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editorial

Útils per a la gent
El primer missatge d’aquest editorial és en record dels homes i les dones que
han perdut la vida, i en solidaritat amb les persones que han patit la COVID-19.
Els sentiments de dolor i d’angoixa que hem compartit com a societat han
estat el motor de conjunt del sindicat, que s’ha bolcat en una activitat ingent
per intentar millorar la situació de totes les persones.
La preocupació principal del sindicat ha estat la preservació de la salut i de la
vida. La segona, la preservació dels llocs de treball i de les rendes. CCOO ha
actuat en tots els nivells en què té capacitat per fer-ho.
En primer lloc, el sindicat ha impulsat i aconseguit acords generals, amb les patronals i amb els governs, per arribar a acordar mesures de protecció general.
Hem treballat des de l’àmbit local i comarcal fins al marc de la Unió Europea a
través de les confederacions sindicals de què formem part. Era molt important
aconseguir mesures per reforçar amb urgència els sistemes sanitari i sociosanitari, i acordar mesures per a la protecció de la salut als centres de treball. Era
necessari que l’aturada laboral que va forçar el confinament no es traduís en
acomiadaments immediats, i per això vam defensar normatives específiques
d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Ens preocupava que
les persones més empobrides després de la crisi anterior no quedessin completament a la intempèrie, i per això vam treballar en mesures de protecció
social, la més important de les quals ha estat l’aprovació de l’ingrés mínim vital.
En segon lloc, el sindicat ha multiplicat la seva intervenció en els ERTO i en la
prevenció de riscos laborals, empresa per empresa, a través de les xarxes de
delegades i delegats per intentar que les mesures generals s’apliquessin en la
realitat concreta de cada lloc de treball.
I, finalment, hem multiplicat la informació i l’atenció individual, a través del
web, de consultes escrites i de consultes telefòniques.
Creiem que hem estat útils. Aquestes tasques es mantenen i s’orienten ara
a la reconstrucció de l’economia. La situació és greu. La caiguda del PIB i de
l’ocupació no té precedents en temps de pau. La disputa política es preveu
llarga i dura. Hi hem de ser presents. S’ha de sortir de la crisi i dirigir-se cap a
una economia verda, unes relacions socials feministes, un estat del benestar
solvent. La democràcia ha d’estar per sobre i a dins de les grans corporacions,
per orientar la sortida de la crisi cap a un benefici general en lloc de cap a
l’enriquiment desmesurat de poquíssimes persones.
Aquest és el compromís de CCOO, el compromís de les seves dones i els seus
homes. El teu compromís també és necessari. Montse Ros
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CCOO atén més de 700.0000 persones
durant la pandèmia
Els homes i dones de CCOO de Catalunya no s’han aturat durant el confinament provocat pel coronavirus. El sindicat ha ofert molta informació detallada
a través de la web www.ccoo.cat, que
ha rebut més de 350.000 visites els darrers mesos.
Les preguntes freqüents sobre el confinament, la informació sobre els ERTO,
les normatives, les prestacions, els permisos, la protecció de la salut, les ajudes en
matèria d’habitatge, el treball agrari o les
mesures dirigides a les treballadores de la
llar durant la pandèmia han rebut més de
100.000 visites i han estat una eina útil per
a nombrosos treballadors i treballadores.
CCOO ha ofert assessorament individual
gratuït a través del telèfon 933 100 000
(s’han atès més de 40.000 trucades) i del
formulari en línia habilitat amb motiu de
la COVID-19 (s’han respost gairebé 16.000
consultes).
Al mateix temps, els representants del
sindicat han realitzat assessorament tècnic en matèria de salut laboral a més de
700 empreses. Igualment, han ajudat més
de 330.000 treballadors i treballadores en
ERTO d’unes 2.250 empreses a Catalunya.
A més, el Gabinet Tècnic i Jurídic de
CCOO ha posat gairebé 70 denúncies a
la Inspecció de Treball i ha gestionat més
de 400 expedients jurídics durant aquests
mesos.
Adaptant la quota d’afiliació
Durant aquest període, CCOO de Catalunya ha adequat la quota d’afiliació a
aquelles persones que han perdut una
part dels seus ingressos i també ha posat
en marxa diverses facilitats per a les noves
afiliacions que s’han produït.
La Comissió Executiva de CCOO de Catalunya va aprovar, el 5 de maig, diverses
mesures per a les persones afiliades amb
pèrdua d’ingressos a causa de la crisi de la

TELÈFON 933 100 000
https://consulta.ccoo.cat
L’activitat del sindicat no s’atura i
continuem donant resposta
COVID-19. Les mesures preveuen reduccions temporals de la quota i l’accés als
serveis jurídics i a l’assessorament amb
preus reduïts per a les noves afiliacions
amb ingressos inferiors a 14.000 € anuals.

En relació amb l’assessorament jurídic,
CCOO ofereix els seus serveis jurídics a un
cost menor de l’habitual per a totes les
persones que hagin tingut una reducció
important en els seus ingressos.

El pla de quotes del sindicat ja s’adapta
als ingressos de cada afiliat o afiliada amb
diferents trams de quota segons els ingressos que tingui, però com a sindicat
solidari CCOO ofereix noves mesures per
a les persones que s’han vist més perjudicades en aquesta situació de crisi.

El sindicat també ofereix importants descomptes a les persones que hagin perdut
el seu lloc de treball com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 i vulguin
tramitar una demanda per nul·litat en
l’acomiadament.

L’import de la quota s’ha adequat per a les
persones afiliades que han perdut ingressos, perquè es troben en situació d’ERTO
o perquè han perdut el lloc de treball, en
funció dels diners que ingressen cada mes.
L’assessorament laboral individual s’ha fet
gratuït per a les persones afiliades i amb
una carència de 3 mesos de la quota general (13,50 €) per a les noves afiliacions.
Com a novetat, per a les persones que
tenen ingressos inferiors a 14.000 € la
carència serà de 3 mesos de quota reduïda (7,15 €).

Per poder tenir accés a aquestes mesures,
les persones afiliades hauran de dirigir-se
al sindicat a través del telèfon 933 100 000,
als locals sindicals o a través de la representació sindical de la seva empresa.
En total, CCOO ha prestat el seu servei a
més de 700.000 persones de manera directa. A banda, la negociació col·lectiva i
la concertació amb el Govern i les patronals han aconseguit mesures molt importants per a tota la classe treballadora, que
han fet més suportables els problemes
generats pel coronavirus, el confinament
i l’aturada econòmica que ha provocat.
abril-juny / 2020
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“Esta pandemia nos ha hecho ver
que hay trabajos esenciales para la
sociedad y la economía, y que están
muy maltratados en términos de
salario y de condiciones laborales”

ANTÓN COSTAS
es economista, catedrático de Política Económica de
la Universitat de Barcelona. Fue presidente del Cercle
d’Economia
¿Cómo valora la dimensión de esta
crisis sanitaria, económica, social y
laboral del coronavirus? Se habla de
la crisis más importante desde la
última guerra mundial.
Hay un rasgo singular de esta crisis, de
esta recesión económica. Es la primera
crisis provocada deliberadamente por los
gobiernos, aunque no de forma arbitraria,
sino para proteger un bien superior, que es
la vida, que es la salud. Eso ha conferido una
mayor responsabilidad a los gobiernos a la
hora de afrontarla. Es la crisis donde las respuestas son menos ideológicas que cualquier otra del pasado. El hecho de que los
gobiernos se estén comportando ahora de
una forma más comprometida con el mantenimiento del empleo, con los esfuerzos
para salir de la crisis, tiene mucho que ver
con que sea la primera recesión provocada
deliberadamente. Cuando ordenas bajar la
persiana de todas las actividades económicas estás afectando a los dos grandes motores: el sector privado y el sector público.
La economía es como un avión que tiene
esos motores. Si paras deliberadamente el
motor del sector privado, el avión entra en
barrena, cae. ¿Qué puedes hacer en esa situación? Pues dar mayor potencia al motor
del sector público para que haga frente a la
consecuencia de frenar la economía, que
es cuando las familias, los trabajadores dejan de tener ingresos, también a su vez las
empresas y entran en riesgo de liquidez y
solvencia, entran en quiebra. Es el rasgo de
esta crisis que hay que conocer para comprender las causas, las consecuencias y las
salidas.
¿Cómo valora las medidas que han
ido tomando los gobiernos para
conservar empresas, autónomos y
puestos de trabajo? ¿Serán suficientes? Parece que todo el mundo se ha
abril-juny / 2020

vuelto keynesiano pidiendo inyección
de dinero público.
Esta recesión está teniendo respuestas de
menor contenido ideológico que las anteriores. Le decía a un buen amigo neoliberal: “¿Te has vuelto keynesiano?”. Y él me
respondió “Cuando la casa se te quema
no puedes evitar que los bomberos te la
llenen de agua”, justificando la necesaria
intervención de los gobiernos. Ahora, ese
elemento ideológico ha desaparecido porque todos somos conscientes de que en
esta situación no cabe otra opción que una
intervención masiva de los gobiernos por
la vía fiscal y de los bancos centrales por la
vía monetaria. Esta crisis también es diferente, incluso de aquellas que han tenido
lugar en épocas de guerra. Una guerra destroza activos productivos, fábricas, carreteras, vías de ferrocarril, canales… La crisis
del coronavirus no ha destrozado en un
principio activos productivos. Ha introducido un trombo en las venas y las arterias
del cuerpo económico que bloquea el flujo
de los ingresos tanto en los hogares como
en las empresas. Por tanto, las medidas que
hay que desarrollar deben desatascar esos
trombos para que el flujo de la renta de
los ingresos vuelva a fluir. En este sentido,
la respuesta del Gobierno español ha sido
la adecuada en cuanto a su dirección, aunque menos potente que la de otros países,
especialmente en pólvora fiscal, en relación
con la inyección de ingresos monetarios a
las familias. Sin embargo, sí que ha tenido
una mayor capacidad en inyectar liquidez
financiera a las empresas, seguramente por
el menor margen fiscal que tiene España
en relación con otros países como Alemania, Holanda o el caso tan singular del
Reino Unido. Me hubiera gustado ser británico ante la decisión del Gobierno de Boris
Johnson de gastar todo lo que se pueda
para hacer frente a la crisis humanitaria y

económica, pero sin financiarlo con emisión de deuda ni aumento de impuestos.
Lo ha hecho llamando al gobernador del
Banco de Inglaterra y diciéndole que este
aumento extraordinario de gasto lo va a financiar el Banco monetariamente, con cargo a la cuenta del Gobierno. Esta es la mejor forma de no tener limitación en el gasto
que debes hacer y no salir de la recesión
con una nueva piedra de Sísifo, con una
deuda enorme que te va a condicionar.
¿Y la Unión Europea está respondiendo adecuadamente?
Hay que distinguir entre Unión Europea y
Banco Central Europeo. La reacción práctica de este último no ha llegado a ser la del
Banco de Inglaterra, pero ha sido la adecuada comprando deuda. A los 750.000
millones de euros de compra de deuda
pública, privada y corporativa, ha anunciado una ampliación del programa por valor
de 600.000 millones de euros que hace
prever que se pueda llegar a principios del
2021 en un escenario monetario de bajos
tipos de interés. Con respecto a la Unión
Europea, creo que no cabe esperar una
actuación tan clara e intensa como la del
Banco Central Europeo. Algo irá haciendo,
pero de forma muy confusa, ya que no
podrá de manera rápida dotarse de una
capacidad fiscal que le permita una actuación contracíclica fuerte. La Unión Europea tiene dos instrumentos que se harán
notar. Uno es el New Green Deal y el otro
es el nuevo programa de recuperación europea. De todas formas, los españoles deberíamos ir con cuidado. He oído la expresión “lo que nos va a tocar de los fondos
europeos…”. Cuidado, porque no nos va
a tocar nada. Si somos capaces, como comunidades autónomas y locales o como
país, de presentar proyectos competitivos,
de inversión y de creación de empleo, ob-
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tendremos fondos para esos programas.
Si esperamos que nos den fondos en función de lo que nos tocaría por el PIB nos
podemos llevar otra gran frustración. Deberíamos estar diseñando proyectos que
respondan a los grandes criterios que la
Unión Europea va a manejar: la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático, la digitalización y la creación de empleo, para que en el momento en que se
abra la ventanilla de los fondos podamos
presentar los primeros esas propuestas, ya
que se van a conceder por orden de llegada y a proyectos de calidad.
La respuesta de los trabajadores y
trabajadoras de los llamados trabajos
esenciales ha venido a demostrar que
hay que potenciar y proteger los
servicios públicos, y no mirarlos
desde un punto de vista de rendimiento económico. ¿Han pasado
factura los recortes de los últimos
años?
Lo lógico es que a partir de ahora tratemos
a esos trabajadores y trabajadoras como
tratamos en el pasado a los mineros. Tenían un plus en su salario por riesgo, un
horario de trabajo distinto por ese motivo
y además se jubilaban antes. Las crisis son
como las mareas. Cuando baja la marea
se puede ver quién se baña desnudo. Se
ven las fragilidades. Esta pandemia nos ha
hecho ver que en esta sociedad hay un
conjunto de trabajos que son esenciales
para el resto de la sociedad y la economía,
y que están muy maltratados en términos
de salario y de condiciones laborales. Ya
que hemos descubierto quién se bañaba
desnudo ahora deberíamos dedicarle un
trato más favorable. Y no me refiero solo
al sector sanitario: lo hemos visto con las
fábricas farmacéuticas, con la distribución
comercial… Esta pandemia ha impactado sobre alguno de los sectores donde
el mercado funciona peor. En concreto,
en el sector salud en el sentido amplio de
la palabra, incluidas las residencias, por
ejemplo, y ello tendría que llevar a un reequilibrio en algunas actividades, entre los
roles del mercado, del sector público y de
la economía social. Si lo vemos con perspectiva de 20 años, el sector de la salud
es estratégico, no solo como proveedor
de servicios finales, sino también para el
conjunto de la economía española. En 20
años, el sector salud tendrá una importancia similar a la que hoy tiene el automóvil o
el turismo y se situará en el PIB en porcentajes del orden del 10 % al 15 %.
La crisis de Nissan ya venía
mostrando su cara más negativa antes
de la pandemia y ahora ha estallado.
¿Es Nissan un síntoma de lo que le
espera al sector industrial, especial-

