliària.
Sembla que ningú no se’n recordi, de com va acabar la bombolla anterior. El
desenvolupament real del Pacte nacional per a la indústria, aparcat i infradotat, és més necessari que mai per equilibrar l’ecosistema econòmic.
Les polítiques de redistribució de la riquesa, per la via fiscal i per la via de
l’acció social, són un altre focus de reivindicació del sindicat.
El preu de l’habitatge és un dels factors principals de la segregació territorial.
Cada vegada és més difícil treballar a prop de la feina, la qual cosa obliga a
fer desplaçaments llargs en temps i cars en salut i diners. A les despeses de
l’habitatge, cal sumar-hi les de la mobilitat. Cada dia veiem el col·lapse del
transport públic i del transport privat. Les infraestructures semblen no donar
per a més. És un drama personal, un cost social i una petjada mediambiental
insostenible. No pot ser que aquests costos recaiguin en la classe treballadora.
Treballem també les polítiques de mobilitat, des de les empreses, des dels
municipis, des de l’àrea metropolitana de Barcelona, des de la Generalitat i des
dels governs d’Espanya i Europa.
Treball digne, habitatge digne i mobilitat sostenible. És hora d’exigir-ho als
governs. Montse Ros
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CCOO de Catalunya considera
imprescindible un acord d’esquerres
i plurinacional per formar un govern
de progrés a l’Estat

Els resultats de les eleccions generals
que van tenir lloc el 10 de novembre van
tornar a deixar unes Corts Generals molt
fragmentades, amb canvis en la composició de forces dins dels blocs polítics
progressista i conservador. En qualsevol
cas, aquestes eleccions van deixar una
nova majoria progressista al Congrés dels
Diputats, però aquesta majoria és més
precària que la sorgida de les eleccions
del 28 d’abril, ja que el bloc de dretes es
reforça, malgrat el daltabaix de Ciutadans.
Per a CCOO de Catalunya, la repetició
electoral va reiterar la necessitat d’un
acord d’esquerres i plurinacional. El resultat va mostrar la desafecció de la ciutadania amb la política a conseqüència
del bloqueig institucional i polític que es
pateix des de fa massa temps, i això es va
traduir en menys participació i en el reforçament de l’extrema dreta com a tercera força política, a costa de la caiguda
lliure de Ciutadans. CCOO considera que
no hi pot haver una normalització democràtica de la participació de la xenofòbia,
l’homofòbia, el masclisme i el neofeixisme, i, tampoc, de la utilització del sentiment anticatalà. CCOO fa una crida a no
blanquejar el feixisme i a combatre’l.
A Catalunya, l’esquerra va guanyar amb
escreix, fet que obliga els partits de signe
progressista a trobar un marc de negociació que trenqui el bloqueig institucional
i polític que es viu a Catalunya des de fa
massa anys.

CCOO considera que no hi pot haver una
normalització democràtica de la participació
de la xenofòbia, l’homofòbia, el masclisme i
el neofeixisme, i, tampoc, de la utilització del
sentiment anticatalà. CCOO fa una crida a no
blanquejar el feixisme i a combatre’l
L’agenda social és prioritària
En el moment de tancar aquest número de LLUITA OBRERA tot just s’havien celebrat les
eleccions. Llavors, CCOO tenia molt clar que l’agenda social havia de ser la protagonista
del debat d’investidura per constituir un necessari govern de progrés. Són molts els
temes que configuren aquesta agenda social i que cal abordar amb urgència, com la
reforma laboral, les pensions, l’habitatge, la protecció social, la política fiscal, el canvi de
model productiu, les polítiques energètiques i climàtiques, les transformacions digitals
i tecnològiques, els reptes demogràfics, la feminització de la societat o les polítiques
per als joves.
És l’hora de la responsabilitat política. CCOO recorda que la classe treballadora d’aquest
país no està en condicions de deixar passar més temps en la constitució d’un govern
amb un programa progressista i una majoria viable per dur-lo a terme. El moviment
sindical serà exigent i proactiu amb aquest objectiu perquè hi ha molt en joc. Sobretot,
no seguir eixamplant l’extrema dreta i, al mateix temps, impulsar polítiques socials que
ofereixin expectatives de futur a amplis sectors de la nostra societat que viuen fortament precaritzats i amb una gran inseguretat.
octubre-desembre / 2019
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“Si el derecho de
huelga corriera peligro
nos encaminaríamos al
final de la democracia”
JOAQUÍN PÉREZ REY

es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En la última década se han
recortado muchos derechos laborales y sociales, que, sin duda, deberíamos recuperar. Pero parece asumido
que el mundo va inexorablemente
hacia la individualización y la
precarización de las relaciones
laborales. ¿Cómo cambiamos esta
dinámica?
Afortunadamente, si algo nos enseña el
movimiento obrero es que no hay destinos cerrados y que la construcción del
futuro es política y dependerá de cómo
seamos capaces de verla. No hay un destino fatal. Sin pecar de un optimismo
excesivo, está claro que cuanto mayores
sean las redes de solidaridad y el espacio donde tejer nuevos paradigmas, el
destino al que nos conduce el neoliberalismo se verá modificado por espacios
más amables y de mayor solidaridad. Hay
un ejemplo que lo demuestra. El neoliberalismo, como mecanismo de gestión
de nuestra vida basada en el individualismo y el egoísmo, es una organización
relativamente reciente que ha tenido la
capacidad de hacernos creer que siempre ha sido así. Sin embargo, realmente,
tanto Europa como sus aledaños se han
construido a base de movimientos de
solidaridad que estaban a años luz de la
organización neoliberal de la sociedad.
Por lo tanto, estamos ante un episodio
pequeño en la historia y estamos cargados de herramientas políticas, sociales y
sindicales para revertirlo.
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¿Corren peligro el derecho de
huelga y de libertad sindical?
Son derechos sumamente consolidados
en el ámbito jurídico y constitucional, y
constituyen una característica que permite a las sociedades definirse como democráticas o no. Si estos derechos corrieran
peligro, correría peligro la propia sociedad democrática y la propia democracia
como concepto. Por lo tanto no creo que
estemos en ese momento. Presentan,
como todos los derechos asociados al
ejercicio de las clases sociales, dificultades en el ámbito neoliberal al que antes
me refería, pero son dificultades que en la
mayoría de las ocasiones el movimiento
sindical logra superar satisfactoriamente.
CCOO es la primera organización social
de este país y ello es un ejercicio deslumbrante de la libertad sindical. Estos derechos no viven en su mejor escenario político, pero no creo que estén en peligro
porque si reconociéramos el peligro para
estos derechos nos estaríamos encaminando hacia el fin de la democracia.
En los últimos tiempos se habla
mucho de huelga feminista, huelga
por el clima, paro de país, pero
muchas de estas convocatorias no
son huelgas laborales como siempre
se han entendido. ¿Está cambiando
el concepto de huelga?, ¿estas
formas de movilización pueden
afectar al propio derecho de huelga?
Esto demuestra que la huelga es un con-

cepto de un éxito sin parangón. Es tan
exitoso que todo el mundo pretende
apropiarse de él. De manera que no hay
nada mejor que definir con la huelga
una protesta para intentar garantizar más
éxito del que tiene. Ahora bien, tenemos
que ser precisos: la huelga es un instrumento que sirve a los trabajadores para
impugnar el orden productivo, para situarse fuera de la producción y por eso
no merece muchas veces nombrarla en
vano. No quiere decir que cuando se hacen otro tipo de protestas y donde lo que
normalmente se ejercita es el derecho de
manifestación no sea importante. Es importantísimo y decisivo, y en muchas ocasiones la huelga acompaña al derecho de
manifestación, pero sería conveniente circunscribir la huelga a su esencia, y nos referimos a la producción, el ámbito de las
relaciones laborales en el sentido amplio.
En las nuevas realidades del
mundo del trabajo, ¿qué papel
juegan los sindicatos?, ¿es momento
de adaptarse? El filósofo e investigador Daniel Innerarity comenta en un
artículo que están conviviendo al
mismo tiempo la tecnología del siglo
xxi con condiciones laborales del
siglo xix
También dice que más que una sustitución tecnológica del trabajo lo que hay es
una sustitución del trabajo con derechos
por trabajo precario. Esa es una realidad
bastante atinada. Lo que sea el futuro
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del trabajo también es algo que tendremos que decidir nosotros y está vinculado también a procesos democráticos. En
todos los cambios tecnológicos siempre
hay un discurso apocalíptico que normalmente se desvela incierto. Hace apenas unas décadas nos pronosticaron el
fin del trabajo, el fin de la historia, el fin
de todo, como si hubiésemos llegado a
una especie de tiempo muerto. No solo
no ha sido verdad, sino que ese tiempo
muerto empieza a cambiar, se empiezan
a abrir grietas. Cuál será ese progreso
es algo que el sindicato tendrá que gobernar. Y las organizaciones sindicales,
en este proceso, son esenciales porque
tienen los pies en el suelo. Están en la
realidad de la producción, gobiernan
los procesos de sustitución tecnológica,
conocen las que serán las necesidades
formativas y las nuevas cualificaciones,
y, por tanto, están en una posición privilegiada, pero que debe combatir toda
suerte de determinismo tecnológico. No
hay un futuro escrito sobre el trabajo.
Existe el futuro que entre todos nos queramos dar. Nosotros podremos construir
una sociedad en los términos que nos
sean útiles y no ser dominados por una
sociedad que nos impone un modelo de
convivencia.
Los cambios en las relaciones
laborales y en lo que se ha conocido
siempre como centro de trabajo
¿obligan también a cambiar las
formas de representación de los
trabajadores y las formas de negociación?
Sí, seguramente es uno de los aspectos
en los que la legislación sindical y laboral tendrá que evolucionar más. Por una
razón básicamente: por la desagregación
de la empresa, que se convierte en una
especie de red donde cada vez conviven menos trabajadores, lo cual hace los
procesos de integración más complicados. De manera que habrá que tender
a fórmulas de integración que excedan
del concepto de centro de trabajo. Dice
Unai Sordo acertadamente que lo que ha
desintegrado la empresa lo debe volver
a integrar el sindicato. Habrá que incorporar fórmulas de representación que
trasciendan el centro de trabajo, incluso

el mismo concepto de empresa, y que
estas se generen a través de espacios
productivos, lugares de compartición de
trabajo, etc. Ahí habrá que articular nuevas formas de representación sindical y
de negociación colectiva que excedan
de los ámbitos tradicionales del sector y
la empresa, y que tengan una visión más
horizontal. Sin embargo, es muy difícil hacerlo en el contexto actual que regula la
negociación colectiva y la representación
de los trabajadores. Requeriría dos cosas:
primero, derogar los aspectos que han
puesto la negociación colectiva en una
clara debilidad desde el punto de vista legislativo y, segundo, repensar las formas
de representación de los trabajadores en
la empresa, que están previstas para una
realidad fordista o industrial que difícilmente se adapta al nuevo escenario productivo, y que siempre ha tenido dificultades de adaptación en un país que tiene
este monocultivo de pequeña y mediana
empresa.
Se habla mucho de la necesaria
reforma del Estatuto de los Trabajadores. Pero ¿qué prioridades debería
recoger esta reforma?
En efecto, es necesario abordar una reforma del Estatuto de los Trabajadores o
mejor, elaborar uno nuevo, ya que el que
tenemos ha sido reformado en más de
un centenar de ocasiones hasta el punto de ser desdibujado. Desde el punto
de vista de las prioridades, creo que antes de abordar este proyecto tan ambicioso habría que tomar medidas a muy
corto plazo, que pasarían por revertir los
aspectos de la reforma laboral de 2012,
que impiden que las relaciones laborales
se expresen de una forma democrática y
estable. Y a partir de ahí, la elaboración
de ese nuevo Estatuto tiene que hacerse
cargo de la insoportable precariedad que
vetea todo el mundo del trabajo actual.
Tiene que hacer cuentas con las mujeres
y el feminismo, y lo primero que debe
hacer es nombrarlas. Y debe incorporar
la gestión sindical acordada de las relaciones de trabajo. Nuestro Estatuto de
los Trabajadores es un documento que
confía buena parte de las relaciones laborales al autoritarismo patronal. Es un
residuo de las relaciones laborales del
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franquismo y convendría que todas las
medidas de flexibilidad que debe contener el nuevo Estatuto caminaran hacia
un terreno de consenso y diálogo con
los representantes de los trabajadores y
las trabajadoras. Asimismo, tendría que
hacerse cargo de la invasión tecnológica
del mundo del trabajo a través del reconocimiento de nuevos derechos vinculados a estos nuevos escenarios tecnológicos. Hay un referente muy conocido, que
es la carta de derechos del sindicalismo
de la CGIL italiana, y esos son elementos
que podríamos incorporar a ese nuevo

“El concepto de
huelga es tan
exitoso que todo
el mundo pretende
apropiarse de él”

Estatuto. Tendría, por tanto, que construir
también una nueva persona trabajadora en un ambiente más democrático y
superar alguno de los elementos claros
a los que nuestro Estatuto nunca ha llegado. El principal es que nunca ha permitido incorporar la democracia en las
empresas. Emili Rey
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SINDICAT

Cap a la 2a Assemblea sindicat oberta
Fa quatre anys, CCOO de Catalunya vam
celebrar la primera Assemblea sindical
oberta (ASO), un procés participatiu per
debatre i construir propostes sindicals per
donar resposta a l’increment de la pobresa, les desigualtats i la precarietat que ens
va deixar la gestió de la crisi econòmica
i que va comportar retallades de serveis
públics i les reformes laborals que encara estem patint. Les mesures que vam
aprovar i prioritzar van formar part dels
debats i del Pla d’acció de l’11è Congrés,
i han permès situar el sindicat a l’ofensiva
en la lluita contra la precarietat i les desigualtats.