mente al sector del automóvil? ¿Cómo
se debería actuar? ¿Es el momento de
afrontar cambios inevitables?
Las recesiones te permiten ver las fragilidades del sistema. Esta pandemia no nos
descubre ninguna tendencia nueva sino
que intensifica algunas que ya estaban con
nosotros, aunque no éramos muy conscientes de ellas. Es el caso del sector del
automóvil en una doble perspectiva. Sus
cadenas de aprovisionamiento global ya
se veían afectadas desde hace años y de
una manera más intensa a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de
EE.UU. Sin embargo, cualquier presidente
norteamericano distinto de Trump hubiese
tenido un comportamiento similar, no en
las formas, pero sí en el fondo con respecto al comercio con China. Y es que a China
hay que civilizarla en términos de globalización, de comercio. A China no se le pueden seguir aceptando comportamientos
como si fuese un país en desarrollo, que es
lo que se le ha permitido desde los años
setenta. Tiene que comportarse como
cualquier otro país desarrollado. Es posible
que Trump no sea el mejor presidente para
los norteamericanos, pero seguramente ha
sido el mejor presidente para enfrentarse a
China. Por otro lado, lo que está ocurriendo
no solo pasa en las cadenas del automóvil,
también en ámbitos como el farmacéutico
o el químico. No podemos permitir que las
materias básicas sigan viniendo de un solo
proveedor, sea quien sea. Hay que adaptar
algunos sectores de nuestra economía que
impactan de manera intensa en el cambio
climático, en el calentamiento global. Eran
tendencias que ya estaban ahí y que la
pandemia ha acentuado, rompiendo parte de las cadenas globales e internamente. Pero hemos toreado en plazas peores
que esta, como la gran crisis de oferta y
la reconversión industrial de finales de los
setenta y principios de los ochenta. Cierres en la metalurgia, de los astilleros del
norte, del textil en Catalunya… Allí hubo
experiencias traumáticas, pero también
interesantes. Los programas de reconversión en el País Vasco hoy deberían centrar
nuestra atención, ya que se pasó de construir motores marinos a construir motores
de aviación, de construir barcos a construir
aerogeneradores. Ese debe ser el camino
de Nissan en Barcelona. Yo comprendo
que las empresas deben tener un cierto
margen de adaptación a los cambios de
demanda, de competencia, tecnológicos…: no les puedes atar manteniendo lo
que están haciendo. Pero a la vez hay que
exigirles que asuman la nueva orientación
que ya estaba en el mundo empresarial
antes de la pandemia. Los grandes lobbies
económicos reconocen que se han estado
equivocando en los últimos 30 años dirigiendo las corporaciones solo con el obje-
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tivo de maximizar beneficios. Y este es uno
de los factores que ha provocado malestar
social y caos político. Esos lobbies se han
comprometido a gestionar las empresas
maximizando el valor para todos los interesados, que son los proveedores, los trabajadores, las comunidades donde tienen
actividad empresarial y los inversores. Esto
es lo que hay que pedirle ahora a Nissan.
Hay que decirle que se le va a permitir que
se adapte al mercado, pero los activos que
tiene en España, como las capacidades laborales o los productivos, debe mantenerlos, reorientándolos para producir coches
eléctricos u otro tipo de bienes industriales. Debemos negociarlo.
¿Cómo ve el papel de los sindicatos en una crisis como la que estamos
viviendo? ¿Qué papel debe desempeñar el diálogo social en un escenario
que tiende a empeorar?
Hay dos grandes escuelas de sindicalismo. La más conflictual, tipo Reino Unido,
anglosajona, y la escuela más cooperativa, que sería la alemana. El sindicalismo
español ha tenido un cierto sesgo hacia
el sindicalismo de conflicto. Pero ahora
observo que está surgiendo una orientación en torno a los ERE que es mucho más
cooperativa en el seno de la empresa y en
la reformulación de programas de recuperación. A mí me gustaría que esta orientación se fortaleciera y tuviera una respuesta
equivalente desde el mundo empresarial.
Los economistas tendemos a decir que los
factores del crecimiento son la cantidad
de recursos que tiene una empresa o un
país, sus máquinas, su capital, su capital
humano, el I+D, las buenas instituciones…
Y por otro lado hablamos también de que
el crecimiento depende también de la productividad total de los factores, es decir, el
cómo combinar bien los factores que tienes para que el resultado sea más eficiente. Los economistas y los gobiernos ponen
mucho acento en la cantidad de factores y
la calidad, pero poco en el clima social, en
el contrato social que deberás tener para
utilizar de forma eficiente esos recursos.
Debemos mejorar ese contrato social, ese
clima social y laboral, y en este momento
hay una oportunidad extraordinaria para
hacerlo. Veo un nuevo clima sindical y me
gusta la evolución del Ministerio de Trabajo, que no se define ya como un ministerio de los trabajadores y trabajadoras, sino
también de las empresas. Me gustaría que
el sindicalismo español, del cual CCOO es
un pilar fundamental, evolucione en el
sentido de defensa de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, en el marco de
un nuevo clima, de un nuevo contrato social que permita mayor crecimiento y mayor creación de empleo y de mejor calidad.
Emili Rey
abril-juny / 2020
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La COVID-19 desemmascara la
feblesa del nostre sistema de salut i
de prevenció de riscos
La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest
l’afebliment en el qual les polítiques d’austeritat i retallades dels últims anys han deixat els sistemes de salut i de
protecció social i tots els serveis públics.
CCOO de Catalunya s’ha mobilitzat des de l’any 2012 per denunciar aquestes retallades en l’àmbit públic, la falta de personal
i el tancament de llits, en molts casos per a malalts crítics, en
diferents centres hospitalaris de Catalunya, i ha denunciat el debilitament dels serveis públics encarregats de protegir els drets
fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.
Potser no es podia preveure el que ha succeït, però una pandèmia fa més mal quan el sistema no té prou defenses. I el nostre
ja era feble, molt feble.
Els mecanismes de coordinació entre la salut pública i el sistema de prevenció de riscos laborals tampoc han funcionat degudament. Així, milers de persones treballadores dels sectors
essencials han hagut de continuar treballant a primera línia
d’exposició al virus, sense les mesures preventives i els equips de
protecció adequats.
Molts d’aquests sectors havien patit especialment les conseqüències de la reforma laboral del 2012, que va deixar moltes persones
treballadores en situació d’absoluta precarietat. Treballadors i treballadores que molts analistes de mercat del treball consideraven prescindibles i d’escàs valor afegit, però que, finalment, s’han
mostrat essencials per a la supervivència de la societat. Fins i tot,
algunes d’aquestes persones treballadores no tenien la protecció
de la normativa laboral ordinària, com ara les treballadores de la
llar o els riders —que són falsos autònoms—, als quals no s’aplica
la Llei de prevenció de riscos laborals, per exemple.
Aquesta crisi també ha tingut rostre de dona i ha deixat palès
el risc desproporcionat per a la salut de les dones treballadores
durant la pandèmia. El seu rol predominant d’atenció social i de
cuidadores tant en l’àmbit familiar com en el laboral suposa més
probabilitats de ser infectades pel virus. Sanitat i serveis sociosanitaris, comerç, dependència, neteja, treballadores de la llar i
serveis socials són sectors essencials altament feminitzats i on hi
ha un major risc de contagi.
Aquesta segregació horitzontal en el mercat laboral es posa de
manifest en les estadístiques sobre malalties professionals, que
mostren any rere any una major incidència de les malalties infeccioses en les dones.
abril-juny / 2020

Empreses i Administració han posat en risc la salut dels treballadors i treballadores de primera línia

En moltes de les professions que són serveis essencials no hi ha
avaluacions específiques d’aquests riscos ni protocols per a altres malalties altament contagioses i de declaració obligatòria.
Aquests protocols de prevenció o els equips de protecció no hi
eren abans, a moltes empreses.
De fet, la pandèmia de la COVID-19 ha desemmascarat la crisi del nostre model de prevenció de riscos laborals, un model
que, tal com exposàvem a l’informe presentat amb motiu del 28
d’Abril del 2020 — Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en
el Treball—, facilita a les empreses realitzar avaluacions de riscos
genèriques i abusar de l’externalització a serveis de prevenció
aliens, cosa que genera un sistema privatitzat i mercantilitzat de
la gestió de la nostra salut a les empreses, sense controls públics
suficients. Plou sobre mullat!
Així com el mètode mèdic busca fer un diagnòstic correcte per
poder posar el millor dels tractaments, una avaluació de riscos
genèrica, que no inclou tots els riscos presents en el lloc de treball, o mal realitzada, porta a definir que no hi ha cap risc important i, per tant, a establir unes mesures insuficients i/o incorrectes per protegir la nostra salut.
Serveis de prevenció ficticis
La majoria d’empreses opten per descarregar sobre els serveis
de prevenció aliens —externs— aquestes activitats, i hi establei-
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xen contractes de baix preu i baixa qualitat. Els val un compliment formal, documental, artificial i fictici perquè no disposen
dels recursos mínims necessaris.
Uns serveis de prevenció que, amb clara finalitat de lucre, han situat el nostre dret fonamental al mig de les cruels lleis de l’oferta
i la demanda. Un mercat controlat per pocs grups empresarials
que han entrat, des de fa anys, en una escalada de reducció dels
preus i de la qualitat dels serveis que presten, sobrecarregant els
tècnics i tècniques de prevenció i gestionant-ho, tot plegat, com
un mer tràmit administratiu i documental.
Manca de recursos de la Generalitat
La manca de recursos i inversions que la Generalitat de Catalunya destina a les polítiques de salut laboral i contra la sinistralitat
en el treball fa que hi hagi una manca de mecanismes de control
i d’intervenció pública de l’Administració, des de l’àmbit laboral,
el sanitari i de la Seguretat Social, sobre les actuacions preventives de les empreses i els serveis de prevenció. Intervenció i control que haurien de servir per superar un model preventiu merament documental, que ha demostrat ser poc efectiu per evitar la
sinistralitat i el perjudici que el treball ocasiona en la salut de les
persones treballadores.
Des de CCOO de Catalunya advertim, en els informes que realitzem anualment sobre la sinistralitat laboral, que aquest model
preventiu i les conseqüències de la reforma laboral han generat una infradeclaració dels accidents i les malalties produïdes
pel treball, així com una tendència estructural de creixement, a
partir de l’any 2013, de la sinistralitat que, per la seva gravetat,
ni l’empresariat ni les mútues no poden ocultar o derivar cap al
sistema públic de salut.
Aquesta capacitat que tenen empreses i mútues per evitar bona
part de la declaració d’aquests danys a la salut, desviant-los cap
al sistema públic, és clau en la debilitat del nostre model preventiu, ja que permet a les empreses eludir l’obligació de revisar i millorar les polítiques preventives per evitar que es tornin a produir.
Irresponsabilitat empresarial
Tot plegat s’ha vist materialitzat també durant la pandèmia de la
COVID-19. Així ens hem trobat majoritàriament amb unes empreses que han volgut evitar la responsabilitat de protegir les
persones treballadores al·legant la manca d’equips de protecció
individual, però sense implantar les mesures organitzatives, de
distanciament interpersonal, d’higiene i de desinfecció, quan sí
que era possible.
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Ha estat CCOO, a través de les nostres
seccions sindicals i dels delegats i
delegades de prevenció, amb els sistemes
d’atenció en línia i telefònics, de denúncia
a la Inspecció i a través de les guies
d’intervenció sindical, qui ha sostingut la
defensa de la seguretat i la salut durant
totes aquestes setmanes
casos considerant-los obligatoris, i aplicant-los sense seguir les
indicacions actuals de les autoritats sanitàries, segons les quals
no servirien per realitzar diagnòstics definitius ni prendre decisions sobre la reincorporació al treball presencial.
Tampoc no hem pogut veure una intervenció decidida ni de
la Inspecció de Treball ni de les forces de seguretat per aturar
els incompliments d’empreses en les mesures indicades per les
autoritats. Ha estat CCOO, a través de les nostres seccions sindicals i dels delegats i delegades de prevenció, amb els sistemes
d’atenció en línia i telefònics, de denúncia a la Inspecció i a través
de les guies d’intervenció sindical, qui ha sostingut la defensa de
la seguretat i la salut durant totes aquestes setmanes. I així ho
seguirem fent durant la desescalada per evitar que els centres
de treball siguin focus de contagi de la COVID-19.
En aquest sentit, davant l’aplicació desigual del treball a distància, mesura que s’ha mostrat com la més eficaç per evitar els
ERTO en aquelles empreses on és possible aplicar-lo, i per protegir la salut, una tasca fonamental de la representació sindical de
CCOO serà la de garantir la seva continuïtat, ja que també en el
moment de la desescalada i en finalitzar l’estat d’alarma, continuarà sent la mesura preferent i obligada quan la naturalesa de
l’activitat laboral ho permeti.
Regular el teletreball
Caldrà afrontar també altres reptes com regular les condicions
del teletreball ordinari, mitjançant la negociació col·lectiva, perquè no suposi una pèrdua de drets ni un augment en la càrrega de les dones respecte de les responsabilitats domèstiques i
de cura, tot distingint-lo d’aquest altre treball no presencial per
força major. També estarem atents als drets en la protecció de
dades personals i mèdiques que es poden posar en qüestió amb
molts dels nous sistemes de detecció de la simptomatologia de
la COVID-19.

Per la seva part, els serveis de prevenció, majoritàriament desapareguts durant el primer tram de la pandèmia, no han sabut
complir els procediments de sanitat que els requerien fer avaluacions específiques del grau d’exposició al virus per a cada tasca
de cada lloc de treball.

D’aquesta manera, la nostra acció i la pressió sindical es converteixen en l’element fonamental per garantir, mitjançant la negociació, unes condicions de treball adequades, durant i després
de la COVID-19. Mónica Pérez

Ara bé, sí que han reaparegut en el moment de la desescalada
per mercantilitzar i oferir tests ràpids a les empreses, en molts

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_sinistralitat_laboral_2019.pdf
abril-juny / 2020
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Els ERTO eviten milers d’acomiadaments
La crisi de la COVID-19 ha afectat amb
força el nostre entorn social i professional,
però també la nostra economia. El PIB català va caure, el primer trimestre, un 4,2
%, una xifra important, però que, gràcies
a les mesures preses, és molt superior a
la destrucció de l’ocupació, que va ser
del 0,8 %. Hi han tingut a veure, i molt,
els expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), que han permès mantenir en suspensió les relacions laborals
a les empreses i han evitat tancaments
i garantit uns ingressos mínims mitjançant les prestacions per desocupació.
A finals de març, a Catalunya les persones treballadores afectades per un ERTO
eren 547.837. El mes d’abril es van pagar
542.363 prestacions contributives, gairebé 400.000 més que el mes de febrer, la
qual cosa dona una idea de la intensitat
de l’impacte i de l’esforç realitzat des de
l’Administració pública.
Lliçons per a una nova normalitat
No podem deixar d’esmentar, però, que
al marge de qui s’ha vist abocat a un
ERTO, hi ha molts més treballadors i treballadores que s’han vist afectats per la
crisi. Hi hem d’afegir aquelles persones
que ja estaven en situació de desocupació abans i que s’han vist davant un
mercat de treball aturat. També cal tenir
en compte aquelles persones que tenien
contractes curts que s’han esgotat. I no
són poques. Recordem que si un 86,6 %
dels contractes que es van signar a Catalunya el 2019 eren temporals, d’aquests
un de cada tres era per una setmana o
menys. Les crisis, malauradament, aprofundeixen la desigualtat, perquè, com
en aquest cas, afecten amb més força les
persones més vulnerables. Així, tot i que
atesa la gravetat de la situació, per primera vegada s’hagi pogut salvar bona part
de l’ocupació, hem de recordar que, del
febrer al maig, es van perdre 125.000 afiliacions de mitjana a la Seguretat Social i
que l’atur registrat es va incrementar en
prop de 90.000 persones.
abril-juny / 2020

L’aturada total de l’activitat ha posat en
risc els llocs de treball
El gran repte del SEPE
Les 400.000 prestacions que es van tramitar excepcionalment el mes d’abril han
suposat un repte desproporcionat per al
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
i per als seus treballadors i treballadores.
Les retallades dels governs del PP no tan
sols han limitat la capacitat de resposta
al sector sanitari, ja que han traslladat el
gruix de la responsabilitat als seus professionals, sinó que ha passat una cosa semblant amb altres serveis molt menys visibles, però que garanteixen també drets
fonamentals. Amb plantilles de personal
encongides i maquinaris informàtics,
en alguns casos, amb més de 30 anys,
l’increment exponencial de la tramitació
(entre 10 i 15 vegades més que en una
situació normal) ha comportat un repte
extraordinari que, tot i la dedicació excepcional dels treballadors i treballadores públics, no ha pogut evitar que moltes persones cobressin tard i que n’hi hagi d’altres
que en continuen esperant l’ingrés.

per incidir en tres aspectes fonamentals.
Els recursos de personal existents exigien
una contractació que hauria hagut d’anar
més enllà de les 1.000 places ofertes per
l’Administració estatal i que, de manera
transitòria, amb la deguda coordinació,
hauria pogut rebre el suport del personal
del SOC en alguns serveis com l’atenció
a les persones demandants. Quan, segons les enquestes, un de cada quatre
catalans no pot fer front a una despesa
excepcional de 700 euros, era clau garantir una tramitació àgil i el desistiment
en l’aplicació dels terminis de pagament,
amb una nòmina fixada en un sol dia del
mes. L’aplicació d’una nòmina contínua
va ser la segona reclamació que es va fer
i va quedar satisfeta, parcialment, amb
la signatura d’un conveni entre el SEPE
i les associacions d’entitats bancàries i
d’estalvi al mes de maig. Finalment, davant la saturació del servei s’ha reclamat
insistentment la recuperació de l’atenció
telefònica per atendre les reclamacions.

Des de CCOO de Catalunya n’érem conscients i des del principi de la crisi es va establir la interlocució directa amb el SEPE

Aquest darrer punt és rellevant per dues
raons. Perquè hi ha persones a les quals
manquen competències digitals per

OCUPACIÓ

poder fer una gestió electrònica de les
prestacions i perquè la situació de moltes economies domèstiques fa prioritari
disposar d’informació actualitzada sobre la situació de la tramitació per tal
de poder ajustar les despeses evitant
situacions d’insolvència i d’extrema precarietat. Per aquesta raó, des de CCOO
de Catalunya hem ofert informació
actualitzada al web que la nostra organització ha dedicat a les consultes del
coronavirus (http://consulta.ccoo.cat) i
atenció personalitzada mitjançant el telèfon habilitat (933 100 000) amb tècnics
i tècniques que han atès durant moltes
setmanes més de 100 consultes diàries
sobre prestacions. A més, en interlocució directa amb el SEPE s’han traslladat
reclamacions col·lectives de més de 250
empreses que afectaven més de 35.000
persones treballadores.
L’impacte de les retallades
L’esforç extraordinari realitzat per
l’Administració ha permès agilitzar molts
tràmits, però en termes qualitatius no ha
estat suficient per donar solució a totes
les persones demandants, sovint dedicades a feines presencials, feminitzades
i amb salaris baixos amb poca capacitat
d’estalvi. Tot i la iniciativa i el compromís
mostrats pel Govern, l’herència de les retallades ha acabat pesant i ens trasllada
un missatge molt clar. La xarxa de protecció social és un actiu irrenunciable per a
qualsevol societat avançada, i requereix
una inversió que ha de ser constant i suficient. Donar estabilitat a les llars i al teixit productiu en tot moment exigeix una
administració ben finançada i una estructura de prestacions contributives i assistencials que esmorteeixin l’impacte d’una
crisi com la de la COVID-19. Tan sols així
podrem salvar les persones, les llars i també el treball com a principal garantia per
mantenir les rendes, garantir el funcionament de l’estat del benestar i fer front
al flagell que alimenta cada nova crisi: la
desigualtat. Ricard Bellera
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La crisi del coronavirus
agafa Catalunya amb
mig milió de treballadors
en risc de pobresa
La Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya ha elaborat l’estudi
“Una aproximació a la pobresa en el treball”, que analitza la pobresa laboral del
2008 al 2019, abans, per tant, de la pandèmia de la COVID-19.
Segons el document, el 2018 —és a dir, a la sortida de la crisi del 2008—, el
nombre de treballadors i treballadores en risc de pobresa a Catalunya sumava
493.900 persones, el 14,4 % del total. Entre el 2013 i el 2015 la taxa de pobresa va
experimentar una petita reducció (11,2 %, amb 343.500 treballadors i treballadores en risc de pobresa), però a partir del 2016 ha tornat a créixer fins al 2018.
En aquestes dades, es continua observant que la taxa de pobresa afecta més
les dones que els homes: a finals del 2018, aquests tenien una taxa del 13,9 %, i
elles ja superaven el 15 %. Lamentablement, l’estudi mostra com el fenomen de
la precarietat s’ha consolidat com a model laboral a Catalunya i a Espanya. Augmenten les persones amb desànim laboral davant les mancances del mercat de
treball i amb una gran desconfiança pel que fa a trobar feina. Una dada contundent és la de les llars en què cap persona percebia ingressos laborals el 2019:
90.440, un augment alarmant del 53 % respecte de l’inici de la crisi del 2008.

S’aprova l’ingrés
mínim vital
Què és l’ingrés mínim vital (IMV)? Es tracta d’una prestació no contributiva
fruit d’un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, regulat al RDL 20/2020, de 29 de maig (BOE d’1 de juny). L’IMV vol
prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles
o formin part d’una unitat de convivència sense recursos econòmics suficients per a la cobertura de les
seves necessitats bàsiques. El Govern planteja que pot arribar fins
a 850.000 famílies o persones en
situació de pobresa. Va ser aprovat pel Consell de Ministres el 29
de maig del 2020 i serà possible
sol·licitar-lo a partir del 15 de juny
del 2020 amb efectes retroactius
de cobrament a dia 1 de juny del 2020.
Qui té dret a cobrar l’IMV, quina serà la
quantitat a percebre i com i on es tramita? Consulteu la pàgina web del sindicat, on trobareu tota la informació.

abril-juny / 2020
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Davant l’augment de l’atur, calen
mesures urgents per reactivar l’economia
Els resultats de l’atur registrat del mes de maig mostren un increment de prop de 90.000 persones registrades a l’atur des de
l’inici de la crisi i una reducció de 125.000 persones afiliades a la
Seguretat Social.
Aquestes xifres són especialment dolentes si mirem les dades a
escala estatal, on Catalunya és, després de Madrid, la comunitat
autònoma amb un increment més pronunciat de l’atur registrat
respecte del mes anterior, i la tercera després de les Illes Balears i
de la Comunitat Foral de Navarra en termes interanuals.
Les més de 700.000 persones que continuen afectades per ERTO,
moltes d’elles sense accés encara a la seva prestació, i l’important
nombre de treballadors i treballadores que han perdut la feina els
darrers mesos requereixen mesures urgents que s’han d’articular
en el marc del Pla de protecció social i de reactivació econòmica.
Amb prop de mig milió de persones registrades a l’atur i 100.000
empreses afectades per ERTO no es pot esperar més.
Increment interanual del 30,2 %
El mes de maig del 2020 deixa una xifra de 483.149 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), la qual cosa significa un increment interanual
del 30,2 % (112.058 aturats i aturades registrats més que fa un
any). A Espanya són 3.857.776 les persones desocupades, amb
un augment del 25,3 %.