La 1a Assemblea sindical oberta va permetre situar el sindicat a l’ofensiva en la lluita contra la precarietat i les desigualtats

Ara som a les portes d’iniciar la 2a Assemblea sindical oberta, que ha de donar
respostes als reptes actuals i futurs que té
el món del treball i la societat. Un futur
econòmic, social i polític ple d’incerteses
i amb un punt de partida en el qual la
precarietat, la pobresa i les desigualtats
continuen sent massa grans perquè una
part molt important de la població pugui
viure amb dignitat. Tenim reptes a curt i a
llarg termini: les noves realitats del treball,
l’habitatge, la mobilitat, la digitalització,
la robotització, l’emergència climàtica, el
feminisme, la diversitat, l’emancipació del
jovent, l’envelliment de la societat, la dignificació de les tasques de cura…

La participació s’organitzarà en diversos espais i amb instruments diferents: assemblees,
enquesta, seminaris, entrevistes i debats amb entitats i associacions.

Volem situar el sindicat al capdavant de la
reivindicació d’una transició justa per a la
classe treballadora i la societat, des de la
centralitat del treball i de la importància
que aquest té per aconseguir una societat més solidària que permeti tenir projectes de vida digna per a tothom.

La fase 3 és la de l’assemblea final, en la qual es prioritzaran les propostes que formaran
part dels debats del proper congrés de CCOO de Catalunya.

Com ho farem?
La 2a ASO s’iniciarà el mes de gener i tindrà una durada de sis mesos. El debat i la
presa de decisions es construiran a partir de les reflexions i les propostes de les
persones que hi participin, de baix a dalt i
sense documents previs.
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Les reflexions, les aportacions i les propostes de l’ASO seran recollides en un espai web
i estaran a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar.
El procés participatiu constarà de tres fases. Fase 1: assemblees i debats; fase 2: selecció
de propostes, i fase 3: assemblea de cloenda i priorització de les propostes seleccionades.
La fase 1 és la de debat obert mitjançant assemblees, trobades, seminaris i una enquesta adreçada a l’afiliació i a les persones i entitats que ens envolten en el nostre dia a dia.
D’aquesta fase, en sortiran les propostes que hauran de ser triades per l’afiliació en les
fases següents.
La fase 2 és la de selecció de propostes entre totes les debatudes en les assemblees i
l’enquesta. En aquesta fase hi podrà participar tota l’afiliació votant.

Continguts del debat
L’objectiu del procés participatiu és incorporar el sindicat i el que representa al canvi. El
debat s’organitzarà en els eixos següents:
1. Transició justa: energètica, climàtica, tecnològica, laboral i demogràfica
2. Feminisme
3. Identitat i diversitat
4. Repte generacional
5. Relació del sindicat amb les treballadores i treballadors de les noves realitats laborals i socials
Us animem a participar i a construir el futur del sindicat col·lectivament.
Dolors Llobet

SINDICAT
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Gran participació de la gent de CCOO
a la Festa del Treball Digne 2019
Un any més, CCOO ha celebrat la Festa del Treball Digne, de
la qual ja s’han fet sis edicions des de la primera, organitzada
el 2014. El dissabte 5 d’octubre centenars d’afiliats i simpatitzants van apropar-se a la plaça de la Cultura i al Centre Cultural Bellvitge-Gornal de l’Hospitalet de Llobregat per gaudir de
diferents activitats. En format de tarda nit, s’havien programat
una sèrie d’actuacions musicals, debats, activitats culturals,
jocs infantils, actes de reconeixement, menjar, beure…
A més d’una exposició sobre el canvi climàtic i una altra en reconeixement als sindicalistes assassinats al món, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal va actuar la Coral Roig Encès —acompanyada del grup del Centre d’Estudis Musicals Passatge—,
es va projectar el documental I la lluita continua. Del camp a

la construcció de Catalunya, de Llúcia Oliva, sobre la vaga de
la construcció del 1976, i es va fer el debat “Vaga laboral i protesta social”.
A l’exterior, a la plaça de la Cultura, hi havia activitats infantils,
l’Espai Poètic o la presentació dels llibres Llegará el invierno,
d’Alfonso López i Pepe Gálvez, i La espiral del silencio, de Mayte
Martín. Liliana Reyes, coordinadora de CCOO de l’Hospitalet, va
presentar les intervencions de Francesc J. Belver, primer tinent
d’alcaldia de l’Hospitalet, i Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya, i es van lliurar diferents premis (Premi Aurora Gómez, Carnet Solidari i reconeixements a la lluita contra la
precarietat, l’afiliació jove i la sostenibilitat) abans de les grans
actuacions musicals de Timón Republik i Hotel Cochambre.
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DONES

La XIV Escola de Dones debat
sobre gènere i classe social
Prop de dues-centes delegades de CCOO
van assistir, el passat 24 d’octubre, a la
XIV Escola de Dones de CCOO de Catalunya, celebrada al Centre Cívic Cotxeres de
Sants de Barcelona.
El títol d’aquesta edició, “Gènere i classe:
interrelació o jerarquia”, ha estat el centre
d’interès d’un debat imprescindible per a
un sindicat que es defineix com a “sindicat de classe, sociopolític i feminista”. Delegades de federacions i territoris de tot
Catalunya han reflexionat, han intercanviat parers i han compartit experiències.
S’ha debatut i s’han recollit conclusions
que de ben segur seran molt útils en el
procés de preparació del proper congrés
de CCOO de Catalunya.
Feminisme i lluita de classes
La conferència de Dolors Comas d’Argemir,
catedràtica d’Antropologia Social de la
Universitat Rovira i Virgili, va centrar el
tema que ha motivat aquesta edició.
Tema sens dubte d’especial importància
pel context actual. Comas d’Argemir va

abordar la relació entre feminisme i lluita de classes i va concloure que sent diferents estan sempre relacionats. Potser,
tal com planteja el “Manifest d’un feminisme per al 99 %”, requereixin una revisió des del sindicalisme clàssic, perquè
s’hi incloguin, en tots dos conceptes,
totes les lluites, des de la interseccionalitat fins al que Comas d’Argemir va
nomenar com les múltiples desigualtats. Sense aquest replantejament no
s’entendria que la precarietat, la bretxa
salarial i altres desigualtats laborals que
tenen aquest impacte de gènere tan
gran no afectessin de la mateixa manera totes les dones segons el grup social
al qual pertanyin. Igualment la lluita de
classes ha de situar el treball productiu i
de cures al mateix nivell, ja que no hi ha
classe treballadora sense treball de cura
i domèstic. Potser des de l’acció sindical
quotidiana calgui incloure, més enllà del
salari, el treball de cura i el domèstic valorant-los al mateix temps, perquè tots
dos garanteixen que el capital disposi
de força de treball.

Quatre grups de treball van permetre a
les delegades aportar idees i propostes
a l’entorn de preguntes com si es fa sindicalisme feminista, si es pot ser lliure en
una societat capitalista i patriarcal, si el
capitalisme cosifica les dones, o si les violències masclistes afecten totes les dones
per igual o hi influeix la classe social a la
qual pertanyen.
A la tarda una taula rodona oberta a tot
el públic va ser l’oportunitat, en primer
lloc, d’escoltar Pilar Carrasquer, professora de la UAB i investigadora del Centre
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), amb la ponència
“L’altra cara del sostre de cristall: el terra
enganxifós”; al costat de l’Alba Garcia,
secretària de les Dones, i Loli Samper,
Amparo Souza i Isabel Mesonero, totes
delegades de sectors en els quals les categories i els grups de classificació mantenen les treballadores en condicions
laborals discriminatòries, sous baixos i
poques oportunitats de promocionar.
Alba Garcia

25-N, nou clam contra les
violències masclistes
A Catalunya 20.300 dones treballadores pateixen assetjament
sexual a la feina, una de cada tres dones pateix o ha patit violència masclista en l’àmbit de la parella i, des que va començar l’any,
vuit dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. I això que la violència sexual que surt a la llum no arriba al
20 % del que realment passa.
Les violències masclistes són el resultat més greu i esfereïdor
de la desigualtat que origina el patriarcat. Estem fartes de tanta
violència masclista, ens indignen les sentències masclistes d’un
sistema judicial i penal patriarcal que entén les violacions com a
abusos, sentim dolor davant de cada feminicidi i ens preguntem:
per a quan els compromisos i les accions reals i efectives de totes les administracions? Per a quan una millor coordinació entre
elles que permeti enfortir les accions preventives, de detecció i
d’atenció a les dones que pateixen violències masclistes?
octubre-desembre / 2019

CCOO refermem el nostre compromís perquè en l’àmbit de la
negociació col·lectiva i en tota la nostra acció sindical incorporem la lluita per una vida lliure de violències com una prioritat de
vital importància.
Volem mesures eficaces d’atenció, protecció, acompanyament i
suport a les dones que pateixen violència masclista. A.G.
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CCOO aposta per l’economia sostenible
i es compromet amb el clima
ders públics i democràtics que facin polítiques econòmiques estratègiques com
a motor d’aquest model d’economia real
i solidària. Hem de considerar serveis bàsics el subministrament d’aigua, el gas,
l’electricitat, la mobilitat pública i l’accés
a l’habitatge.

La plaça del Rei de Barcelona va acollir l’assemblea per una transició justa

El món necessita una economia que procuri el bé comú, davant l’acumulació desaforada que crea pobresa i fa malbé el planeta.
CCOO de Catalunya aposta per l’economia sostenible, que busca l’equilibri dels ecosistemes i la cura de la natura davant l’esgotament dels recursos naturals i el risc per
a la nostra supervivència. A la desregulació i al govern global no democràtic oposem
una estratègia econòmica diversificada i equilibrada al territori que permeti un grau
suficient de sobirania energètica i alimentària així com l’estabilització de la població.
Tots els treballs hi han de ser reconeguts amb dignitat i amb drets: els productius, els
de cura de les persones i dels béns comuns, els de cultura, els de convivència, els de
comunicació i transport…
L´evolució tecnològica no ha d’augmentar els riscos ecològics, ans al contrari: ha
d’estar al servei de la humanitat i, per tant, sotmesa a control polític. Exigim als po-

Mobilitzacions pel clima
CCOO es compromet a treballar empresa
per empresa per aconseguir una transició
justa en el camí cap a un planeta ple de
vida i benestar.
En aquest sentit, CCOO de Catalunya vol
participar i donar suport a les mobilitzacions que apostin per complir amb els
nostres valors. Així ho va fer durant les
mobilitzacions pel clima del passat 27 de
setembre que va impulsar Fridays for Future a tot el món.
Va organitzar aquell mateix dia una assemblea conjunta de delegats i delegades de CCOO i UGT, juntament amb
Fridays for Future, amb el lema “Preservar
el planeta des del lloc de treball. Per una
transició justa”.