Emergència econòmica i social
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama que cal
actuar de manera immediata, àgil i potent, per abordar la situació d’emergència que el país afronta des de la vessant sanitària,
econòmica i social. La ciutadania no pot esperar i s’han de definir i activar mesures concretes urgents per abordar la situació
d’emergència econòmica i social.
Calen més contractacions de personal per al SEPE i l’actualització
dels aparells informàtics. Les retallades en personal, la manca
d’inversió en equipaments i la sobrecàrrega de treball han comportat que, tot i el sobreesforç dels treballadors i treballadores
públics, el servei sigui insuficient.
S’ha de recuperar el servei d’atenció telefònica del SEPE abans
que s’obrin les oficines al públic, ja que l’atenció telemàtica i mitjançant finestres virtuals no és prou àgil en el seguiment de les
reclamacions i deixa fora totes aquelles persones amb competències digitals limitades.
La crisi actual ha afectat moltes persones que no estan rebent una
prestació contributiva ni tampoc un subsidi. Per això cal ampliar
els recursos de la renda garantida de ciutadania i posar en marxa
l’ingrés mínim vital. Aquest nou instrument suposa una millora
important, que serà especialment efectiva des del punt de vista
social si hi ha una bona coordinació entre administracions.

La població menor de 25 anys registra un increment d’11.871
joves sense feina (44,2 %) respecte de l’any anterior, i fa que a
Catalunya hi hagi un total de 38.715 joves que cerquen feina
sense èxit.
Respecte del maig del 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades a tots els sectors. Els serveis encapçalen l’augment,
seguits per la construcció i la indústria.
Les dones representen el 54,8 % del total de persones desocupades. Els homes incrementen l’atur en un 38,2 % respecte del
maig del 2019 i les dones ho fan en un 24,3 %.
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de maig
és de 106.332, dels quals el 86,3 % són de caràcter temporal. La
contractació indefinida ha caigut en un 63,1 % i la temporal, en
un 65,4 %.
El mes d’abril del 2020 va tancar amb 666.203 persones aturades
a Catalunya que rebien algun tipus de prestació per atur. Aquestes xifres evidencien una escassa cobertura i manca d’agilitat en
el reconeixement de les prestacions de les persones aturades, ja
que el gruix de les capacitats dels serveis d’ocupació s’ha dedicat
a la gestió dels ERTO.
abril-juny / 2020

El mes de maig del 2020 deixa
una xifra de 483.149 persones
registrades com a aturades a les
oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya

FISCALITAT
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CCOO avala un informe amb noves
mesures fiscals per recaptar 34.000
milions d’euros
Es proposa la creació
d’una taxa COVID per als
patrimonis de més d’un
milió d’euros

La Plataforma per una Fiscalitat Justa,
Ambiental i Solidària, de la qual CCOO
és entitat promotora, ha presentat un
informe amb mesures fiscals urgents
per respondre a la crisi econòmica del
coronavirus causant de la COVID-19.
La proposta de la plataforma permetria obtenir uns molt necessaris ingressos anuals addicionals de 34.301
milions d’euros.
L’informe, presentat el passat mes de
maig, inclou 15 paquets de mesures per
combatre els efectes de la crisi, i permetria obtenir recursos per apaigavar la caiguda d’ingressos que està ocasionant la
COVID-19 a Espanya, especialment pel
que fa a la recaptació d’impostos i a les
cotitzacions, i que, segons alguns càlculs,
pot ser d’entre 25.700 i 42.000 milions
d’euros.
Gran incertesa mundial
Malauradament, ens trobem en un moment de gran incertesa sobre l’evolució,
sobre com serà el món en el futur, un
cop la pandèmia s’estabilitzi o desaparegui. De fet, el sistema econòmic mundial ha entrat en crisi i les previsions de
caiguda són del 9,5 % del PIB estatal segons l’FMI o de fins al 13,6 % segons el
Banc d’Espanya. No sabem si l’estratègia
de sortida suposarà la recuperació dels
desequilibris anteriors (accentuats amb
la crisi econòmica del 2008) o si podria
comportar una transició envers una nova
normalitat més sostenible i justa. Per tant,
s’obre un horitzó inquietant en el qual la
fiscalitat pot ser una eina clau per fer-hi
front.

Per això, aquest informe, titulat “Rescat fiscal. Mesures de xoc i propostes de reforma
estructural del sistema impositiu en temps de la COVID-19”, esdevé molt oportú. Inclou mesures acordades amb altres plataformes de tot l’Estat, amb més d’un centenar d’entitats socials, cíviques i sindicals espanyoles. En l’informe es diferencia entre
mesures de xoc —per salvaguardar les persones, les famílies i el teixit econòmic— i
mesures a mitjà i a llarg termini que han de reorientar l’economia des del punt de vista
estructural.
Gravar la riquesa
En general, es tracta de mesures urgents per mobilitzar la major quantitat possible
d’ingressos gravant beneficis extraordinaris, la riquesa de qui més té, productes financers de caràcter especulatiu i les activitats que generin un impacte negatiu en el medi
ambient.
En la mateixa línia, planteja treballar per una reforma fiscal de futur a través de
l’eliminació de beneficis fiscals, l’equiparació de la tributació de les rendes del treball i
del capital o la fi dels privilegis vinculats a societats inversores i a la presència en paradisos fiscals.
D’entre les mesures anotades a l’informe, podem destacar-ne quatre. Per exemple, es
proposa la creació d’una taxa COVID per als patrimonis de més d’un milió d’euros. També s’aconsella un complement extraordinari i progressiu de la tarifa sobre els trams
superiors de l’IRPF a escala estatal. Una altra és considerar la tributació mínima efectiva
de l’impost de societats del 15 % sobre el resultat comptable, i del 18 % per a grans
empreses i el sector de la banca i dels hidrocarburs. Igualment, es podria apujar 3 punts
l’IVA per a béns sumptuaris i, paral·lelament, aplicar un tipus zero per a determinats
productes sanitaris i d’higiene personal.
La plataforma insta totes les administracions, la classe política i la ciutadania en general
a assumir la seva part de responsabilitat per endegar les mesures que facin falta perquè,
en la sortida d’aquesta crisi, puguem afirmar que ens hem convertit en una societat
més solidària, justa i sostenible.
abril-juny / 2020
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CCOO de Catalunya afronta
els reptes de la postcrisi del
coronavirus amb un document
de propostes per a un pacte de
reconstrucció
Amb la crisi de la COVID-19 hem vist les febleses de la nostra economia, dels sistemes de protecció de la salut i de protecció social, les
limitacions de la tecnologia i la ciència, i també hem comprovat la
nostra vulnerabilitat. Hem tornat a adonar-nos que el treball és imprescindible per al manteniment de la vida i hem constatat que algunes de les feines més mal pagades, majoritàriament feminitzades,
eren les insubstituïbles.

• La prioritat absoluta de CCOO és la protecció de les persones i la
preservació de la salut i la vida. El pensament feminista ha estat
cabdal en l’elaboració d’aquestes propostes.

CCOO de Catalunya ha presentat la seva contribució per a la reconstrucció econòmica i social de Catalunya. Els criteris a partir dels quals
hem treballat han estat diversos i es resumeixen en aquests punts:

• El treball digne és el factor clau per impulsar un model productiu
equilibrat i innovador.

• CCOO considera imprescindible que les polítiques s’acordin en la
Taula de Diàleg Social. Cal construir un acord polític, institucional i
social. La situació és prou greu com perquè s’imposi la responsabilitat comunitària davant els egoismes de part.
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• Cal sortir endavant, cap a una economia verda, un estat del benestar sòlid i una democràcia plena. Seria un error intentar tornar al
passat, a un model econòmic que ha causat desigualtat i pobresa.

Sota la direcció de Joan Carles Gallego, director de l’Aula de Treball
i Societat de CCOO de Catalunya, vam començar a treballar aquest
document a finals de març, conscients dels estralls econòmics i socials que s’apuntaven. Ha tingut un procés de maduració llarg perquè hem volgut compartir la mirada sobre els problemes i la reflexió
sobre les propostes amb un conjunt de persones i entitats, professionals del món universitari, del món cultural i activistes socials. Volem
agrair a tots i totes la seva contribució crítica així com les oportunes
reflexions i el coneixement expert que han aportat. El document ha
estat sotmès a un procés intern de deliberació, esmena i aprovació.
Al final el document recull tres-centes propostes.

DIÀLEG SOCIAL
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Mesures fonamentals per negociar a la Taula de Diàleg Social de Catalunya
Caldria negociar immediatament, en el marc de la Taula de Diàleg Social de Catalunya, les mesures de protecció de les persones i
d’activació de l’economia:

1.

Considerar accident laboral a tots els efectes per a totes les persones treballadores que han estat contagiades de COVID-19 al lloc de treball.

2.

Controlar les mesures de seguretat a la feina. Si n’hi
ha, es pot treballar. Si no, no. Reforçar la Inspecció de
Treball i la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra.

3.

4.

5.

6.

Oferir solucions per a la conciliació de les obligacions
de cura amb les obligacions laborals.
Desplegar plenament la renda garantida de ciutadania i fer-la compatible amb l’ingrés mínim vital.
Assegurar a tota la població l’accés i la preservació
d’un habitatge digne per residir. Oferir ajuts al lloguer i
subministraments bàsics. Capacitar l’Institut Català de
Finances perquè financi la compra d’habitatge.
Establir mesures especials de prevenció i suport contra la violència de gènere per activar en situacions de
confinament.

7.

Reforçar el sistema de salut català.

8.

Consolidar les residències per a gent gran en l’àmbit
sanitari, dotant-les de cobertura mèdica pública continuada i respectant, en tot cas, la ràtio usuaris/ocupació. Crear i dotar pressupostàriament un institut
català de la dependència que sigui el principal gestor,
de manera directa, de les residències de gent gran a
Catalunya.

9.

Protegir les treballadores de la llar i les cures.

10. Fer compatible el dret a l’educació i la seguretat sanitària. Negociar un pla de recursos i d’organització
del treball. Establir mesures excepcionals per garantir
l’adquisició de les competències.