Commemoració del Dia Internacional per a
l’Erradicació de la Pobresa
El passat dijous 17 d’octubre, en el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, CCOO de Catalunya va participar en el
diàleg “Un nou contracte social per combatre les desigualtats”, organitzat per la
plataforma Pobresa Zero - Justícia Global.
CCOO de Catalunya ens adherim al manifest de Pobresa Zero, una campanya
que promovem i que representa la més
gran mobilització de la història contra la
pobresa, i hi donem suport. Enguany, el
manifest fa una crida a l’erradicació immediata de la pobresa i la desigualtat.
Situació d’emergència
Estem immersos en una situació
d’emergència, provocada per un sistema

econòmic neoliberal que
exclou, sobreexplota i condemna a la pobresa milers
de milions de persones
i el planeta. Un sistema
basat en la desigualtat i
l’explotació sense límit
dels recursos, en el qual
l’erradicació de la pobresa
no ha sigut una prioritat.
Denunciem que la pobresa no sols no ha disminuït,
sinó que, en massa casos, ha augmentat.
Més de 1.800 milions de persones estan en situació de pobresa i més de 736
milions subsisteixen en pobresa extrema, depenent, a més, en gran manera,

d’activitats sensibles al canvi climàtic,
com l’agricultura, la ramaderia i la pesca.
Una realitat en què les dones representen el 70 % de les persones en situació
de pobresa.
octubre-desembre / 2019
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SALUT LABORAL

La sinistralitat laboral, un problema
de primer ordre social i laboral
Des de l’aplicació de la reforma laboral, la sinistralitat laboral a Catalunya mostra una tendència creixent, alarmant i
preocupant.
Les diferents estratègies de l’empresariat i de les mútues per evitar la notificació dels accidents de treball suposa una derivació
sistemàtica de les patologies laborals al sistema públic de salut i
comporta que les dades disponibles no siguin gaire fiables. Malgrat tot, no han servit per ocultar la manifestació més dramàtica
de la desregulació i la precarietat del mercat laboral actual.
En nombres absoluts, l’any 2018, els accidents de treball amb
baixa durant la jornada es van incrementar un 22 % respecte del
2012. Quant a l’índex d’incidència (nombre d’accidents de treball per cada 100.000 persones treballadores), es constata també
un fort creixement des del 2012 fins al 2017, any en què es va
produir una reducció, i una recuperació de nou de la tendència
ascendent el 2018.

Aquesta situació s’explica per la falta de regulació en relació amb
criteris objectius i transparents per a la qualificació de la gravetat
dels accidents de treball, que permet a les mútues fer un subregistre de la seva gravetat, suposa bloquejar una possible intervenció
d’ofici de la Inspecció de Treball i permet a l’empresariat deslliurarse de l’obligació de fer els canvis necessaris en la prevenció.
Els accidents in itinere han augmentat un 30 %: han passat de
13.613 el 2012 a 19.644 el 2018, malgrat els intents de les mútues
per evitar-ne la declaració, per la qual cosa s’ha intensificat, també, en els últims anys la inversió de la càrrega de la prova cap a
la persona treballadora, que exigeix que demostri que l’accident
efectivament succeeix en anar a la feina o en tornar-ne.
Pel que fa a l’any 2019, podem veure de nou un augment del 5 %
respecte del mateix període del 2018 en els accidents de treball
amb baixa acumulats fins al setembre (últimes dades disponibles
a l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat).
Concretament, els accidents mortals han crescut més del 4 %,
amb 65 persones mortes fins al setembre a Catalunya; els accidents greus, gairebé un 10 %; els lleus, més del 5 %, i els accidents in itinere, quasi un 7 %.
Calen canvis en les normatives
Per a CCOO és clar que cal introduir canvis en la regulació de les
normatives laborals i relacionades amb la prevenció de riscos. La
derogació de la reforma laboral és urgent i imprescindible per
millorar les condicions laborals.

La senyal de la precarietat és clara si analitzem en funció del tipus de contracte. En efecte, s’ha produït un increment de l’índex
d’incidència entre els treballadors i treballadores amb contractes
temporals, fins al punt que arriba a doblar, pràcticament, l’índex
d’incidència que es dona entre els treballadors i treballadores
indefinits.

No és admissible que la Llei de prevenció de riscos laborals
obligui l’empresariat a adaptar el lloc de treball a les persones
amb problemes de salut i que puguin evitar aquesta obligació
acomiadant-les quan un metge públic els concedeix una baixa
laboral.
A més, el model de declaració i notificació permet que les empreses evitin les seves obligacions preventives i augmentin el
còmput que permet acomiadar, ja que la declaració inicial de
la contingència professional depèn de l’empresariat i de les
mútues, que, com a organitzacions privades, no són alienes al
conflicte entre les parts.

Per gravetat, el creixement s’ha produït fonamentalment en els
accidents lleus (un 20 % més el 2018 respecte del 2012), mentre
que els greus han baixat durant els últims anys.
octubre-desembre / 2019

Per aconseguir canvis estructurals en l’organització i la qualitat
del treball, exigim polítiques públiques, amb dotacions econòmiques suficients per controlar les activitats preventives de les
empreses i poder-hi intervenir, i per evitar l’externalització majoritària que fan els serveis de prevenció aliens i que ha suposat
una mercantilització de la prevenció.
Mónica Pérez Cardoso
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El temps de treball, nou eix de la
negociació col·lectiva
Un dels eixos estratègics que CCOO de
Catalunya va definir al seu 11è Congrés va
ser l’impuls de la proposta sindical envers
els temps socials i els temps laborals.
Volem aconseguir la democratització de
la gestió del temps de treball. El nostre
objectiu és reequilibrar, mitjançant l’acció
sindical i la negociació col·lectiva, la desigualtat inherent al contracte de treball
en la gestió organitzativa del temps de
treball i de descans. Hem d’enfortir el paper de la intervenció sindical en la gestió
col·lectiva del temps de treball i, alhora,
conquerir drets individuals de la gestió
de la jornada.
D’altra banda, fem una aposta clara per la
reducció de la jornada anual i setmanal
de treball. La creació d’ocupació de qualitat i el manteniment de l’ocupació que
hi ha són alguns dels objectius cabdals
i urgents que CCOO de Catalunya abordarem en la negociació col·lectiva i en la
concertació i el diàleg social. Els processos de transició energètica, digital, demogràfica i climàtica han d’anar acompanyats de la implementació de polítiques
públiques i d’un pacte social per aconse-

El sindicat fa una aposta
clara per la reducció de la
jornada anual i setmanal de
treball

guir transicions justes. Per evitar l’exclusió
social hem de reclamar la plena ocupació
en el moment de major expansió, el desenvolupament tecnològic i el previsible
augment de la productivitat, que es produiran a través del repartiment del treball
i la reducció de la jornada laboral.
Dimensió de gènere
A més, quan abordem els temps laborals,
necessàriament hem de tenir en compte
els temps socials i la divisió sexual dels
treballs. El fet que les demandes de l’espai
laboral i el de cura apareguin sovint de
manera sincrònica provoca conflictes en
la vida quotidiana de les persones i, sobretot, de les dones. Per això hem abordat les propostes entorn de la jornada

laboral des d’una visió transversal de la
dimensió de gènere. Volem desenvolupar
la negociació del temps de treball des
de la corresponsabilitat i la igualtat de
gènere, i, conjuntament amb les polítiques públiques que reclamem, impulsar
la transformació social, per una societat
més feminista i igualitària.
En definitiva, hem construït una proposta amb l’objectiu d’obtenir una retribució
adient del temps de treball, una organització saludable, igualitària i corresponsable, sostenible i cogestionada sindicalment, i en la qual els drets de gestió
individual del temps tinguin un paper
prioritari i significatiu, sense oblidar la necessària atenció a la diversitat.
Jorge Moraleda

Las jornadas jurídicas de CCOO, un referente
para los profesionales del derecho
Los días 8 y 9 de noviembre se han celebrado las 3.as Jornadas de Derecho
Laboral y Sindical, organizadas por el
Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, con récord de asistencia: más
de 300 personas inscritas. Este año se
han analizado las nuevas normas laborales referentes a la desconexión digital,
la problemática de la videovigilancia y
la geolocalización, y toda la problemática en torno a la jornada de trabajo. Las
ponencias, de muy alto nivel, han sido
impartidas por profesores y catedráticos

de diferentes universidades, así como
magistrados del Tribunal Supremo.
La precariedad como hilo conductor
La temática, por tercer año consecutivo,
ha tenido como hilo conductor la precariedad laboral. Se ha analizado a lo largo
de las dos jornadas la repercusión de la
nueva regulación en la relación laboral y
si esta incide en la mejora de las condiciones de trabajo. Cabe destacar, asimismo, la última mesa, cuyas ponencias, a
cargo de los magistrados del Tribunal

Supremo Fernando Salinas y María Luisa
Segoviano, sobre la problemática de la
jornada de trabajo, su registro y su control, tuvo un gran éxito.
Las jornadas jurídicas, en su tercera
edición, se han consolidado como una
referencia en el ámbito del derecho del
trabajo para los profesionales en general y para el conjunto de la afiliación y la
acción sindical en particular. El alto nivel
de las ponencias y el alto éxito de participación e inscritos así lo corroboran.
Jonathan Gallego
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SENTÈNCIA DEL PROCÉS

CCOO reclama política en majúscules per trobar
una sortida al conflicte a Catalunya, que no
resoldrà el Codi penal
El 14 d’octubre es feia pública la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el judici als líders de la societat civil i
representants polítics amb les condemnes següents:
Oriol Junqueras, per sedició i malversació, 13 anys de presó;
Jordi Turull, per sedició i malversació, 12 anys de presó; Raül Romeva, per sedició i malversació, 12 anys de presó; Dolors Bassa, per sedició i malversació, 12 anys de presó; Carme Forcadell,
per sedició, 11 anys i 6 mesos de presó; Quim Forn, per sedició,
10 anys i 6 mesos de presó; Josep Rull, per sedició, 10 anys i 6
mesos de presó; Jordi Sànchez, per sedició, 9 anys de presó; Jordi
Cuixart, per sedició, 9 anys de presó; Meritxell Borràs, per desobediència, 60.000 € de multa; Carles Mundó, per desobediència, 60.000 € de multa, i Santi Vila, per desobediència, 60.000 €
de multa.
A partir d’aquell moment, les protestes i mobilitzacions s’han
multiplicat a Catalunya. La immensa majoria han estat manifestacions pacífiques i massives, però també s’han viscut moments
de violència que han alterat el dia a dia de la vida de la societat
catalana. I davant de tot això, el món polític, lluny de cercar solucions, ha tornat a mostrar la seva incapacitat per trobar sortides
dialogades per resoldre un conflicte que està erosionant la convivència mateixa a Catalunya.
CCOO de Catalunya ha buscat des del primer moment una posició transversal, molt àmplia, amb entitats de la societat civil i
amb els principals agents econòmics i socials de Catalunya, per
demanar, d’una banda, l’alliberament dels presos i preses, i, de
l’altra, la necessitat d’una estabilitat política, econòmica i social,
perquè aquesta situació no ens passi una factura i provoqui una
fractura que acabi sent difícil d’afrontar.

Declaració de CCOO, UGT, Foment
i Pimec per a l’estabilitat política,
econòmica i social de Catalunya
Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT, com a agents
socials i econòmics reconeguts en la concertació, i legitimats per la Constitució i l’Estatut d’autonomia de
Catalunya com a més representatius de l’àmbit socioeconòmic del país, van fer una crida a institucions, partits
polítics, entitats socials i econòmiques, i a la ciutadania
en general per restablir els espais de convivència i cohesió social que facilitin un clima idoni per al diàleg i la
negociació. L’objectiu era garantir l’estabilitat política,
econòmica i social que Catalunya necessita. La declaració es va fer pública el diumenge 20 d’octubre amb el
títol “Catalunya necessita estabilitat política, econòmica
i social”, i la podeu trobar sencera al web de CCOO de
Catalunya.
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La societat civil es va concentrar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra la sentència

MANIFEST DE SINDICATS I ENTITATS DE LA
SOCIETAT CIVIL DE CATALUNYA
El mateix 14 d’octubre es feia públic, en un acte unitari a la plaça
de Sant Jaume, un manifest de sindicats i entitats de la societat
civil catalana compromesos amb els valors de la pau i el diàleg,
com a principis indestriables de tota societat democràtica, amb
tres apartats clars i concrets:

PRIMER
Entenem que aquesta sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política, punt al qual mai no s’hauria
d’haver arribat.
SEGON
• Manifestem el nostre desacord amb la sentència, que no
resol el conflicte polític, i denunciem la injustícia a la qual
s’enfronten totes les persones condemnades.
• Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té
sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política,
fet que suposa un retrocés per a la qualitat democràtica de la
nostra societat.
• Denunciem les greus conseqüències que la sentència té per
a la normalitat política a Catalunya i els seus efectes per a
l’autogovern de la Generalitat.
TERCER
• Treballarem per la llibertat de les persones condemnades des
d’amplis espais de consens social i polític a Catalunya i Espanya.
• Fem una crida als partits polítics i a les institucions públiques
per trobar el camí de la política i posar fi a la judicialització
d’un conflicte polític.
• Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions
de tots els espais compartits que contribueixen a reforçar la
cohesió i la convivència des de la fermesa en les reivindicacions dels drets democràtics i les llibertats.
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RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DE CCOO DE CATALUNYA
El 16 d’octubre, el Consell Nacional de la Comissió Obrera de Catalunya aprovava una resolució en què es destacava que el Codi penal
no resoldrà un conflicte polític i que ara es necessita política en majúscules. Aquest va ser el text:

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) hem lluitat
des dels nostres orígens a favor de les llibertats democràtiques i
dels drets socials i nacionals del poble de Catalunya. Hem defensat la necessitat de teixir la convivència i la cohesió social des de
la pluralitat, la diversitat i els drets socials.
Construïm la posició de CCOO de Catalunya des de la pluralitat
interna i la independència en la presa de decisions. Volem que
totes les persones afiliades se sentin respectades pel sindicat
amb relació als seus posicionaments polítics personals i a les decisions que vulguin prendre per defensar-los, i per això valorem
que el debat polític dins de l’organització s’hagi produït sempre
de manera democràtica i argumentada.
Des d’aquests principis, el Consell Nacional de la CONC fem una
anàlisi de la sentència del Tribunal Suprem, dels fets que s’hi
tracten i de les seves conseqüències.
Manifestem el desacord de CCOO de Catalunya amb la decisió
d’haver derivat a la via judicial les relacions entre els governs de
Catalunya i Espanya. La judicialització ha contribuït a la polarització i a l’allargament del conflicte, i no és ni pot ser el camí de la
sortida política. Per ser resolt, aquest conflicte requereix vies de
diàleg polític i voluntat d’entesa i consens. Per això, discrepem
fermament de qualsevol unilateralitat.
Considerem que la condemna és injusta. La sedició, que és un
delicte contra l’ordre públic, s’interpreta de manera tan àmplia
que criminalitza formes de protesta i manifestació sense que
s’hi hagi produït violència, ni organitzada ni suficient, com recull la mateixa sentència. CCOO lluitarem perquè els drets democràtics es puguin exercir plenament.
Hem denunciat sempre l’abusiva presó preventiva a la qual han
estat sotmesos els i les líders polítics i socials empresonats. Considerem que és necessari que puguin recuperar la llibertat amb
les fórmules legals que generin més consens amb l’objectiu de
formar part de la solució d’un conflicte polític i territorial que fa
massa anys que dura.

La sentència del Tribunal Suprem, doncs, no ajuda a solucionar
el conflicte, sinó que afegeix riscos a la polarització social i política, cosa que, en un context de campanya electoral, augmenta
la crispació i fa encara més difícils les solucions polítiques.
En aquest sentit, exigim als partits i a les institucions catalanes
i espanyoles que comencin urgentment un procés de negociació
capaç de trobar una sortida a aquesta situació i que abandonin
el debat estèril de batalla electoral centrat tant en l’aplicació
de l’article 155 com en iniciatives de ruptura unilateral del marc
institucional. Cal, abans que res, un reconeixement mutu entre
institucions i entitats socials i polítiques que avui mantenen posicions ben diferents. Només es pot avançar des de la construcció d’una majoria social i política a favor d’una solució pactada.
Necessitem recuperar la normalitat institucional per abordar ja
l’increment de la pobresa i les desigualtats socials, perquè són
les institucions democràtiques les que poden contraposar el poder de la gent al poder econòmic i garantir drets.
Des de CCOO de Catalunya no ens volem resignar a la cronificació
d’aquesta situació, de la mateixa manera que no volem generar
frustració amb plantejaments que s’allunyin de la realitat. Ans
al contrari, volem incidir en la resolució del conflicte.
Per això, hem fet propostes concretes que encara creiem vigents, per obrir vies de negociació sense imposicions per part de
ningú, com la proposta del 10 d’octubre del 2017, d’una doble
via de negociació que abordi el conflicte polític territorial i les
vies que possibilitin votar als ciutadans i ciutadanes catalans.
CCOO fem una crida a enfortir els espais de convivència i el reforç
de la pluralitat —valors d’una societat que ha de seguir compromesa amb la normalitat i l’estabilitat institucional—, i a
continuar desenvolupant els espais d’autogovern de Catalunya.
Així mateix, condemnem tot tipus de violència, que alimenta la
confrontació i no ajuda a resoldre el conflicte.
Organitzarem conjuntament amb entitats socials de base transversal totes les mobilitzacions que tinguin com a objectius els
drets, la llibertat, el diàleg i la justícia social.
octubre-desembre / 2019
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Escola de Joves
Sindicalistes:
enfortint la base de
CCOO
Els passats dies 11 i 12 d’octubre va tenir lloc la XVII Escola de
Joves Sindicalistes Ángel Rozas, un esdeveniment anual que facilita al jovent del sindicat la possibilitat de conèixer-nos i compartir experiències.
A causa de les característiques laborals que afecten, sobretot, les
persones treballadores joves, entre les quals l’alta temporalitat i
l’índex elevat de parcialitat involuntària, els i les joves del sindicat
veiem la urgència d’unir-nos i de trobar un espai per poder treballar i lluitar per les nostres condicions, ja que nosaltres millor
que ningú sabem quines necessitats tenim.
És per això que l’Escola de Joves Sindicalistes és una manera de
crear aquest vincle entre nosaltres i poder enfortir la base del
nostre sindicat.
Aquest any, allotjats en un paratge allunyat del sarau de la ciutat,
a la masia El Xaloc, de Calders, prop de cinquanta joves de CCOO
hem tingut l’oportunitat d’endinsar-nos en diferents temàtiques
que tenen molta importància en el nostre dia a dia.
En aquesta escola, titulada “Idees, organització, lluita!”, s’ha volgut dotar els participants de contingut i d’eines en matèria

L’escola ha tractat temes com les eleccions sindicals, el càlcul de nòmines
o l’emergència climàtica

d’eleccions sindicals, càlcul de nòmines, emergència climàtica i
conflictes internacionals.
Augment de la participació
L’organització de l’escola valora molt positivament la participació
aconseguida aquest any, ja que el nombre d’assistents s’ha incrementat respecte d’anys anteriors, a més de la implicació de les
persones participants en les diferents dinàmiques.
Després de realitzar l’escola, es va lliurar un qüestionari de satisfacció a les persones participants i les valoracions recollides han
estat molt positives. El jovent que hi va assistir dona una molt
bona puntuació a aquesta darrera escola, organitzada en un format molt més participatiu que en edicions anteriors.
En els propers mesos esperem poder retrobar-nos amb les persones participants perquè puguin participar activament a Acció
Jove i, com hem dit, enfortir la base del nostre sindicat.
Verónica Fernández
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El dret a l’habitatge també és
la nostra lluita
Per poder accedir al lloguer mitjà
a Catalunya, una família necessita
almenys 4,24 salaris mínims interprofessionals.

No hi ha dubte que una gran part de la població està sent severament afectada pel greu problema de l’habitatge. Un problema
sistèmic que, per a la classe treballadora, es resumeix en la dificultat per accedir a un habitatge i també per mantenir-se en
l’habitatge habitual.
Els darrers cinc anys, el preu del lloguer d’habitatges a Catalunya ha augmentat al voltant d’un 30 % i, a la ciutat de Barcelona, l’increment ha superat el 40 %. Actualment, el preu mitjà del
lloguer disponible a Catalunya és de 1.145 euros mensuals, és a
dir que està per sobre del salari mínim interprofessional. De fet,
l’oferta d’habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona amb un
preu menor a 900 euros mensuals no arriba ni al 10 % de l’oferta
total. La realitat a Catalunya és que més del 50 % dels treballadors
i treballadores guanya menys de 21.719,75 euros bruts anuals
—l’equivalent a 1.551,41 euros bruts al mes, en 14 pagues.

Lloguers superiors als salaris
Atesa la regla del 30 %, que recomana que el total de la despesa
destinada a habitatge no ha de superar el 30 % de l’ingrés brut,
per poder accedir al lloguer mitjà a Catalunya, una família necessita almenys 4,24 salaris mínims interprofessionals.
Més del 90 % dels treballadors i treballadores a Catalunya no poden accedir amb el seu salari a l’oferta d’habitatge de lloguer a la
província de Barcelona i, al mateix temps, mantenir unes condicions de vida dignes.
Per poder compensar aquesta bretxa existent entre els salaris i
el preu del lloguer, la gran majoria de les treballadores i treballadors, a Catalunya, s’estan veient obligats a deixar de cobrir altres
necessitats de caràcter bàsic.
Cal promoure accions potents que contribueixin a garantir el
dret a l’habitatge per sobre dels interessos del capital, i fer-ho
amb polítiques d’habitatge efectives, donant suport a les mesures per regular el mercat immobiliari, exigint l’augment dels
salaris i impulsant iniciatives legislatives populars.
CCOO treballa en aliança amb altres entitats socials en la lluita
per garantir el dret a un habitatge digne, en la defensa de la funció social de l’habitatge i en contra de l’especulació, la desregulació de mercat i la precarietat laboral. Liliana Reyes

La gent gran es mobilitza
Les administracions públiques no compleixen amb l’obligació
de buscar els recursos necessaris perquè les persones grans tinguin cobertes totes les seves necessitats i, més encara, quan cal
reconèixer el paper actiu en l’esfera econòmica que fan les persones grans. Els estudis indiquen que més d’un terç de les persones grans cuida els seus nets i que la meitat d’aquests avis ho
fa cada dia, la qual cosa no sols tindria una traducció econòmica
directa, sinó que també facilita que altres membres de les seves
famílies puguin desenvolupar activitats laborals.
Si no hi ha un Govern al nostre país que derogui la reforma
de pensions del 2013, l’1 de gener del 2020 es torna al 0,25 %
d’augment de les pensions, i no ho podem permetre. El criteri d’austeritat amb el qual s’han regit les polítiques públiques
aquests últims anys ha causat un deteriorament en el sistema
públic de salut i ha limitat la cobertura del model d’atenció assistencial universal i els seus recursos.
Concentració davant el Parlament
És per tot això que CCOO de Catalunya va participar el dimecres
2 d’octubre a la concentració en defensa dels drets de la gent
gran i va demanar, una vegada més, que es potenciïn els siste-

mes públics de salut, dependència i serveis socials; que s’impulsi
l’atenció primària per apropar els serveis sanitaris a la població
més gran i a les seves necessitats; que s’enforteixi el sistema
d’atenció a la dependència per garantir-ne l’atenció efectiva;
que es posin en pràctica les mesures necessàries per garantir la
sostenibilitat del sistema públic de pensions en el present i el
futur; que s’abordin les desigualtats al llarg de totes les etapes de
la vida, i que les polítiques socials ajudin realment els col·lectius
més necessitats per cobrir les seves necessitats bàsiques.
octubre-desembre / 2019
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Alerta davant l’augment dels
ERO a Catalunya
Els set primers mesos del 2019 hem experimentat un augment dels expedients de regulació d’ocupació (ERO) a Catalunya. A partir del final del 2018 ja s’havia observat un
lleuger repunt d’aquesta modalitat d’acomiadaments,
però ara s’ha constatat que les empreses tornen a utilitzar-los de manera habitual.
El nombre de persones afectades per un ERO a Catalunya no
havia deixat de disminuir des de l’anterior desacceleració econòmica, el 2012. És la primera vegada que torna a créixer el nombre de persones afectades per un ERO, tot i que sense assolir els
nivells alarmants als quals es va arribar en els pitjors moments
de la crisi.
L’estudi que ha fet el sindicat, amb dades des del gener fins al
juliol del 2019, mostra que els expedients de regulació han augmentat un 3,8 % en relació amb els mateixos mesos de l’any anterior. I això sense tenir en compte els més de 1.600 treballadors
i treballadores afectats per un ERO després de l’estiu.
Tres tipus d’expedients
Hi ha tres tipus d’expedients de regulació d’ocupació: els de reducció de jornada (es redueix la jornada laboral i els treballadors
i treballadores segueixen al seu lloc de treball, però menys hores
al dia o menys dies a la setmana); els de suspensió temporal (se
suspenen els contractes durant un temps i els treballadors i treballadores han de cobrar la prestació d’atur mentre dura), i els
d’extinció o rescissió de contractes (els treballadors i treballadores són acomiadats definitivament).
Els expedients de regulació d’ocupació més habituals són els
d’extinció o rescissió, ja que suposen l’acomiadament del treballador o treballadora i eviten que les empreses els hagin de
continuar pagant el sou. Aquest inici d’any, però, els ERO que
més han crescut són els de suspensió temporal, que superen en
gran manera els de tot l’any 2018.

NOMBRE D’ERO
2018

2019 (gener-juliol)

Variació

Reducció

28

26

–7,10 %

Rescissió

124

100

–19,40 %

Suspensió

86

121

40,70 %

TOTAL

238

247

3,80 %
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Una altra dada preocupant és la de l’augment de persones afectades en relació amb l’any anterior, que és un 17,8 % més alt,
només en els set primers mesos.