11. Elaborar un acord de país per a un estiu educador.
Garantir a tots els menors de setze anys en risc de
pobresa i exclusió social places i accés gratuït a casals
d’estiu, colònies i altres activitats d’esplai, d’esport i
d’estudi.
12. Fer un pla de xoc contra l’abandonament escolar per
acompanyar el jovent en la incorporació a la feina.
13. Revisar la cartera de serveis socials. Eliminar el copagament dels serveis socials.
14. Fer efectiu el dret a l’empadronament (principal accés als serveis socials, educació i sanitat) i garantir-ne
la materialització a tots els municipis de Catalunya.
Establir un pla de xoc per fer front al col·lapse en els
procediments d’estrangeria i d’asil.
15. Dotar les plantilles necessàries per atendre les ràtios
de qualitat en tots aquells serveis públics que atenen directament les persones.
16. Acordar polítiques actives d’ocupació, d’àmbit general i territorial. Incentivar la incorporació de gent jove
al mercat de treball.
17. Negociar i activar plans de xoc sectorials amb els
agents socials.
18. Promoure programes i projectes tractors amb iniciativa pública i privada per fixar i desenvolupar al territori de Catalunya sectors estratègics.
19. Equiparar-nos a la resta de països de la UE en inversió en R+D+I.
20. A curt termini és urgent elaborar un pla fiscal extraordinari que garanteixi tant la justícia social com
les necessitats d’inversió que necessitarà la represa
de l’activitat productiva.
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_propostes_reconstruccio.pdf

En aquest document es pot
veure que la prioritat absoluta
de CCOO és la protecció de les
persones i la preservació de la
salut i la vida

abril-juny / 2020
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L’habitatge, un
dret que segueix
pendent
No cal dir que hi ha un abans i un després de l’emergència sanitària que se’ns va fer present aquest març passat. D’un dia per
l’altre, els més afortunats, ens tanquem a les nostres llars, però
els que ja patien una situació d’exclusió residencial han sofert
molt més.
En diversos articles de premsa es va posar de manifest la relació
que existia entre el nombre de contagis i el codi postal. I és que,
en molts barris, el confinament va agafar en unes condicions
d’habitatge preexistents d’inhabitabilitat i amuntegament. Pisos
de no més de 50m2, on arribaven a conviure diverses famílies
que havien de compartir els espais comuns i que no tenien espai
vital. Com podien mantenir la distància?
D’acord amb Norma Véliz, activista social, moltes de les famílies que ha atès en aquestes setmanes no només pateixen
l’amuntegament, sinó que, a més, els seus habitatges tenen problemes estructurals, des d’humitats, filtracions i manca de ventilació i de temperatura adequada, fins a plagues d’insectes i altres
animals. Com podien garantir la salut?
El #Quedatacasa es va convertir en un privilegi de classe. Perquè,
a més, en aquests barris viuen part de les treballadores i els treballadors essencials, és a dir, els que no van parar, els que no van
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tenir material de protecció molts dies i que tornaven a casa amb
la por pel risc de contagiar els altres.
Amenaça dels desnonaments
La desescalada ha significat una treva a l’angoixa i l’estrès de
molta gent treballadora, però no per gaire temps. Ens ve una
altra amenaça: la dels desnonaments. La reactivació dels jutjats
a partir del 4 de juny és una amenaça, perquè davant la pèrdua
d’ingressos s’ha hagut de triar entre menjar i pagar el lloguer, i
els ajuts que havia de gestionar la Generalitat han resultat insuficients i es van esgotar en pocs dies.
Des de CCOO continuem reivindicant l’accés a l’habitatge, mitjançant la regulació del mercat i l’ampliació exponencial d’un parc
d’habitatge públic. Exigim que es facin visibles les condicions en
què viuen milers de famílies. És urgent fer efectiu el dret a l’habitatge
previst en la Constitució i en l’Estatut, i també és igual d’urgent reivindicar-lo com un dret bàsic on se sosté i es reprodueix la vida.
És fonamental lluitar per l’accés real a un habitatge digne, adequat i agradable, perquè hem de tenir dret a disposar d’una llar, a
la salut, a l’espai mínim vital, a la higiene i als subministraments.
Liliana Reyes

PRIMER DE MAIG
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Grans mobilitzacions virtuals
en temps de pandèmia
Durant el confinament, el sindicat
s’ha vist obligat a trobar noves formes
d’organitzar-se per no deixar de banda
les assemblees i les reivindicacions, i a
finals d’abril i principis de maig d’aquest
any hem pogut demostrar la nostra capacitat d’adaptació. Amb els efectes de
la COVID-19, la precarietat i la salut a la
feina s’han fet veure més que mai, i des
de CCOO hem considerat imprescindible
seguir-ho denunciant, aquest cop des de
casa.
Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball
Una de les dates més destacades per al
sindicat durant el confinament ha estat la
del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut
i la Seguretat en el Treball, un dia que, des
del 1996, el moviment sindical mundial, i
per tant també CCOO de Catalunya, commemora.
Enguany, en aquest context, no hem pogut deixar passar per alt les deficiències
en la prevenció de riscos que hem vist
des de l’inici d’aquesta crisi, en la qual
moltes empreses han aprofitat la situació
per intentar evitar l’aplicació de mesures
organitzatives i higièniques, allà on sí
que era possible. A més han recorregut a
l’argument de la falta d’equips de protecció individual per no fer front a la seva responsabilitat en la protecció de la salut de
les persones treballadores. Els serveis de
prevenció, especialment els aliens, també
han estat els grans absents en aquesta
crisi.
Assemblea telemàtica
Una altra data assenyalada va ser la del
29 d’abril, quan CCOO va organitzar una
assemblea de delegats i delegades telemàtica, amb el lema “Hauran de comptar
amb nosaltres”. Aquesta assemblea es va
poder seguir pel canal de YouTube del
sindicat i també pel web www.ccoo.cat,
des d’on es van connectar a l’assemblea
unes 1.400 persones.

La gent de CCOO va adaptar les seves
reivindicacions a la situació de confinament
Poc temps després de l’assemblea donàvem pas a un Primer de Maig, si més no, especialment inoblidable. Ha costat molt trobar formes de reivindicació i celebració tan
contundents i fortes com les que ofereixen les manifestacions de carrer, però les reivindicacions telemàtiques han donat molt de si i el lema “Salut, treball i justícia social” s’ha
fet veure molt a les xarxes.
La jornada va començar amb l’estrena d’un vídeo de CCOO de Catalunya que es va
moure durant tot el dia a través de les xarxes socials i que va tenir desenes de milers de
visualitzacions i comparticions. Aquest material audiovisual va comptar amb la veu del
gran actor Josep Maria Pou i volia ser un immens reconeixement als treballadors i les
treballadores que han estat essencials en aquesta pandèmia, però també una profunda
reivindicació de la gent treballadora, amb el missatge unànime que per sortir d’aquesta
crisi “Hauran de comptar amb nosaltres”.
Milers de manifestants a les xarxes
Al migdia va tenir lloc una impressionant manifestació virtual organitzada a escala estatal a través de Twitter. Es va demanar que cada persona publiqués un vídeo o una foto
amb una petita pancarta entre les 13.30 h i les 14 h.
Les desenes de milers d’impactes a les xarxes demostren la dimensió de la convocatòria, que passarà a la història com la primera manifestació virtual celebrada pel nostre
sindicat.
Per últim, a la tarda i durant més de tres hores, va tenir lloc un concert virtual de desenes d’artistes que van voler ser presents el Primer de Maig i que va arribar a les 116.000
reproduccions.
Ara volem tornar a trepitjar els carrers per donar veu a les nostres reivindicacions i a la
nostra acció sindical, però valorem molt haver pogut aprofitar les experiències viscudes
durant el confinament per demostrar i constatar la nostra força. “Hauran de comptar
amb nosaltres” és i serà cada cop més un fet i no pas solament un lema.
abril-juny / 2020
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El Consell Nacional de CCOO de Catalunya
convoca el 12è Congrés del sindicat que se
celebrarà els dies 7, 8 i 9 de maig del 2021
El Consell Nacional de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, reunit el 10 de juny del 2020, ha aprovat la carta de
convocatòria del seu 12è Congrés, que a continuació reproduim:

LA FORÇA DELS TREBALLS
El Consell Nacional de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, reunit el 10 de juny del
2020, convoca el seu 12è Congrés, que se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de maig del 2021 a
Barcelona, i que reunirà delegades i delegats
escollits pel conjunt d’organitzacions confederades amb la participació de 146.000 persones
afiliades.
La crisi de la COVID-19
Encarem el procés congressual en un moment
d’incerteses per l’evolució de la crisi sanitària i
les seves conseqüències en el món del treball
i, per tant, en la vida de les persones. Des del
mes de març del 2020 hem viscut una crisi sanitària mundial que ha costat desenes de milers
de vides, que ha afectat Espanya i Catalunya
de manera molt important, que ha col·lapsat
el sistema sanitari i de residències de gent
gran, i que ha determinat el confinament de
la població per contenir l’expansió del virus.
L’epidèmia ha evidenciat la crisi de les cures
i la importància d’un nou model per assegurar
la sostenibilitat de la vida. L’aturada sobtada de
l’activitat ha provocat un xoc en l’economia,
una crisi de l’oferta i la demanda sense precedents en temps de pau. S’ha evidenciat un importantíssim aprofundiment de les desigualtats
socials provinents de la precarietat laboral que
els darrers anys han patit milions de treballadores i treballadors. Ara mateix estan en perill
milers de llocs de treball, la qual cosa aprofundeix l’atur estructural, situació insostenible per
al nostre país. Aquestes incerteses s’uneixen
a les pròpies dels processos de transformació
d’un teixit productiu molt condicionat per la
digitalització i els requeriments necessaris per
frenar el canvi climàtic.
La precarietat i les retallades maten, i no només en un sentit figurat. Les persones que
treballen en el sistema sanitari i el sociosanitari s’han jugat la vida per salvar la de tots i
totes. Com la resta de treballadores i treballadors dels serveis públics han patit la manca de
recursos fruit d’una clara voluntat política dels
últims anys. Les treballadores i treballadors
dels sectors essencials, els treballs més precaritzats i menys valorats socialment, han estat
els que han sostingut la societat en la pitjor crisi que hem patit en 100 anys.
El sindicat ha fet un treball ingent per adaptarse a la situació i fer front als problemes de la
abril-juny / 2020

classe treballadora sense poder tenir mecanismes d’atenció i assessorament presencial a les
persones. D’una banda, la digitalització de la
nostra acció sindical ha permès atendre les
persones afectades per la caiguda d’activitat a
les empreses. De l’altra, la capacitat de concertació del sindicat ha garantit les orientacions per mantenir la seguretat i la salut de les
persones en els llocs de treball i ha possibilitat
la posada en marxa de mecanismes de protecció general on el manteniment de l’ocupació
i d’ingressos han estat la prioritat absoluta.
CCOO ha estat la referència de la classe treballadora en aquesta crisi.
La força del 8-M
La crisi ha mostrat les febleses del model
econòmic i social, i ha evidenciat la necessitat
de canviar-lo, posant les persones al centre de
les polítiques. El feminisme, amb grans mobilitzacions mundials des del 2018, ha catalitzat
en bona part el desig de canvi estructural de
la societat. Queda molt per fer i, sobretot, és
urgent erradicar el flagell de les violències
masclistes i els assassinats de les dones en
mans dels homes. El sindicat s’enorgulleix de
portar al món del treball les reivindicacions del
moviment feminista, del qual formem part fa
moltíssims anys, gràcies al compromís de les
dones de CCOO al llarg de la nostra història i a
l’impuls de la Conferència de Dones realitzada
en el passat mandat.
Ofensiva sindical per a la recuperació
salarial
L’ofensiva sindical que CCOO ens vam proposar al passat congrés ha obtingut resultats
i ha anat guanyant l’espai de la negociació
col·lectiva i de la concertació social amb
les patronals. L’Acord estatal per a l’ocupació
i la negociació col·lectiva (AENC) i l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) van ser cabdals per traslladar als convenis col·lectius una
recuperació salarial per sobre de l’increment
del cost de la vida. Es va aconseguir un acord
per a un salari mínim de conveni de 14.000
euros l’any, que, juntament amb les pujades
del salari mínim interprofessional fins als 950
euros, han impulsat de manera important també els increments salarials mitjans al país. Res
d’això no hauria estat possible sense les múltiples mobilitzacions sindicals en què s’han

reivindicat salaris dignes i contra la bretxa
salarial de gènere. La nostra societat, malgrat
aquests avenços, és lluny d’oferir processos
d’emancipació i d’incorporació al treball per al
conjunt de les generacions més joves i amb el
nivell formatiu més alt de la història d’aquest
país.
Crisi política a Catalunya
La situació política a Catalunya ha estat marcada per una crisi institucional i territorial molt
greu, que va viure els esdeveniments centrals
durant la tardor del 2017. La majoria parlamentària de Catalunya va impulsar un referèndum
sobre la independència de Catalunya, amb la
voluntat de declarar-la políticament. Els fets
d’octubre del 2017 van significar una estrebada
de grans proporcions a la vida política, jurídica
i social de Catalunya. El procés judicial subsegüent ha condemnat a presó els líders socials
d’Òmnium Cultural i l’ANC, i bona part del Govern de Catalunya; d’altres han hagut de marxar a l’estranger. El sindicat, que és un reflex de
la pluralitat de la societat catalana, va abordar
amb participació, consens i fermesa, i fidel als
seus valors estatutaris, la defensa dels drets
socials i els drets nacionals de Catalunya i el
dret a decidir. Ens vam posicionar en contra de
l’empresonament dels líders polítics i socials, i
vam treballar i treballem per garantir la cohesió social i la convivència democràtica.
Una aposta per la concertació social
Les dificultats econòmiques i socials que pateix Catalunya des de la política de retallades,
creuades per la forta confrontació política, han
posat en relleu la importància dels agents socials i de la concertació per a la vertebració
democràtica del país. Han estat nombroses les
iniciatives de concertació a Catalunya, en les
polítiques industrials (PNI), en les polítiques
actives d’ocupació (SOC), en les polítiques de
protecció a les persones, com la renda garantida de ciutadania (RGC), i en la negociació
col·lectiva (AIC). Aquesta estructura d’acords,
juntament amb totes les experiències de diàleg
social al territori, a escala local, comarcal o
metropolitana, ha tingut un paper cabdal com
a xarxa de protecció econòmica i d’ocupació
en un període políticament convuls.
Aquestes iniciatives han permès desenvolupar normativament la concertació social com
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a dret subjectiu, tal com estableix l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, amb l’acord sobre
la Llei de participació institucional i diàleg
social a Catalunya, aprovada recentment pel
Parlament.
Hauran de comptar amb nosaltres
Encarem el procés congressual amb l’impuls
d’un sindicat enfortit per la capacitat de
créixer davant les dificultats, mantenint la
coherència amb els seus principis i valors,
adaptant-se com sempre al context de cada
moment, mirant sempre al futur per orientar el
sentit dels canvis.
En els darrers anys des del passat congrés,
CCOO de Catalunya hem crescut en més de
6.000 persones afiliades. Un creixement de
més d’un 4 % que evidencia que el sindicalisme confederal que representem segueix
sent la principal referència de la classe treballadora catalana. Ens enorgulleix que 63.000
de les persones afiliades siguin dones i que
les dones hagin crescut també en nombre de
delegades.