PERSONES AFECTADES PER UN ERO
2018

2019 (gener-juliol)

Variació

Reducció

163

260

59,50 %

Rescissió

2.260

3.005

33,00 %

Suspensió

2.361

2.369

0,30 %

TOTAL

4.784

5.634

17,80 %

Incertesa de l’economia mundial
La situació d’incertesa de l’economia mundial —Brexit, guerres
comercials, conflicte del petroli…—; la normativa laboral vigent,
agreujada per la reforma laboral, i la inestabilitat política a Espanya, provocada per la falta de governs estables, fan que algunes
empreses aprofitin l’avinentesa per reduir plantilles i augmentar
beneficis.
Davant d’aquesta situació preocupant, cal augmentar la despesa pública per corregir la falta d’iniciativa privada i reclamar
a les empreses que no aprofitin la conjuntura per fer reestructuracions. Des del sindicat reclamem a les administracions que
arribin a acords per garantir polítiques fiscals que permetin redistribuir la riquesa amb més ocupació i millors salaris i que desenvolupin de manera efectiva i amb dotació suficient el Pacte
nacional per a la indústria, el de la societat del coneixement o el
Pacte per a la transició energètica.

OCUPACIÓ
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Es disparen els conflictes a les
empreses després de l’estiu
Els darrers mesos hem vist com han augmentat de manera
preocupant els conflictes laborals a moltes empreses, que
pretenen acomiadar part dels seus treballadors i treballadores utilitzant els expedients de regulació que permet la
reforma laboral.
D’aquesta manera hi ha hagut anuncis d’acomiadaments a empreses com Mon Pa, General Cable, TE Connectivity, Microson,
Amplifon-GAES, Venca, ServiAide, Bayer, Sada, Ponsfil, Luxiona i
Huayi Compressor entre d’altres, que afecten més de 1.600 treballadors i treballadores.
L’empresa Mon Pa ha presentat un concurs de creditors i vol
acomiadar 96 persones al·legant causes econòmiques, fet que
suposa el cessament total de l’activitat. La direcció no aporta
cap solució i es nega a pagar les dues nòmines que deu als treballadors i treballadores.
A Prysmian Group s’ha arribat a un acord per tancar les plantes
de l’antiga General Cable de Manlleu i Montcada i Reixac. Hi haurà
indemnitzacions de 50 dies per any treballat i 138 recol·locacions
en altres factories del grup. A més, també es prejubilaran els treballadors i treballadores a partir dels 57 anys i s’obrirà un procés
de reindustrialització de les zones afectades.
A TE Connectivity, abans coneguda com a Tyco Electronics, s’ha
arribat a un acord per rebaixar les conseqüències de l’expedient
que va presentar la companyia. Finalment, afectarà 94 persones
en lloc de les 101 inicials i se seguirà el criteri de voluntarietat per
implementar les baixes. Els treballadors i treballadores que s’hi
acullin rebran indemnitzacions de 45 dies per any treballat i s’ha
aconseguit un pla de prejubilacions i el compromís de l’empresa
d’invertir 350.000 € per assegurar el futur de la factoria.
A Amplifon-GAES també s’ha arribat a un acord que redueix
en 19 les persones afectades per l’expedient de regulació inicial,
que volia acomiadar 98 persones a tot Espanya. L’acord inclou la

voluntarietat de les afectacions per acomiadament, indemnitzacions de fins a 45 dies per any treballat, 40 recol·locacions, un pla
de rendes per als majors de 57 anys i el compromís d’evitar nous
acomiadaments en dos anys i mig.
També s’ha arribat a un acord a Microson, del mateix grup Amplifon, per reduir en 8 persones les 90 inicials que es volien acomiadar, recol·locacions per a 32 treballadors i treballadores, i un
pla de rendes per a majors de 55 anys, entre altres mesures.
Venca, empresa del Grup Lola coneguda per la venda de productes a través de catàleg de paper, ha proposat l’acomiadament
de 68 persones de les 254 que formen la plantilla. En el moment
d’escriure aquest article han començat les negociacions.
ServiAide, del Grup Zurich, ha plantejat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afectava 224 llocs de treball, dels
quals el 82 % eren dones. Amb les mobilitzacions convocades
pel sindicat i les negociacions s’ha aconseguit recol·locar 77 persones en altres empreses del grup, prejubilacions a partir dels 55
anys amb el 80 % del sou i indemnitzacions de 51 dies per any
treballat, entre altres mesures.
Bayer Hispania, de Sant Joan Despí, ha presentat un ERO injustificat que afecta 75 persones i només respon a la intenció de la
multinacional de reorganitzar l’empresa a escala mundial i centralitzar serveis. El projecte afectarà 12.000 llocs de treball a tot el món.
El Grup Sada ha anunciat el tancament de la planta
d’especejament de pollastres que té a Lleida, on treballen 250
persones. CCOO insta l’empresa a buscar alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat i dels llocs de treball.
Ponsfil, del sector tèxtil, ha anunciat la suspensió temporal dels
contractes dels seus 45 treballadors durant 240 dies en un període de dos anys, justificant causes econòmiques i de falta de
comandes. És el segon expedient que presenta l’empresa en els
darrers tres anys.
A Luxiona, de Canovelles, l’empresa vol acomiadar 52 persones,
justificant la decisió per causes productives. Es tracta d’una de
les principals empreses del sector de la il·luminació amb vendes
a múltiples països, però fa un any que un fons de capital privat
en va comprar la majoria de les accions.
A Huayi Compressor Barcelona, l’antiga Unidad Hermética, a
Sant Quirze del Vallès, volen acomiadar 164 persones de les 350
que té la plantilla. El sindicat està analitzant la documentació presentada i exigeix un pla industrial per a l’empresa que en garanteixi la continuïtat i preservi el llocs de treball que estan en perill.
octubre-desembre / 2019
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Augmenten l’atur i la precarietat
laboral, especialment de les dones
Davant d’aquesta
situació, CCOO de
Catalunya defensa més
inversió pública i privada
per potenciar sectors
productius que generin
estabilitat i ocupacions de
qualitat

Els resultats de l’Enquesta de població
activa (EPA) del tercer trimestre del 2019
indiquen que, en un any, l’atur ha augmentat en 18.400 persones, augment
que afecta, especialment, les dones.
L’augment ha estat del 4,6 % a escala global i actualment hi ha 20.100 dones més
a l’atur que l’any passat. Si mirem les dades per trimestres, veiem que el nombre
de persones aturades a Catalunya s’ha
reduït un 2,1 % i que hi ha 9.200 aturats i
aturades menys que el trimestre anterior;
el resultat és un total de 422.100 persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.214.400, amb una
taxa d’atur del 13,9 %. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 10,9 %, 0,3 punts
percentuals menys que el trimestre anterior i 0,2 punts percentuals més que el
2018. La taxa d’atur femenina (11,5 %) es
manté superior a la masculina (10,3 %).
Si mirem, però, les dades del darrer any,
l’increment es dona només en el cas de
les dones (20.100), ja que els homes han
reduït la xifra en 1.700 aturats.
Analitzant les dades de població ocupada a Catalunya, en aquest tercer trimestre del 2019 l’ocupació ha augmentat en 31.200 persones respecte del
trimestre anterior. En termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 68.500 persones, increment que significa un 2 %. La
taxa d’ocupació per al tercer trimestre del
2019 és del 55 % a Catalunya, cosa que
octubre-desembre / 2019

La taxa d’atur femenina (11,5 %) es
manté per sobre de la masculina
(10,03 %)
representa 0,3 punts percentuals més
que el trimestre anterior i que l’any 2018.
Les dades demostren que el nostre mercat de treball no té capacitat d’absorbir el
creixement de població activa d’aquest
darrer any (86.900 persones, un 2,29 %)
i relega les dones a l’atur, de manera gairebé exclusiva. Cal destacar positivament
l’augment de l’activitat i l’ocupació dels
menors de 25 anys i dels majors de 55
anys, amb la consegüent reducció de
l’atur. Caldria, però, garantir estabilitat
laboral per a aquests col·lectius i que
aquesta bonança no sigui només per
l’efecte estacional.
Propostes de CCOO
Davant d’aquesta situació, CCOO de Catalunya defensa més inversió pública i
privada per potenciar sectors productius que generin estabilitat i ocupacions

de qualitat. Cal més inversió en el teixit
productiu (formació, innovació, infraestructures…) per destinar-la a reactivar
l’activitat econòmica. A més, el sindicat
reivindica polítiques actives d’ocupació
millors, que tinguin la dotació econòmica necessària per tirar-les endavant i que
estiguin pensades especialment per a
les dones, per reduir la bretxa que hi ha
en els salaris entre homes i dones. Calen
polítiques d’ocupació efectives per combatre la cronificació de l’atur.
CCOO considera que cal millorar la qualitat de l’ocupació, sobretot la de les dones,
enfortint el mercat de treball, amb ocupacions sòlides i estables. El sindicat també es
reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la reforma laboral per
garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.
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La pressió sindical provoca la regularització
laboral de més de 7.000 treballadors i
treballadores del sector carni
CCOO ha celebrat l’informe elaborat per
la Inspecció de Treball sobre les actuacions en el sector carni de Catalunya, que
ha permès la regularització de la situació
laboral de més de 7.000 treballadors i treballadores.
A causa de la intervenció sindical en el
sector i, molt especialment, de CCOO
des del 2017, la Inspecció de Treball ha
analitzat pràctiques a les cooperatives
de treball associat en el sector de les càrnies per tal de comprovar si es complia
la Llei de cooperatives. A més d’aquesta
important regularització laboral de 7.263
persones, s’ha aconseguit una recaptació
en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social que supera els 8 milions d’euros.
L’informe recull les intervencions a 110
empreses, amb afectació a 120 centres
de treball i a 26 cooperatives associades.
La indústria càrnia (porcí, boví, oví, caprí,
equí, aviram i conill) és el principal sector
agroalimentari de Catalunya i representa
el 4 % del PIB català (a més, representa

La indústria càrnia representa el 4 % del PIB

un 40 % del sector carni a l’Estat espanyol).
Actualment, aplega prop de 30.000 treballadors i treballadores, i tradicionalment
ha patit una alta precarietat, atesa la figura
dels falsos autònoms, personal que treballava a les empreses principals, però operant a través de cooperatives.
Múltiples denúncies de CCOO
Per això, CCOO va interposar múltiples
denúncies a la Inspecció de Treball. En

Mobilitzacions per millorar les
condicions laborals a Elecnor
de Sabadell
CCOO d’Indústria ha fet costat a la plantilla d’Elecnor de
Sabadell, que ha organitzat diverses jornades de vaga els
darrers mesos davant l’oposició frontal de la direcció a
propostes per millorar les condicions laborals.
Entre les reivindicacions que han anat plantejant hi ha
la redefinició dels horaris laborals d’acord amb el que
estableix la llei d’igualtat en matèria de conciliació de
la vida laboral i la familiar. El comitè també ha demanat que s’igualin els beneficis socials al conjunt de tots
els treballadors i treballadores, que es fixi un sistema de
guàrdies més equitatiu i rotatiu, i que els paguin les despeses d’aparcament mentre realitzen la feina. Igualment,
han denunciat que la direcció incompleix alguns requeriments de la Inspecció de Treball sobre treballs en altura
o el reconeixement com a temps de treball del primer
i últim desplaçament per atendre un client, quan no es
passa pel centre de treball.

aquest sentit, en destaca la del Grupo Jorge —amb dos centres a Catalunya: Mollerussa i Santa Eugènia de Berga—, gràcies
a la qual va aconseguir que prop de 1.800
falsos autònoms s’integressin a l’empresa
principal. Amb l’acció sindical, doncs, s’ha
aconseguit que tots aquests treballadors
que cotitzaven com a autònoms dupliquessin la base de cotització i tinguessin
més prestacions.
CCOO d’Indústria ha advertit que encara
resten entre 500 i 700 falsos autònoms
vinculats a la Corporació Agroalimentària Guissona. Hi ha hagut converses,
però l’empresa encara no ha fet cap pas
per regular aquestes persones i, per tant,
s’hauran d’estudiar mesures per aconseguir que canviï la situació.
El sindicat segueix alerta: ara queda una
segona fase d’actuació per denunciar les
empreses que s’han transformat en empreses multiserveis i que realitzen sistemàticament cessió il·legal de treballadors
i treballadores.