de ciutadania. Volem un estat del benestar
fort i, per això, és cabdal destinar més recursos
als serveis públics i crear ocupació pública de
qualitat. Lluitem per la democratització de l’ús
de les dades i de totes les potencialitats de la
digitalització així com per la necessària independència dels mitjans de comunicació, eines
cabdals, com el món de la cultura, pel seu valor
social al servei d’una societat lliure i crítica.
Aquests són els eixos per al debat congressual,
que donen continuïtat als processos participatius que el sindicat ha obert els darrers mesos
amb l’Assemblea sindical oberta (ASO) i amb
les Propostes per a la reconstrucció a Catalunya després de la COVID-19:
• Reforçar la democràcia
• New green deal (pacte verd europeu)
• Avançar en igualtat
• Treball digne i protecció social
• Enfortir l’estat del benestar

la definició de les polítiques sindicals per al
conjunt de l’Estat. Els debats del 12è Congrés
s’emmarquen i s’alineen, també, amb les propostes sindicals aprovades en el Congrés de la
Confederació Europea de Sindicats (CES), celebrat a Viena del 21 al 24 de maig del 2019, i
de la Confederació Sindical Internacional (CSI),
celebrat a Copenhaguen del 2 al 7 de desembre del 2018. Es reafirma, així, el compromís
internacionalista de la CONC. Reforçar el sindicalisme internacional és fonamental perquè
la classe treballadora pugui avançar en condicions dignes per a tots els treballs, en benestar
per a totes les vides i en la globalització dels
drets arreu d’aquest món global.
El sindicat de la classe treballadora, motor
de la història
El treball és el centre de qualsevol projecte de
vida digna perquè teixeix una xarxa de responsabilitat compartida i cohesió social.
L’especialització i el repartiment dels treballs
generen els béns que necessitem per viure. És
necessari repartir també la riquesa.
Els treballs de cura generen protecció i benestar. No és just que a Catalunya hi hagi
gairebé un milió i mig de persones per
sota del llindar de la pobresa.

Hem tornat a revalidar la condició de primera força sindical de Catalunya en el
darrer període de concentració d’eleccions
sindicals. Hem mantingut el nostre percentatge de representativitat per sobre del 41
% i hem augmentat el diferencial davant
de la segona organització sindical de
manera important. Representem el
41,21 % dels treballadors i treballadores de Catalunya que han realitzat eleccions sindicals als centres de treball,
amb 21.739 persones delegades, de
les quals 9.340 són dones. Fa 42 anys
que som el primer sindicat de Catalunya
ininterrompudament defensant de manera
legítima els interessos laborals, econòmics
i socials de la classe treballadora catalana.
La construcció del futur
Encarem el procés congressual amb el
repte de ser actius en la construcció del futur
del món del treball. Les transformacions sistèmiques que signifiquen un canvi de paradigma en les relacions de treball i en les relacions
socials no es poden fer sense comptar amb nosaltres. Volem canvis que siguin un avenç dels
valors de la democràcia, obrint les portes de les
empreses i l’economia a la participació de la
ciutadania, de les treballadores i treballadors.
Volem una indústria de caràcter nacional amb
un valor estratègic per fer front a situacions de
crisi. Volem canvis que dignifiquin tots els treballs i totes les vides. Canvis que, mitjançant
el treball, el feminisme i la lluita contra el
canvi climàtic, han d’avançar ràpidament cap
a la justícia social. Ens comprometem amb la
construcció d’un model econòmic i productiu
respectuós amb el medi ambient, una economia circular que respecti el planeta i una transició justa que no deixi ningú enrere. Canvis
per posar les persones al centre de les prioritats polítiques, on els serveis públics desenvolupin la seva funció com a garantia de drets
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Una democràcia no és plena si no arriba al
govern de l’economia i als centres de treball. No hi pot haver amagatalls ni fronteres per al dret al treball, no hi pot haver
discriminació per origen ni per creença
ni per sexe ni per orientació sexual.
En aquesta era de canvis i transformacions, hauran de comptar amb nosaltres.
Tenim la força i el valor dels treballs d’una
societat diversa i plural, de dones i homes,
amb un espai destacat per a la joventut
treballadora, les persones aturades i les
pensionistes i jubilades per democratitzar
l’economia i les empreses, per desenvolupar plenament els drets de ciutadania i l’estat
del benestar, per desmuntar el patriarcat i per
cuidar la salut del planeta amb una economia
sostenible i circular.
Un total de 26.371 persones han participat en la
construcció i priorització de les propostes que
el sindicat ha d’acabar de desenvolupar en el
debat congressual i compartir amb el conjunt
de la classe treballadora del país.
Canvis locals, canvis globals
El Congrés de la CONC emmarca els processos
congressuals propis de les federacions sindicals
sectorials i unions sindicals intercomarcals que
conformen la CONC i dels sindicats comarcals,
així com les conferències de les seccions sindicals. Tot el sindicat ha de reforçar els seus plans
d’acció i treballar les propostes adequades a
cada nivell i àmbit d’intervenció. El Congrés de
la CONC, des de la seva personalitat pròpia com
a sindicat nacional de Catalunya, s’inscriu en el
marc del Congrés de la CS de CCOO d’Espanya,
com a expressió de la corresponsabilitat en

Treballem perquè cap persona no es quedi
enrere.
Et cridem a participar en el congrés, que és
el mitjà pel qual les afiliades i afiliats de tot
el territori i tots els sectors posarem en comú
idees i propostes per pensar el nostre projecte
col·lectiu. La participació és la clau més evident de la consistència de les nostres propostes, de la higiene i transparència democràtica, i
de l’emoció que representa ser coprotagonista
del procés congressual.
Amb aquests reptes, aquestes il·lusions i
aquesta força, i sabent bé que la classe treballadora és el motor de la història, convoquem el
12è Congrés de la CONC.

Barcelona, 10 de juny de 2020
abril-juny/ 2020
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Finalitza la 2a Assemblea sindical oberta
amb una gran participació
Amb el lema “Amb tu construïm el futur”, el dia 19 de desembre del 2019, el Consell Nacional de la CONC va aprovar
la carta de convocatòria de la 2a Assemblea sindical oberta
(ASO), un procés participatiu que s’ha desenvolupat entre
els mesos de gener i juny del 2020.
Amb la presentació de la memòria i de les 25 propostes escollides per l’afiliació al Consell Nacional de CCOO, el dia 10 de juny
va cloure un procés de debats i votacions que ha mobilitzat més
de 26.000 persones.
L’ASO és un procés participatiu que té per objectiu debatre i
construir propostes sobre els temes estratègics que formaran
part del congrés del sindicat. Per això, té lloc abans de la convocatòria del congrés i les conclusions de l’ASO formen part dels
debats congressuals.
Edició alterada per la pandèmia
Aquesta edició ha estat alterada per la pandèmia de la COVID-19, que ha fet canviar el calendari i el format d’algunes de les
seves parts. S’han hagut de suspendre assemblees programades
per a la segona quinzena del mes de març i s’ha hagut d’anul·lar
l’assemblea de cloenda, que havia d’aplegar 2.000 persones i
que ha estat substituïda per la presentació directa a la reunió
del Consell Nacional. Malgrat aquests impediments, la participació ha superat els objectius fixats, també respecte de la primera
edició.

A la fase de debat s’han realitzat 81
assemblees presencials i a la fase
d’elecció de propostes, hi han participat
26.371 persones

El procés participatiu s’ha desenvolupat en tres fases: debat,
elecció de propostes i cloenda.
Prèviament, s’ha presentat el balanç de l’aplicació de les propostes votades a la 1a ASO. Hem pogut comprovar com totes les
propostes votades s’han dut a terme, la qual cosa demostra la
validesa i l’efectivitat d’aquest procés.
A la fase de debat s’han realitzat 81 assemblees presencials, on
han participat 2.007 persones, i una enquesta que han respost
7.004 persones. Hi han participat un 59 % d’homes i un 41 % de
dones, i ha estat oberta a persones afiliades i no afiliades.

L’objecte de debat de la 2a ASO ha estat com incorporar el sindicat als canvis que s’estan produint des del punt de vista tecnològic, mediambiental, social… Ho hem fet des de la centralitat
del treball i de la importància que aquest té per aconseguir una
societat més solidària i portant al debat com desenvolupar projectes de vida digna sustentats en el valor de la comunitat i dels
béns i serveis públics.
Per fer això hem organitzat la participació al voltant de 5 eixos:

El recull dels continguts dels debats i de l’enquesta s’han agrupat
en 100 propostes que han estat sotmeses a votació per part de
l’afiliació a la fase 2 del procés.

1. Transició justa: energètica, climàtica, tecnològica, laboral i demogràfica; 2. Sindicat feminista; 3. Identitats i diversitats; 4. El repte generacional, i 5. La relació del sindicat amb les noves realitats
laborals i socials.

A la fase d’elecció de propostes, hi han participat 26.371 persones (14.918 homes, 11.443 dones i 10 de gènere no binari). Les
persones afiliades han pogut votar 25 propostes, 5 per cada un
dels eixos de debat.

En finalitzar aquesta segona edició podem dir que l’ASO s’ha
consolidat com a mètode de participació previ al congrés i com
a mecanisme per portar els grans debats a la proximitat i a la
realitat de la nostra gent. Dolors Llobet

abril-juny / 2020
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Les 25 propostes seleccionades
Eix 1
1. Cal una reducció efectiva de jornada, sense reducció del salari.
2. És necessari impulsar l’abandonament de les energies contaminants i dels combustibles fòssils.
3. S’ha d’augmentar l’equitat fiscal, amb més tributació dels beneficis del capital, les rendes altes i els grans
patrimonis.
4. La representació dels treballadors i treballadores ha de participar en els òrgans on es decideixen les estratègies empresarials.
5. Cal afavorir la mobilitat sostenible i el transport públic.
Eix 2
1. Cal reduir la bretxa salarial mitjançant la negociació col·lectiva, tot defensant la transparència i el registre
salarial a les empreses.
2. Cal erradicar la precarietat i la contractació a temps parcial no desitjada, que penalitza més les dones.
3. És necessari equiparar els permisos de maternitat i paternitat, i que aquest darrer sigui obligatori i no transferible.
4. Cal afavorir la presència de dones als sectors i llocs de treball masculinitzats, amb formació i amb accions
positives.
5. Cal incloure la coeducació a totes les etapes educatives.
Eix 3
1. Per evitar discriminacions, cal prohibir a les empreses l’ús de les dades mèdiques i privades personals.
2. El sindicat ha de combatre qualsevol tipus de normes a les empreses que generin sexisme o discriminació.
3. Cal reivindicar els currículums cecs (sense referències personals) per evitar discriminacions.
4. Les promocions professionals s’han de fer amb criteris objectius per evitar arbitrarietats i discriminacions.
5. Cal realçar el valor de la defensa dels interessos generals, la solidaritat i l’ajuda mútua davant els interessos
corporatius.
Eix 4
1. El sindicat ha de defensar la garantia de les pensions futures i reforçar el caràcter públic del sistema.
2. S’han de potenciar les jubilacions parcials per afavorir el relleu generacional.
3. El sindicat ha de lluitar per fer efectiu el dret a l’habitatge: regulant els preus i incrementant el parc públic
per garantir la funció social.
4. Cal reduir la jornada de treball en funció de l’edat, per repartir el treball.
5. Per a l’emancipació de la gent jove, calen polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge i el treball digne.
Eix 5
1. És necessari revertir la reforma laboral i promoure canvis legislatius contra la precarietat laboral.
2. El sindicat no ha de contractar proveïdors que no compleixin amb els drets laborals.
3. És bàsic denunciar les situacions de falsos autònoms (dependents i de cooperatives) i assolir el reconeixement de la relació laboral.
4. S’ha de reivindicar l’augment dels recursos i la capacitat d’actuació de la Inspecció de Treball.
5. Cal esforçar-se perquè tots els treballadors i treballadores estiguin protegits per un conveni sectorial i, en
cas que existeixi un conveni propi, que aquest comporti una millora de condicions.

abril-juny / 2020
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La precarietat del nostre sistema
sanitari queda al descobert amb
l’atac del coronavirus

Com a sindicat majoritari de Catalunya hem tingut, tenim i tindrem el deure i l’obligació de ser al costat de les treballadores i
treballadors d’aquest país, i és per això que des del primer moment de la pandèmia vam renunciar de manera voluntària al
nostre crèdit sindical i ens vam posar a fer assistència sanitària
als nostres llocs de treball, sense deixar la tasca sindical, que ha
estat més intensa que mai.
Des de CCOO fem un gran reconeixement a tots els professionals
que han lluitat des del minut zero contra la pandèmia de la COVID-19, per atendre, tenir cura, salvar vides i, en algunes ocasions,
acompanyar en els darrers minuts de la vida de les persones que,
malauradament, no podien tenir a prop els seus éssers estimats.
També cal fer esment de les més de 50.000 persones de totes
les categories professionals que han estat contagiades (contagis que de vegades han comportat la mort, possiblement evitable, de molts companyes i companys), en la majoria dels casos
per una manca d’equips de protecció individual. D’això, en fem
responsables les autoritats sanitàries per manca de previsió i de
provisió.
Sempre, però ara més que mai, hem pogut constatar les mancances existents pel que fa a prevenció de riscos laborals, així
com la falta d’organització empresarial i de lideratge institucional. Aquesta crisi sanitària ha deixat nu el que ja sospitàvem: un
sistema sanitari de cura a les persones molt feble, sobrecarregat,
sovint externalitzat i privatitzat.
També la crisi sanitària ha deixat al descobert la poca dignitat
d’algunes empreses privades dins el món de la dependència i la
abril-juny / 2020

teleassistència, en què han mort persones grans, soles, desemparades i sense cap mesura de protecció, i, en molts casos, sense
cap oportunitat del mínim tractament i, en d’altres, acompanyades de la mort també de les treballadores. Això no pot tornar
a passar mai més: és urgent la creació d’un institut català de la
dependència.
Necessitem una sanitat 100 % pública, no creiem que ningú en
tingui cap dubte. S’ha demostrat que només existeix un tipus de
sanitat, sanitat de tothom i per a tothom, i que les treballadores
i treballadors de tots els sectors també hem de ser tractats igual,
tant en retribucions com en drets laborals, ja que, com s’ha vist,
hem prestat el mateix servei.
És el moment ja de retornar tots aquells drets arrabassats des
del 2012 i que encara no s’han revertit totalment —5 % en les
retribucions, pagues dobles, objectius, carrera professional, fons
d’acció social, jornada…—, i, sobretot, equiparar les ràtios del
personal de la salut a la mitjana europea.
Els professionals no som heroïnes ni herois: som persones amb
famílies i amb vida pròpia, i volem que se’ns tracti com a tal i
se’ns reconegui la feina feta i la millora de les nostres condicions de treball, que repercuteixen directament en els usuaris i
usuàries del nostre país.
No necessitem almoines ni premis de la Generalitat ni de la Casa
Reial ni de ningú: volem un increment d’inversions en la sanitat pública, volem participar i democratitzar la sanitat, i, per tot
plegat, és hora de dir prou i d’esperonar un canvi i un replantejament urgents i necessaris. El nostre millor premi és mirar els
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pacients i fer-los aflorar un somriure quan hi ha dolor i patiment, o quan la mort amenaça.
Per tot plegat, tan bon punt es pugui, a part de les reivindicacions institucionals, que les hem fet a diari, sortirem al carrer
per tal d’aconseguir una sanitat 100 % pública i del poble.

Desigualtat i classisme en la
gratificació anunciada pel Govern
al personal de la sanitat i de les
residències
Des de l’anunci per part del Govern respecte de com pensa
retribuir en la nòmina de juliol la dedicació i el sobreesforç
dels professionals de la sanitat i de residències, des de CCOO
ens hi oposem de manera contundent perquè tracta amb
una gran desigualtat i classisme les diferents categories professionals, quan tothom que ha lluitat contra la pandèmia de
la COVID-19 ho ha fet de la mateixa manera. A més, n’exclou
un personal indispensable, com és el personal de la neteja
i la desinfecció: sense elles, la majoria dones, la feina de la
resta hauria estat impossible.
Volem aclarir, i així els ho hem fet saber, que la diferenciació
de les categories, com és obvi, es fa a través de les taules
retributives, però ara parlem d’una gratificació i, com a tal,
tothom la mereix.
Tampoc ha tingut en compte els treballadors i treballadores de la sanitat privada, malgrat que han estat intervinguts
i han assumit pacients afectats per la mateixa malaltia. Cal
incloure-hi tothom: personal sanitari, professionals de gestió i serveis, serveis socials, transport sanitari, teleassistència,
dependència, atenció a persones amb discapacitat física i
intel·lectual, i tots aquells col·lectius considerats essencials.
Les mesures anunciades pel Govern han respost a una presa
de decisió totalment unilateral, precipitada, propagandista,
sense criteris objectius i excloent de les negociacions els
agents socials i la classe treballadora.
A banda d’això, des de CCOO exigim el retorn de tots els
drets arrabassats des del 2012, una bona inversió en el sector
de la salut i la dependència, una millor coordinació i gestió
de la prevenció de riscos, així com una previsió i una provisió de bons equips de protecció individual i equipament
sanitari en tots els sentits. Així mateix, demanem al Govern
que aquesta negociació es porti a terme a la Taula de Diàleg
Social, que va ser creada i que en l’actualitat es troba buida
de contingut. Per tant, els instem a portar la seva proposta a
la negociació amb els agents socials per tal que sigui substancialment més justa, democràtica i equitativa.
M. Àngels Rodríguez
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La marginación
del sector de la
limpieza
El personal de la limpieza en los hospitales, ambulatorios y centros sociosanitarios carece de la consideración de personal sanitario y, por tanto, se halla varios escalones por debajo a la hora
de recibir protección contra la pandemia de la COVID-19.
Limpian habitaciones de pacientes infectados, desinfectan sus
camas, sus mesas, armarios, baños y, especialmente, sus desechos
porque se encargan de recogerlos y de llevarlos a contenedores.
Se trata de un colectivo que ha levantado de nuevo la voz contra el sistema que las ha marginado durante la crisis sanitaria. La
queja de las personas que trabajan en las contratas de limpieza
se ha centrado en que no han recibido el material de protección necesario, demasiadas veces con la excusa de que no son
personal sanitario. Es por ello, además, que no se les somete a
test, a diferencia del resto de la plantilla que sí es considerado
como tal.
Ante esta desprotección, CCOO ha estado en primera línea con
ellas, asesorándolas, apoyándolas y haciendo mil y una gestiones para darles la visibilidad que estas trabajadoras merecen.
“Invisibles”
CCOO reivindicamos la importancia del sector de la limpieza en la
crisis del coronavirus, ya que las
“invisibles” han sido esenciales
en la lucha contra la pandemia y
han sido también parte activa a la
hora de controlarla. Por tanto no
entendemos cómo, una vez más,
el Govern de la Generalitat toma
decisiones unilaterales y vuelve a
olvidarse de este colectivo para
reconocer su trabajo y no lo incluye en las retribuciones previstas con motivo de la COVID-19.
Grupo de riesgo
El personal de limpieza ha sido esencial en el
control de la pandemia
Desde CCOO también reclamamos que las limpiadoras sean
encuadradas entre los grupos de riesgo ante el coronavirus, al
ser un colectivo que ha estado en primera línea de riesgo, y que,
por tanto, las equiparen al personal sanitario para la realización
de los tests de la COVID-19.
Exigimos a las empresas que revisen la evaluación de riesgos
a través de sus servicios de prevención, para adaptarlos a las
circunstancias derivadas de esta pandemia, y, a la vez, que se
imparta la formación adecuada, de manera permanente y continua, para la gestión de residuos biopeligrosos.
Aurora Huerga
abril-juny / 2020
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La crisis sanitaria hace aflorar aún
más la precariedad en la hostelería
El sector hotelero se enfrenta a una
crisis sin precedentes debido a la pandemia de la COVID-19, que pone en
riesgo la viabilidad de las empresas y
el empleo. Miles de empresas, en particular microempresas y pymes, luchan
por sobrevivir, otras se enfrentan a la insolvencia. Muchos trabajadores y trabajadoras tienen desempleo temporal y han
perdido, o corren el riesgo de perder, sus
empleos pronto. Las facturas y los costes
fijos de alquiler continúan produciéndose y, sin embargo, estas empresas prácticamente no tienen ingresos. Todos se
enfrentan a una gran incertidumbre en
los próximos meses.
Hemos pasado de estar en la cresta de la
ola, con récords de ocupación y llegada
de turistas, a un cierre total de la actividad, cosa que nunca en nuestra historia
reciente se había dado. De la noche a la
mañana se ordenó el cierre de toda actividad turística para mantener la salud de
la población y esto provocó la angustia y
el desasosiego de las personas trabajadoras de nuestro sector. Hemos recibido
decenas de consultas diarias a las que no
podíamos dar respuestas concisas dado
que nos encontrábamos ante un escenario nuevo y caótico que necesitaba un
marco jurídico que se iba publicando por
días. Debíamos estar muy atentos a todo
lo novedoso y denso de la nueva normativa, tanto en materia de salud como en
materia laboral para dar respuesta a las
miles de consultas.
Sin coberturas sociales
Se han presentado más de 30.000 ERTE
en nuestro sector con la afectación del
99 % de las plantillas bajo el amparo jurídico de la fuerza mayor, en su inmensa
mayoría, y su posterior prórroga, fruto de
la negociación, con CCOO como uno de
los principales interlocutores.
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Se han presentado más de 30.000 ERTE en el
sector de la hostelería, con la afectación del
99 % de las plantillas
Aun así, numerosos colectivos empleados del turismo, ya en situación precaria antes de
esta crisis, han visto como no les llegaban estas coberturas sociales, ya que ni siquiera
estaban dados de alta en sus empresas o sus cotizaciones no correspondían a su trabajo efectivo. Fijos discontinuos, guías turísticos, empleados de museos en el limbo legal
por su ya maltrecha relación laboral, empresas de trabajo temporal (ETT) que habían
dejado tiradas y abandonadas a las miles de personas que estaban puestas a disposición en empresas usuarias y a quienes han despedido de sus puestos de trabajo y a las
que han extinguido sus contratos temporales, o rescisiones de contratos antes del cese
de actividad en las colectividades de restauración y empleados en turismo de montaña.
Tanta precariedad existente antes de la crisis sanitaria ha hecho que muchas más personas estén en riesgo de vulnerabilidad a pesar de las medidas de ayuda adoptadas.
Desde el sindicato no dejamos de atender las constantes consultas y de dar cobertura
a los ERTE, porque sigue habiendo muchas personas pendientes del cobro de sus prestaciones del SEPE.
Seguimos apostando por acuerdos como el firmado con la patronal de restauración
colectiva y la prórroga de los ERTE para poder apuntalar y garantizar el mantenimiento
del empleo en un sector tan estratégico para la economía por su aporte al PIB y que ha
servido para salir de otras crisis.
Desde CCOO apostamos por un modelo que ha de prepararse para un turismo más
sostenible y socialmente responsable y en el cual la precariedad se erradique por completo. Paco Galván
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La pandèmia s’ha acarnissat amb els
treballadors i treballadores del comerç
Dins el sector del comerç els considerats serveis essencials han
estat els menys afectats en els processos d’ERTO. Els primers
dies es va estar treballant sense mesures preventives i encara
que es van anar millorant de manera general, en cap moment
no s’ha treballat en condicions òptimes de seguretat davant la
COVID-19. També s’han incrementant les càrregues de treball
en un subsector com el de supermercats, sobrecàrregues que
s’han solucionat en alguns casos mitjançant les contractacions i,
en d’altres, suplint aquesta càrrega amb hores complementàries.
Hem hagut de posar especial atenció en les mesures preventives
perquè es pugui treballar en un entorn segur, exigint que les empreses compleixin amb el subministrament d’equips de protecció individual (EPI), gel hidroalcohòlic, metacrilats de protecció
a les caixes per, d’aquesta manera, evitar la sobreexposició a la
COVID-19 de les persones treballadores i, sobretot, del col·lectiu
particularment sensible, al qual hem dedicat especial atenció.