La plantilla d’Endesa protesta
en defensa del conveni
El passat 22 d’octubre, les seccions sindicals de CCOO
i UGT d’Endesa van iniciar una tancada al vestíbul de
la seu de l’empresa a Barcelona, a l’avinguda Vilanova,
en solidaritat amb la tancada que es feia a Madrid.
Aquesta acció arribava després de més de dos anys de
negociacions infructuoses pel conveni: l’empresa fa
propostes a la plantilla que suposen una major precarització de les condicions laborals, més retallades de
drets i pitjors condicions econòmiques. I, tot això, en
un context de grans resultats econòmics i de repartiment de dividends entre els accionistes de la companyia, que des del 2007 pertany al grup italià Enel.
Cal afegir que els treballadors i treballadores jubilats
d’Endesa també han protestat en veure la política unilateral de retallades de drets i beneficis socials que vol
aplicar la direcció.
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La universitat catalana,
una dècada perduda
És un fet reconegut que la inversió per
fer una universitat de qualitat implica
no només un retorn incrementat en
termes estrictament econòmics, sinó
que, a més, suposa una millora qualitativa inavaluable en termes socials i
democràtics. La universitat contribueix
estratègicament a millorar l’economia,
afavoreix un teixit productiu amb un alt
component tecnològic, fomenta un mercat de treball de qualitat, etc., però també
és un element clau a l’hora de contribuir
a reduir les desigualtats socials i a potenciar el pensament crític i les actituds democràtiques. Per aquest motiu, els països
del nostre entorn amb un important desenvolupament democràtic i econòmic i
amb nivells respectables d’igualtat social
no escatimen a l’hora de dotar de recursos la universitat. Malauradament, hem
de dir que no ha estat el cas de Catalunya,
on la universitat ha estat, i continua sent,
la gran oblidada.
Retallades a dojo
Amb la crisi, el Govern de la Generalitat —
aleshores presidit per Mas— no va optar
per veure la universitat com un element
estratègic per pal·liar i sortir de la crisi en
millors condicions econòmiques, socials i
democràtiques, sinó, al contrari, la va considerar com un cost que calia reduir dins
de la lògica comptable. El 2010 es calcula
que el pressupost total de les universitats
era de 810 milions d’euros, el 2011 va passar a ser de 693 milions i el 2012 ja era de
617 milions. Peccata minuta: 193 milions
d’euros menys! Els diners havien d’anar
a pagar la part alíquota del deute sobirà d’Espanya contret per la Generalitat
de Catalunya, i la universitat, de manera
subsidiària, mitjançant la caiguda del seu
finançament, quedava igualment capturada pel mecanisme del deute. Aleshores,
com s’ho van fer les universitats? La resposta és coneguda: impel·lits pel Govern
de la Generalitat, d’una banda, van retallar
sous —encara no han pagat totes les paoctubre-desembre / 2019

El 2016 l’esforç que havien de fer les famílies catalanes
perquè els seus fills i les seves filles estudiessin a la
universitat era el més elevat d’Espanya
gues extraordinàries manllevades al personal docent i d’administració de les universitats catalanes—, van eliminar drets, com ara els fons d’acció social i d’altres, fins i tot van
acomiadar personal, cosa que va fer precaritzar la docència i els serveis. D’altra banda,
van suplir la insuficiència del finançament amb l’encariment del preu de les matrícules
universitàries.
Puja el preu de les matrícules
En el darrer informe de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), titulat “La universidad española en cifras”, es mostra una realitat especialment
sagnant amb l’estudiantat a Catalunya. Si es pren com a referència el curs 2009-2010, la
variació dels preus públics de la primera matrícula per nivell d’estudis el curs 2017-2018
ha estat la més elevada de tot Espanya: un increment del 99,52 %. Un increment que,
a més, no es veu compensat pel poder adquisitiu de l’entorn familiar de l’estudiantat.
De fet, el mateix informe de la CRUE, calculant el percentatge de renda per capita familiar que va destinat a les matrícules universitàries, mostra que el 2016 l’esforç que
havien de fer les famílies catalanes perquè els seus fills i les seves filles estudiessin a la
universitat era, novament, el més elevat d’Espanya. Òbviament, aquesta realitat no té el
mateix impacte sobre l’estudiantat de la classe obrera i els sectors populars que sobre
l’estudiantat amb un origen social econòmicament privilegiat. De fet, l’AQU (Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), un organisme dependent de la
Generalitat, ja alertava l’any 2016 de la tendència aguda del sistema universitari català a
convertir-se en la casa dels sectors benestants de la societat catalana. Aquesta tendència, desgraciadament, ha estat ratificada en el darrer informe de l’OSU (Observatori del
Sistema Universitari).
La universitat avui, immersa en una situació de subfinançament i precarietat generalitzada, va camí de perdre tota una dècada. Una circumstància que no apunta res de bo
per a la classe treballadora catalana ni, en conseqüència, per a Catalunya.
Eduardo Núñez
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Bon acord per al retorn saludable
després d’una malaltia greu
El passat mes de setembre, el Govern de la Generalitat va ratificar l’acord signat per l’Àrea Pública de CCOO a la Mesa General
de Negociació, pel qual els empleats i empleades públics podran sol·licitar una adaptació progressiva de la jornada laboral
després d’un tractament oncològic o d’una malaltia d’especial
gravetat, amb una reducció de les hores de treball que no comportarà cap disminució de les retribucions.
Amb aquest acord es desenvolupa l’objectiu d’aconseguir entorns laborals saludables, es dona compliment al dret a una
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut, però, sobretot,
s’avança en una protecció de la salut en el sentit més ampli: segons l’OMS, entesa com un estat de benestar per poder desenvolupar les capacitats personals després d’una situació que pot
haver estat molt traumàtica.
Les mesures
En aquest sentit, el sindicat i l’Administració han col·laborat en
aquest procés de millora contínua de la salut i el benestar per
implementar mesures d’adaptació i/o incorporació flexible i progressiva al lloc de treball, que no són excloents entre elles, com:

Què es considera malaltia greu?
No obstant això, encara cal establir criteris mèdics uniformes i
homogenis per delimitar el concepte de malaltia d’especial gravetat i aplicar aquestes mesures. Fins ara només disposem d’una
única referència establerta per la Seguretat Social al catàleg de
malalties greus que poden donar lloc al reconeixement de la
prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu que consta a l’OM TMS/103/2019,
per la qual es modifica l’annex del Reial decret 1148/2011.
Tanmateix, tenim recorregut sindical per incorporar, als nous
acords, mesures per tractar les incapacitats prolongades freqüents per trastorns musculoesquelètics i patologies mentals,
que també suposen un allunyament prolongat del treball i representen una dificultat per al retorn saludable.
En aquest sentit, el proper repte seria implantar programes de
retorn saludable per a processos derivats d’incapacitat prolongada com les lumbàlgies i els trastorns psiquiàtrics menors perllongats, que també mereixen atenció especial.
Miguel Ángel Merino

• Adaptació progressiva els tres primers mesos amb reducció del 50 %, el 25 % i el 10 % de la jornada laboral,
sense reducció retributiva.
• Flexibilitat horària d’un any després de la finalització de
l’adaptació progressiva.
• Compliment de la jornada en còmput quinzenal.
• Gaudiment de les vacances de l’any en curs fins al 50 % a
temps parcial, comptades per hores i no per dies.
Les mesures impliquen una prestació del servei de com a mínim
dues hores diàries, i pel que fa al personal del cos de bombers
es realitzarà una assignació temporal de funcions adequades a
la seva capacitat.
Un aspecte importat en aquest procés de reincorporació és la
possibilitat de designar una persona referent del Servei de Prevenció que farà l’acompanyament de la persona que es reincorpora al seu lloc de treball i que durà a terme un seguiment per
avaluar l’impacte de les mesures adoptades.
També s’estableix, a l’acord, que les persones que es trobin en
aquesta situació es podran acollir a la prestació del servei en règim de teletreball.
Aquestes mesures acordades ajudaran a la reincorporació al lloc
de treball d’una manera més saludable i sense que la persona
afectada tingui més perjudicis per a la seva salut o que la reincorporació sigui la causa d’una recaiguda.

S’avança en una protecció de la salut
entesa com un estat de benestar per poder
desenvolupar les capacitats personals
després d’una situació que pot haver estat
molt traumàtica
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Campanya per un lloc de treball
segur per a les cambreres de
pisos als hotels
La lluita contínua de CCOO contra la precarietat en el sector de l’hostaleria s’aborda des
de diferents angles, com és la implantació del segell de qualitat dels “hotels justos” amb
la finalitat de diferenciar i assenyalar aquells establiments que duen a terme mala praxi
tant en la qualitat del servei com en les relacions amb els seus empleats i empleades.
La lluita del sindicat contra la precarietat també ha promogut la taula per la qualitat en
el sector, amb la participació de les patronals, el Govern i els sindicats, i que ha donat
com a primers fruits el reconeixement de malalties professionals. Malgrat tot, som molt
conscients que encara queda molt per fer.
El client no sempre té la raó
Amb el lema “El client no sempre té la raó”, i emmarcada en la 6a Setmana d’Acció
Mundial per als Cambrers i Cambreres de Pisos, hem llançat una campanya contra
l’assetjament sexual que pateixen aquestes cambreres, als hotels, per part d’alguns
clients, durant l’acompliment de la seva activitat laboral. Aquesta campanya ha comptat amb una gran participació i divulgació per seguir evidenciant i denunciant aspectes
delictius que pateixen les companyes del sector.
És necessari garantir un lloc de treball segur per a les cambreres de pisos, personal especialment exposat a l’assetjament sexual. El fet de desenvolupar gran part de la seva
activitat laboral a l’interior de les habitacions dels clients suposa per a elles un risc que
fa inqüestionable la necessitat d’establir mesures i estratègies per prevenir-lo.
En l’àmbit laboral, hem treballat sindicalment per erradicar l’assetjament sexual o laboral que es pot produir als centres de treball, mitjançant protocols contra l’assetjament
i les mesures preventives necessàries perquè no n’hi hagi. Però, què succeeix quan
l’assetjament té el seu origen en les accions de les persones que se senten apoderades
i protegides només pel fet de ser “el client”?
Mecanismes de protecció i compromís ferm per erradicar aquest flagell
Hi ha sistemes i mecanismes per protegir les treballadores, des de com s’organitza el
treball diari fins a procediments i recursos que garanteixin la seva seguretat.
CCOO de Serveis demana a les empreses del sector de l’hostaleria que adquireixin també un compromís ferm contra aquest flagell, que considerin l’assetjament sexual per
part de persones alienes a l’empresa com un risc que s’ha de tenir en compte a les
seves instal·lacions i que adoptin totes les mesures preventives possibles perquè les
seves treballadores no pateixin cap dany. Paco Galván Fernández

MESURES PREVENTIVES
• Disposar de botons antipànic, telèfons mòbils o telèfons davant
de casos d’emergència.
• Mantenir la porta de l’habitació oberta i bloquejar l’accés
d’entrada amb els carros de neteja.
• No netejar mai una habitació si l’hoste roman a dins.
• Fer els lliuraments extres sense entrar a l’habitació.
• Evitar treballar aïllades.
• Establir els serveis de seguretat necessaris.
• Elegir lliurement l’uniforme (faldilla o pantalons).
• Davant d’una agressió, l’empresa ha de disposar de tots els
mitjans sanitaris i jurídics necessaris, així com del reconeixement
d’accident laboral.
• Tenir a l’abast programes de sensibilització, formació i informació.
octubre-desembre / 2019

Se signa el
primer Conveni
col·lectiu dels
ensenyaments
no reglats de
Catalunya
La Federació d’Educació de CCOO
ha signat amb la patronal el primer
Conveni col·lectiu dels ensenyaments no reglats de Catalunya. Amb
la signatura d’aquest conveni es
posa fi a un bloqueig de la negociació col·lectiva durant deu anys i a la
doble legislació en el sector.

Amb aquest conveni s’unifiquen les
condicions de treball de 10.000 treballadors i treballadores de més de
450 centres de treball de Catalunya:
acadèmies d’idiomes, informàtica,
reforç escolar, formació contínua,
formació ocupacional, preparació
d’oposicions, ensenyaments artístics i altres.
En aquests moments, la formació
dels treballadors i treballadores és
més important que mai, ja que representa un factor clau en la seva
capacitat de mantenir o aconseguir
feina de qualitat. Els ensenyaments
no reglats són el centre d’aquesta
formació al llarg de la vida, però la
feina dels professionals que els imparteixen està poc valorada des del
punt de vista polític i social.
Amb el conveni col·lectiu s’han signat també taules salarials per als
anys 2019, 2020 i 2021. A partir de
l’any 2021 no hi haurà cap categoria
professional per sota de 1.000 euros
al mes.
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Èxit de la jornada per analitzar els
reptes sindicals de futur de la indústria
de l’automòbil

La jornada es va fer al Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell

El passat 22 d’octubre es va celebrar la jornada “Fabricar automòbils sostenibles a Catalunya. Què tenim? Què cal per a una transició justa?”, organitzada per
CCOO d’Indústria i que va servir per presentar l’informe “Metamorfosi i renaixement del sector de l’automoció a Catalunya. Com afronta el sector la revolució de
la mobilitat sostenible”, elaborat per CCOO de Catalunya.
La jornada estava adreçada a delegats i delegades del sector de l’auto, fonamentalment
d’empreses auxiliars i de components, que són les que probablement hauran d’afrontar
amb més dificultats els canvis i les transformacions que es produeixin en el sector. Hi
van participar més de 150 persones entre delegats i delegades de les principals empreses del sector i de les dues constructores i convidats institucionals.
Informe de CCOO
La jornada es va estructurar en tres parts. La primera va servir per presentar l’informe
elaborat per CCOO de Catalunya, en el qual es detalla la caracterització i la dimensió
de la indústria de l’automòbil, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, el context
mundial, la reestructuració del sector a escala mundial i la seva influència en el mercat
espanyol i català. Salva Clarós, responsable de Política Sectorial de CCOO de Catalunya,
va presentar l’informe i va exposar els elements fonamentals de la transició de model
industrial, fent una menció especial a les perspectives del sector a Catalunya, les condicions laborals, l’ocupació i les propostes del sindicat.
La segona part es va centrar en una mesa de debat estrictament sindical, amb la participació de Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya, i de José
Manuel Casado i Tomás Díaz, secretaris de Política Industrial de CCOO d’Indústria estatal i de Catalunya, respectivament. En aquesta mesa es va fer èmfasi en tres aspectes
concrets. En primer lloc, el treball que CCOO d’Indústria està duent a terme al conjunt
de l’Estat, posant especial atenció en les propostes que s’estan plantejant per al sector: les inversions públiques en infraestructures per a la càrrega de vehicles elèctrics;
l’establiment d’aliances empresarials per produir bateries i els seus components, i els
canvis normatius necessaris per impulsar la indústria sostenible de l’automòbil, tant de
caràcter local com nacional, entre d’altres.

En segon lloc, Torre va incidir en la necessitat que la transformació del sector
s’abordi també en el marc de la negociació col·lectiva, com a element estructural de canvi i de modernització dels
convenis col·lectius. I, en tercer lloc, Díaz
va plantejar propostes relacionades amb
l’anticipació del canvi per a una transició
justa en el sector, entre les quals, definir
un mapa dels llocs de treball afectats per
aquesta transformació; elaborar un pla
de formació integral de formació professional, de grau i contínua adaptat a les
necessitats reals del sector, i treballar un
pla d’inversions públiques i privades per
adaptar les empreses de components als
nous components electrònics.
Transició justa
La darrera part de la jornada es va dedicar a un interessant debat amb un marcat
accent polític, en el qual van participar la
consellera d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, el director general d’Indústria
del Govern espanyol, el vicepresident
executiu d’ANFAC, el president del Clúster de la Indústria de l’Automoció a Catalunya i el secretari general de CCOO
d’Indústria estatal. Aquesta mesa va servir
per posar en relleu les propostes de les
dues administracions, la posició de les
patronals del sector i el missatge que els
va llançar CCOO d’Indústria, que, a mode
de resum, els va requerir establir un pacte social per a la transició justa, garantint
l’ocupació efectiva de les persones que
treballen en ell sector.
Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya, va fer la cloenda de
la jornada i va destacar els reptes socials
i sindicals que CCOO ha d’afrontar en el
sector de l’auto en els propers anys.
Tomás Díaz
octubre-desembre / 2019
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Augmenta la drogodependència en
el sector de la geriatria
El passat 29 d’octubre del 2019, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya va
organitzar unes jornades per al sector de
la geriatria i la dependència en les quals
es va tractar un tema tan delicat però tan
d’actualitat en aquest sector com és la
drogodependència.
CCOO va fer una anàlisi de tot el sector
en l’àmbit de Catalunya (i similar a altres
comunitats autònomes), en què es comparava població assistida, nombre de
treballadores per resident, ràtios…, a la
vegada que denunciava que el consum
de fàrmacs entre empleades de centres
geriàtrics ha augmentat un 75 % en els
darrers anys com a conseqüència de
l’estrès laboral.
Sobrecàrrega de feina
Tot plegat és determinat per l’enorme
càrrega de feina que suporten aquestes
treballadores i es va afirmar que tres de
cada quatre prenen antiinflamatoris i
analgèsics a diari per combatre el dolor.
Tampoc no es pot perdre de vista que
amb això el que s’aconsegueix és tractar
només la simptomatologia, però no la

causa que provoca el dolor, de manera
que, per aconseguir l’efecte desitjat, les
treballadores es veuen obligades a anar
augmentant la dosi i, amb això, els efectes secundaris, com ara angoixa, dificultat per dormir, més estrès. Tot plegat les
aboca, de fet, a prendre més fàrmacs per
combatre aquest malestar.
CCOO afirma que les ràtios de treballadores per nombre d’interns són totalment
insuficients i exigeix el compliment de la
Llei d’atenció a les persones dependents
i tractar el problema de manera global,
ja que és un problema estructural de la

nostra societat, en què l’envelliment poblacional és un fet. És per això que CCOO
impulsa diferents taules de debat, tot fent
costat a les treballadores del sector, i analitza de manera qualitativa el panorama
de tot el sector de la dependència per
intentar buscar solucions.
La dependència s’ha convertit, per a alguns, en un negoci rendible, però sempre a càrrec de les treballadores i dels residents que, per retallades i causes alienes
als professionals, no reben el tracte que
es mereixen en els darrers anys de la seva
vida. M. Àngels Rodríguez

Tres de cada quatre
treballadores del sector
prenen antiinflamatoris
i analgèsics a diari per
combatre el dolor

Gran seguiment de la vaga en el sector
de mercaderies i logística de Barcelona

Després de nou anys de bloqueig, davant la intransigència de
les patronals en la negociació del conveni de mercaderies i logística de la província de Barcelona, CCOO i UGT van convocar
vaga el 30 d’octubre d’enguany.
octubre-desembre / 2019

Les patronals s’escudaven en la reforma laboral. Ara bé, després que els tribunals donessin la raó a la part social, van decidir posar unes exigències de màxims: desregular les condicions laborals dels més de 15.000 treballadors i treballadores
i fer-los xantatge, perquè a canvi d’una actualització mínima
dels salaris —que estan congelats des del començament de
la crisi— acceptessin la jornada laboral ordinària de dilluns a
diumenge.
Aquestes propostes van provocar la convocatòria d’una vaga
amb un seguiment massiu, tant en els torns de nit com en
els de matí, i va paralitzar l’activitat a empreses principals
com Amazon a Martorelles i al Prat, UPS, DHL, FEDEX, TNT, i
va deixar sense activitat de transport de mercaderies el CIM
Vallès, el port a la Zona Franca i el Mercadona, el Lidl i altres
distribuïdors a la zona d’Abrera.
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CCOO denuncia les deficients
condicions de vida de les
dones internes a les presons
L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO de Catalunya ha
alertat de l’abandonament i la precarietat del sistema penitenciari català que pateixen les dones privades de llibertat. El sindicat incideix en la baixa prioritat que l’Administració catalana
dona a aquesta problemàtica, amb una palesa manca de recursos de tot el sistema, que està arribant a nivells crítics.
Actualment, és a Barcelona on es concentra la major població
de dones recluses. De fet, a Catalunya només hi ha un centre
específic per a dones, el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona (Wad-Ras), molt antic i petit. Té una capacitat per a unes 150
internes, però se satura perquè també té una secció oberta amb
centenars d’interns de sexe masculí, que, en realitat, hauria de
ser en un centre obert independent. A part, té una altra secció
oberta de dones.
A Girona, Tarragona i Lleida hi ha mòduls de dones a centres penitenciaris d’homes, ja que la llei catalana ho permet. No obstant
això, aquests espais pateixen una manca de serveis específics
per a dones, com tallers, infermeria o aules: això impedeix que
les dones privades de llibertat puguin realitzar activitats laborals,
educatives i de reinserció en igualtat de condicions que els homes presos.
Conflictivitat al Centre Penitenciari Brians 1
Als mòduls de dones instal·lats a centres d’homes hi ha unes 450
recluses. Moltes viuen al superpoblat mòdul de dones del Centre
Penitenciari Brians 1, que concentra un quart del total d’internes
de Catalunya. Aquest centre de Sant Esteve Sesrovires només té
un mòdul de vida ordinària i un petit departament especial per
a les internes sancionades. A més, la infermeria específica per a
dones està tancada i es fa ús de la infermeria d’homes, amb els
consegüents problemes i restriccions.
CCOO denuncia que la situació d’aquest mòdul és aberrant, injusta i perillosa, perquè no permet separar les dones internes en
funció del seu comportament. S’obliga a conviure dones embarassades, joves menors de 21 anys, dones amb patologies psiquiàtriques greus, recluses primàries i reincidents, totes barrejades. Resumint: un estat de conflictivitat autènticament explosiu.
A això, s’hi suma la concentració d’internes conflictives provinents d’altres centres, com de Puig de les Basses (Figueres), Mas
d’Enric (el Catllar) o Wad-Ras. Aquestes dones han creat grups
amb capacitat organitzativa per extorquir les internes més vulnerables i alteren la convivència en aquest mòdul. Es generen situacions de violència entre internes i amb els mateixos treballadors

No poder separar les dones
internes en funció del seu
comportament provoca situacions
injustes i perilloses
i treballadores penitenciaris: recentment es va produir una amenaça de mort amb un objecte punxant a una cap d’unitat per
part d’una interna amb un llarg i abundant historial de conflictes.
Denúncies del sindicat
El 2018, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ja va denunciar a la Fiscalia el fet que dones internes havien de conviure
amb interns amb delictes sexuals al mòdul semiobert de Brians
1, cosa que està prohibida pel Reglament penitenciari. CCOO
també es va dirigir llavors a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i a la Direcció General d’Igualtat del Departament
de Treball per criticar les lamentables condicions de vida de les
dones privades de llibertat, que pateixen una injusta doble condemna. A hores d’ara, no sembla que s’hagi pres cap decisió per
canviar-ho.
Per al sindicat, la millora de les condicions de vida, de tractament
i de treball de les persones privades de llibertat no només és un
imperatiu legal; és un deure moral que redunda en benefici de
les persones en situació de reclusió, però també dels mateixos
treballadors i treballadores penitenciaris, a través de la millora de
les condicions laborals i l’aproximació als objectius de reinserció
i reeducació fonamentals en qualsevol actuació penitenciària.
octubre-desembre / 2019
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CCOO inaugura
la nova seu a
Vilanova i la
Geltrú
CCOO, una organització sòlida, arrelada
al territori, amb prop de 2.500 persones
afiliades i amb 221 delegats i delegades
a empreses del Garraf, s’ha traslladat de
la històrica seu del carrer del Marquès del
Duero, al carrer de Ca l’Escoda de Vilanova i la Geltrú. La nova seu, més accessible,
funcional i moderna, vol oferir un millor
servei al conjunt de treballadors i treballadores de la comarca i, en conseqüència, a l’estructura econòmica del territori,
i respectar en tot moment les polítiques
de proximitat amb l’afiliació.
El dijous 14 de novembre, després de fer
l’acte de reconeixement als afiliats i afiliades de més de 25 anys d’antiguitat al sindicat, es va fer l’acte d’inauguració, en el
qual van participar Olga Arnau, alcaldessa
de Vilanova i la Geltrú; Abigail Garrido, presidenta del Consell Comarcal del Garraf;
Josep Maria Romero, secretari general de
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès Anoia - Garraf, i Javier Pacheco, secretari
general CCOO de Catalunya.
En definitiva, un dia important per a CCOO
del Garraf, que, tot assumint el nostre passat, ens projectem al futur per continuar
sent referència, organitzant persones treballadores en un món del treball canviant
i lluitant pels drets socials i laborals.
Albert Rodríguez Mihi

Homenatge a Juan Requena, un
compromís militant per la igualtat
i la solidaritat
EL passat divendres 22 de novembre, CCOO del Baix Llobregat,
Esplugues En Comú Podem i
l’Ajuntament d’Esplugues van organitzar un acte d’homenatge al
Juan Requena, a la Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues.
El Juan va ser un dirigent destacat de CCOO a l’empresa Corberó, va estar implicat a
l’estructura del sindicat del Baix Llobregat i va ser durant molts anys secretari general de Pensionistes i Jubilats de la Unió Intercomarcal. També va ocupar el càrrec de
regidor del PSUC a les primeres eleccions democràtiques d’Esplugues.
L’homenatge, que va omplir la sala d’actes amb un públic format per persones que
van compartir militància política, sindical i vida de ciutat, el va iniciar la intervenció de l’alcaldessa d’Esplugues del Llobregat, Pilar Díaz, que va agrair la dedicació
i el compromís de persones com el Juan per aconseguir que Esplugues sigui la
ciutat inclusiva i amb drets que és ara. La companya Lola Castro, en representació
d’Esplugues En Comú Podem, l’espai polític on el Juan va militar al llarg de molts
anys, va destacar l’ètica militant d’un amic que va dignificar els valors del sacrifici
i la lluita, i el secretari general de CCOO del Baix Llobregat, Josep M. Romero, va
destacar la necessitat de reivindicar la memòria per expressar la gratitud eterna a
una generació que va ser la resistència antifranquista i que va fer de la lluita per les
llibertats i els drets democràtics un referent. També va apuntar que la comarca del
Baix Llobregat ha de continuar reivindicant la bona política a l’espai comunitari per
combatre les desigualtats.
Símbol de lleialtat
La família va rebre un record del sindicat, com a símbol de la seva lleialtat a unes
idees i a un compromís amb la solidaritat, que va agrair d’una manera molt emotiva. Va cloure l’acte el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que
va subratllar la idea que CCOO és un sindicat que ve de lluny i que té reptes importants de futur que no serien possibles sense una organització de dones i homes
anònims i sense la referència de persones com el Juan, que han deixat el millor
d’elles mateixes en un horitzó d’igualtat i justícia social. Josep M. Romero

Reps a casa més d’un exemplar de ‘Lluita Obrera’?
ENS VOLS AJUDAR A REDUIR LA DESPESA DE PAPER?
Si a casa teva hi ha més d’un afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya, segurament rebeu més d’un exemplar de Lluita Obrera i
probablement més d’un cop heu pensat que amb un ja en teniu prou. Doncs si ens vols ajudar a reduir la despesa de paper
i rebre només un exemplar de la revista a casa teva, envia’ns un
correu a comunicacio@ccoo.cat o truca al telèfon 93 481 29 05 i
comunica’ns quins són els afiliats de casa teva que poden deixar
de rebre el seu exemplar de Lluita Obrera. Entre tots i totes racionalitzarem els enviaments de la nostra revista en paper i reduirem les despeses del sindicat.
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CCOO presenta l’informe sobre les comunicacions
ferroviàries entre Lleida i Barcelona
Més freqüències de trens
El sindicat proposa incrementar el nombre de freqüències dels
trens Avant entre Lleida i Barcelona, aprofitant unes infraestructures d’alta velocitat que ja tenim i a uns preus més assequibles.
Aquesta anàlisi va acompanyada d’una proposta de tarifes així
com del tipus de material que cal utilitzar, i està totalment adaptada i coordinada amb la proposta que va fer el sindicat del pla
de Rodalies de Lleida (rodalies que abasten fins a Cervera, Balaguer, Montblanc i Montsó).
CCOO de Lleida ha presentat la seva nova proposta de tren per
a la classe treballadora, centrada en les freqüències dels trens
Avant. El sindicat està convençut que l’increment de freqüències,
juntament amb tarifes més assequibles, farà reduir el nombre de
viatges a Barcelona amb vehicle privat, és a dir, és una proposta
de desenvolupament sostenible.
Segons l’estudi, la nostra ciutat i la seva àrea d’influència tenen poques
freqüències de trens Avant, i els horaris tampoc no són els adequats.

Treballadors de l’antiga
Milsa es revolten
contra les mesures de
l’empresa

El Sector Ferroviari de CCOO de Lleida proposa que aquestes noves freqüències estiguin subjectes a l’obligació de servei públic
(OSP) i rebin subvencions per prestar-lo, i considera que aquests
serveis OSP Avant han de seguir operats per empreses ferroviàries públiques, cosa que propiciarà la creació d’ocupació pública estable, reforçarà el paper del sector públic a les empreses
ferroviàries i la titularitat pública del transport i la infraestructura
ferroviària.

CCOO de Lleida
rebutja l’anunci de
tancament de la
planta del Grup Sada

Al setembre un nombrós grup de treballadors de l’empresa
Adapta Facility Services, empresa subcontractada per Avidel (antiga Milsa), van protagonitzar una aturada per protestar contra l’acomiadament i les sancions a un grup de
treballadors.
Els treballadors acomiadats i sancionats havien començat
a organitzar-se sindicalment amb el suport de CCOO de
Lleida per protestar per les condicions laborals de la plantilla de l’empresa Adapta: incompliment de conveni, salaris inferiors a allò estipulat, impagament d’hores extres…
Després de tres mesos, el Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat està duent els casos dels treballadors acomiadats i sancionats. Amb la resta de treballadors i l’empresa s’està en la
fase de les negociacions i els petits acords amb l’objectiu
d’aconseguir que s’apliqui el conveni i que els treballadors
acabin formant part de la plantilla de l’escorxador. A més,
el sindicat està impulsant l’organització sindical d’aquests
treballadors i unes eleccions sindicals, perquè puguin tenir representació davant de l’empresa.

La direcció del Grup Sada va anunciar el mes d’octubre el tancament de la planta d’especejament de pollastres que té a Lleida,
on treballen unes 250 persones. CCOO rebutja el tancament de
la planta i insta la direcció de l’empresa a buscar alternatives
que garanteixin la continuïtat de l’activitat i dels llocs de treball.
El comitè d’empresa està negociant l’ERO, ha presentat una moció al Ple de l’Ajuntament de Lleida i ha fet tot un seguit de mobilitzacions. Mentrestant, membres del comitè i representants
de CCOO de Lleida i d’altres sindicats estan mantenint reunions
amb els responsables polítics per demanar-los el suport i evitar
el tancament de l’empresa.
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QUOTES D’AFILIACIÓ ANY 2020
A continuació us informem de les quotes d’afiliació al sindicat aprovades per la direcció de CCOO per a l’any 2020:

General ordinària:

13,50 € mensuals

40,50 € trimestrals

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

General reduïda:

12,10 € mensuals

36,30 € trimestrals

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

Quota militant:

16,90 € mensuals

50,70 € trimestrals

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

Quota pensionistes i jubilats:

10,20 € mensuals

30,60 € trimestrals

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

Quota especial:

7,15 € mensuals

21,45 € trimestrals

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

Superreduïda:

3 € mensuals

9 € trimestrals

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

IMPORTANT
Per accedir a qualsevol quota reduïda és necessari presentar el justificant de
retribucions o prestacions (última nòmina), i en el cas de les persones aturades
o pensionistes, el certificat d’ingressos de l’INEM o de la Seguretat Social. Es farà
efectiu a partir de la comunicació del canvi de quota.
Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Anualment, abans de la campanya de la renda, rebreu
automàticament el certificat per correu electrònic. També el podeu extreure des del
portal de l’afiliació.
La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas
de mort, per a qualsevol tipus d’accident, la persona afiliada, la qual ha de tenir una antiguitat mínima d’un any i ha d’estar al corrent de pagament.
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PERSECUCIÓ SINDICAL

Una sentència obliga a la readmissió
dels tres delegats de CCOO
acomiadats per l’empresa SLM
El Jutjat Social número 14 de Barcelona ha dictat la readmissió obligatòria per part de l’empresa SLM-T12 (Servicios Logísticos Martorell Siglo XXI), del Grup Sesé, dels tres membres
del comitè d’empresa acomiadats el mes d’agost del 2018.
Aquesta sentència dona la raó als arguments defensats pel
Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, que ha portat el cas. Queda demostrada la persecució sindical que han
patit aquestes tres persones per defensar els drets i les condicions laborals del conjunt de la plantilla.

Va ser el 2018 quan la direcció va començar a derivar tasques
a empreses subcontractades, amb la qual cosa incomplia el
compromís adquirit de garantir l’ocupació. Per això, la Secció
Sindical de CCOO, amb el suport de la plantilla, va arribar a
convocar vaga. En paral·lel, però, l’endemà mateix de presentar la convocatòria de vaga, la direcció va iniciar una campanya de persecució sindical amb l’obertura d’un expedient als
delegats de CCOO basant-se en falses acusacions. El sindicat
ho va denunciar a la Inspecció de Treball i, finalment, quatre
persones van ser acomiadades. Sembla que l’objectiu de la
direcció era debilitar la representació de CCOO —força sindical majoritària— a l’empresa i anorrear-la.
Mobilitzacions
CCOO d’Indústria de Catalunya va impulsar tot un seguit de
mobilitzacions contra aquesta actitud repressiva de SLM, proveïdor logístic de SEAT, i per això celebra la sentència. Després de més d’un any, es corregeix una situació injusta: ara,
aquests treballadors podran recuperar, finalment, el seu lloc
de treball i la plantilla, els seus representants sindicals.

Queda demostrada la persecució sindical que han patit aquestes tres persones per defensar els drets
i les condicions laborals del conjunt de la plantilla.

La Clínica Sant Antoni, obligada a readmetre
un delegat acomiadat injustament
La Clínica Sant Antoni de Barcelona ha
perdut el judici per l’acomiadament improcedent d’un delegat de CCOO i ha
estat obligada a readmetre’l. Després de
més de catorze mesos d’haver acomiadat l’Albert Bargalló, representant del
sindicat a l’empresa, aquest ha pogut
tornar a treballar i a defensar els interessos dels seus companys i companyes.
Inicialment, la Clínica Sant Antoni va
voler modificar de manera important
les condicions laborals de la plantilla i
això va generar un gran conflicte amb
els treballadors i treballadores. Després
de diverses mobilitzacions es va arribar
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a un acord, però
posteriorment el
nostre delegat va
ser utilitzat com a
cap de turc i el van
acomiadar.
Aquest era clarament un acte
de repressió que
atemptava contra
la llibertat sindical
i contra la nostra
organització. Per això, el sindicat es va
mobilitzar amb diverses concentracions de suport i va interposar una de-

manda als tribunals, a través del Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat, que s’ha
guanyat recentment.
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LA FRASE Aristòtil (Estagira, Grècia, 384 aC - Eubea, Grècia, 322 aC). Va ser un filòsof de l’antiga Grècia.

CCOO ha mostrat el seu rebuig contra l’ofensiva militar que han fet les
tropes turques contra la regió nordest, de majoria kurda, a l’interior del territori sirià amb la complicitat de Trump.
Fa temps que Erdogan, el president de
Turquia, anuncia l’objectiu d’ocupar un
territori de Síria, anomenat zona de seguretat, per instal·lar-hi prop de dos milions de persones refugiades sirianes que
es troben a Turquia. El Govern turc està
duent a terme una política de deportació
massiva de persones refugiades sirianes
amb l’objectiu de provocar un canvi demogràfic a la zona. Això està provocant
milers de morts i desenes de milers de
persones desplaçades.
El sindicat condemna la complicitat i el
silenci de la comunitat internacional i la
violació dels drets humans i, sobretot,
dels convenis internacionals sobre persones refugiades, a través de deportacions
massives i canvis demogràfics en territoris
ocupats.

SEGIS

Al carrer,
per estar de
baixa

El 16 d’octubre el Tribunal Constitucional
feia pública una sentència que avalava
un punt molt lesiu, perjudicial i injust
de la reforma laboral del 2012, concretament, el punt que recull la possibilitat
de despatxar de la feina un treballador o
treballadora que durant dos mesos hagi
tingut dues baixes justificades que sumin
el 20 % o més dels dies laborables al seu
centre de treball. La sentència, que va tenir un important ressò mediàtic i va fer
molt rebombori, avalava l’acomiadament
de la presidenta del Comitè d’Empresa
d’Atento a Lleida per aquest motiu.
Està molt bé que la societat prengui consciència de la duresa i la injustícia que representa la reforma laboral del PP. El problema és que, d’aquests acomiadaments
relacionats amb baixes laborals, n’hi ha
hagut un munt des del 2012. Si aquest soroll d’ara serveix per pressionar amb força
i aconseguir la derogació immediata de la
reforma laboral, benvingut sigui.

GUARDÓ

Turquia,
contra el
poble kurd

SENTÈNCIA

DRETS HUMANS

“Només una ment educada pot entendre un pensament
diferent al seu sense necessitat d’acceptar-lo.”

Premi Aurora
Gómez 2019

En el marc de la Festa del Treball Digne es va lliurar el Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral, impulsat des del 2010 per la Fundació
Cipriano García per premiar actuacions
en el món laboral i sindical per erradicar
discriminacions per raons de gènere.
Enguany, el premi ha estat per al treball
Conveni col·lectiu de treball del comerç de
materials de la construcció de la província
de Barcelona: un exemple de clara bretxa
salarial, presentat per Aurora Richarte
Giménez, de la Federació de Serveis de
CCOO de Catalunya i responsable de
Plans d’Igualtat del sindicat.
El jurat ha valorat les correccions de bretxa salarial incorporades al conveni, ja
que hi havia molts homes fent tasques
de magatzem i moltes dones en tasques
administratives, però elles tenien menys
possibilitat d’ascens.

Alfons López & Pepe Gálvez
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