ERTO en què no hi havia representació legal de les persones treballadores i també hem assessorat els representants de les persones treballadores en les seves negociacions amb les empreses.
Malauradament, els treballadors i treballadores han tingut problemes a l’hora de cobrar la prestació. De fet, han patit retards
de fins a quaranta dies en el reconeixement del dret a rebre la
prestació d’atur, la qual cosa pot suposar una demora de fins a
dos mesos en el primer cobrament. Això suposa un gran problema, a causa de la precarietat salarial del sector..
Cesc García Alonso

Des de la declaració de l’estat de l’alarma el 17 de març, el Sector
de Comerç de CCOO ha estat atenent un gran volum de consultes pel que fa als processos d’ERTO tant per força major com
ETOP (econòmiques, tècniques, organitzatives o productives)
així com a temes de salut laboral, en aquest cas elaborant protocols d’actuació i consultes per abordar la desescalada.
En el sector de serveis, en data 2 de juny del 2020, hi ha un total
de 79.385 expedients de regulació d’ocupació amb una afectació de 507.006 persones. D’aquests, 30.511 expedients són de
comerç (38,44 %), amb una afectació de 159.984 (31,56 %) de
persones treballadores.

En el sector del comerç essencial, com els
supermercats, s’ha hagut de posar especial
atenció en les mesures preventives i de
càrregues de treball

En el comerç, els subsectors més perjudicats han estat el comerç
tèxtil, el comerç del metall, els grans magatzems i el comerç de
la pell. En aquest sentit, hem participat en la negociació dels

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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L’educació confinada
Estem acabant un curs que ha trastocat la nostra vida. La de tota la societat
i també la de l’escola. Ens hem hagut
de reinventar, traslladant a les pantalles
dels ordinadors les classes lectives. Amb
els nostres propis mitjans, sense tota la
formació, cuidant de les nostres famílies,
amb l’objectiu de no deixar ningú enrere. Sabem que no ho hem aconseguit del
tot. Era impossible i les diferències educatives s’han eixamplat, amb la qual cosa
s’ha castigat especialment l’alumnat més
vulnerable.
Els nostres dirigents han tingut encerts i
errades, com era lògic, però la principal
errada es podria haver evitat: no dialogar
amb la representació sindical i portar-nos
a un conflicte innecessari.
Com serà el proper curs?
Ara la nostra lluita s’està centrant en el fet
que això canviï en la preparació del curs
vinent. Un curs que serà diferent de tota
la nostra experiència anterior. Si la pandèmia empitjorés i el curs hagués de ser
telemàtic, seria un drama educatiu per a
la majoria de la població escolar. Esperant
que això no passi, les mesures de distanciament físic faran del tot impossible una
organització escolar com l’existent. Els
grups s’hauran d’incrementar per reduir
els contactes i la majoria de centres educatius no disposaran de capacitat per fer-

ho. També trobarem dificultats a molts
municipis, que no disposaran d’espais per
crear “escoles de campanya”. Però encara
que aconseguim resoldre els problemes
d’espais, necessitarem un increment pressupostari molt elevat per poder contractar
els diferents professionals necessaris, tant
per a les activitats lectives com per al menjador escolar. En el cas del personal docent
es podria donar la situació que hi hagués
dificultats per trobar suficients persones
amb la titulació didàctica requerida.
Poca implicació de la Generalitat
CCOO entenem que com a societat
hauríem de definir com volem que sigui
aquesta educació del proper curs i per
això considerem que la Mesa del Diàleg
Social, acabada de constituir, seria el marc
idoni per al debat i l’acord, per després
concretar la negociació laboral en els diferents sectors professionals. No veiem el
Govern de la Generalitat, però, massa disposat a això i el temps va passant…
Objectius de CCOO
No defallim, però, en la nostra exigència
de negociació, en què CCOO tindrem
clars els nostres objectius:
• Garantir el dret de tothom a l’educació,
específicament, de l’alumnat més vulnerable, que requereix la màxima presencialitat i atenció individualitzada.

• Garantir la salut. Els centres educatius
no poden ser pols de contagi, tot i que
sabem que el contagi zero serà molt
complicat d’assolir, ja que hem de garantir el dret a l’educació. Per aquest
motiu, les nostres actuacions han d’anar
dirigides a minimitzar-ne els riscos, amb
l’aplicació de totes les mesures preventives (que comporta disposar d’EPI i plans
de contingència negociats i validats per
la representació sindical i el servei de
prevenció a cada centre), la protecció
del personal vulnerable (que implica
el treball no presencial sense pèrdua
de drets) i la promoció dels hàbits de
protecció (motiu pel qual insistirem en
la nostra demanda històrica de disposar de personal d’infermeria als centres
educatius).
• Garantir els drets laborals de tots els treballadors i treballadores del sistema educatiu. Haurem d’incrementar el nombre
de professionals necessaris, i protegir,
en cas de no poder treballar, tant el personal de la neteja i transport com el del
lleure educatiu, el docent de la pública
i de la privada, i el de suport educatiu.
En tots els casos, haurem de negociar el
teletreball per si fos necessària la teledocència, ja que durant aquests mesos
hem hagut de fer-ho sense cap tipus
de regulació. Un teletreball que s’haurà
de fomentar més en el cas del personal
d’administració i serveis. També haurem
de decidir, com a societat, quina protecció donem a serveis educatius fonamentals, com són les escoles bressol privades
i els ensenyaments no reglats, com les
acadèmies d’idiomes, que estan patint
molt aquesta crisi i que podrien patir la
pèrdua de milers de llocs de treball.
Tot plegat comportarà un increment extraordinari dels fons econòmics que hi
dediquem, considerant que vivim una
emergència educativa. Una necessitat
per al nostre futur com a societat.
Manel Pulido

Si la pandèmia empitjorés, seria un drama
educatiu per a la majoria de la població escolar
abril-juny / 2020
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Correos, el segon àmbit amb més empleats i
empleades afectats per coronavirus
CCOO, sindicat majoritari a Correos, ha denunciat els greus efectes de la crisi del coronavirus a l’empresa postal pública, que ha
esdevingut el segon àmbit amb més empleats i empleades afectats després del personal sanitari. El sindicat acusa el president,
Juan Manuel Serrano, de voler rentar la seva imatge personal
ocultant la conflictivitat laboral i el desgavell per la pèssima gestió de la crisi sanitària.
Des de l’inici de l’estat d’alarma, hi ha hagut mancances en seguretat i en mitjans de protecció durant setmanes. El president
de Correos ha enviat a treballar sense EPI milers de treballadors
i treballadores. A més, amb l’anunci “estrella” de la incorporació
de 4.055 llocs de treball fixos —mesura pactada abans de la crisi— ha volgut distreure l’atenció sobre la seva decisió d’imposar
un 100 % d’activitat als 53.000 treballadors i treballadores de
l’empresa pública en la “desescalada”, des de l’11 de maig.

CCOO, valorant com la plantilla ha estat a l’altura de la situació,
garantint la prestació del servei postal universal com a essencial,
reclama a l’empresa accelerar matèries ja compromeses i acordades amb la plantilla.

El TSJC dona la
raó al sindicat en
la nostra defensa
del personal
penitenciari

CCOO aconsegueix
incloure en un ERTO
el personal del
sector turístic del
Pirineu de Lleida

CCOO volem destacar la tasca abnegada i valenta dels
treballadors i treballadores penitenciaris catalans, els
quals sense mitjans, amb protecció escassa o nul·la i sense tests, han afrontat, i continuen fent-ho, una situació
extremadament difícil als centres, amb l’únic suport de
la seva professionalitat. És deure de l’Administració no
deixar-los sols i secundar-los amb el màxim de mitjans
possibles.
A principis d’abril, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó a l’Agrupació de Personal
Penitenciari de CCOO de Catalunya, la qual va denunciar
la falta d’equips de protecció i de proves de diagnòstic
per als treballadors i treballadores penitenciaris davant
la crisi del coronavirus. La interlocutòria de la resolució
incloïa una llista d’equips i de mesures necessàries que
calia implantar als centres penitenciaris amb caràcter urgent i immediat.
Des de CCOO ens enorgullim i ens alegrem dels resultats
aconseguits fins ara amb les denúncies, però som conscients dels molts i millors drets que cal encara establir als
centres penitenciaris per revertir la situació crítica en la
qual encara es troben.

Treballadors i treballadores del sector del turisme del Pirineu de Lleida són inclosos en un ERTO per força major
gràcies a la resolució dictada per la Inspecció de Treball
després que CCOO denunciés nombroses empreses del
sector de l’hostaleria del Pirineu de Lleida perquè havien cessat anticipadament, per fi de temporada, treballadors i treballadores fixos discontinus i eventuals, el 14
de març passat, i havien deixat més de 6.000 persones
treballadores sense accés a prestacions d’atur i ajudes
assistencials.
Al col·lectiu afectat, entre fixos discontinus i eventuals,
se’ls va rescindir el contracte per final de temporada,
tot i que la finalització estava prevista per al 13 d’abril.
CCOO va denunciar que totes aquestes persones haurien de ser incloses en un ERTO per causa de força major, com estableix l’apartat 6 del Reial decret 8/2020, i
que aquesta situació suposava deixar aquest grup al
marge de les cobertures de les prestacions d’atur per la
COVID-19, així com de la resta d’ajudes socials instaurades per decrets posteriors relacionats amb els efectes
econòmics i socials de la pandèmia.
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CCOO aposta per la continuïtat de les
plantes de Nissan a Catalunya
El 28 de maig del 2020 Nissan va
anunciar el tancament de les plantes
de producció que la multinacional té
a la Zona Franca, Sant Andreu de la
Barca i Montcada i Reixac.
Aquest anunci es produeix com a conseqüència d’una reestructuració a escala
mundial que, segons fonts de Nissan, es
fa per fer front a la situació financera de
la companyia i s’emmarca en l’estratègia
global de l’aliança Nissan-Renault-Mitsubishi, en la qual s’ha produït un repartiment de la gestió de les diferents àrees
geogràfiques del negoci al món, i el continent europeu queda sota la direcció de
Renault.
CCOO hem plantejat la nostra oposició a les decisions de Nissan pel que fa
a la capacitat productiva d’Europa, que
afecta directament les plantes a Catalunya. Des de fa ja alguns mesos, CCOO
hem insistit que les fàbriques de Nissan
tenen un nivell de rendibilitat dels més
alts del grup, a més d’una alta flexibilitat
per desenvolupar diferents projectes de
producció, com s’ha demostrat fins ara.
Creiem també que, per ser líder al sector
de l’automoció al món, s’ha de ser pioner en el desenvolupament de les noves
tecnologies aplicades al vehicle, els seus
processos de producció i la futura estratègia de mobilitat, sobretot a les grans
àrees metropolitanes. Entenem que és
un greu error abandonar una de les capitals del món com és Barcelona, hub tecnològic del sud d’Europa.
La decisió de Nissan fulmina d’un cop de
ploma milers de llocs de treball, tant directes com indirectes.
Projecte industrial de futur
Els treballadors i treballadores de Nissan
i CCOO tenim clar que no hi ha altra sortida que no sigui un projecte industrial
amb futur per a les tres plantes afectades a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Aquesta convicció, que ens portarà les
abril-juny / 2020

CCOO és al costat dels treballadors i
treballadores perquè Nissan no tanqui

pròximes setmanes i mesos a emprar
tota l’energia i més en la recerca i exigència de viabilitat, parteix d’un principi que
ve presidit per l’acció de CCOO des de fa
anys: l’únic futur viable per a l’economia
catalana és un futur industrial. El sector
de l’automòbil és estratègic a Catalunya
pel seu pes en el PIB i quant a llocs de
treball, i perquè és un sector preferent en
la reconversió de la sostenibilitat.
CCOO a Nissan, conjuntament amb el
comitè d’empresa, hem emprès un desplegament sense precedents que va en
dues direccions. La primera és l’àmbit
institucional, en el qual tots hem d’anar
a l’una. És imprescindible que les institucions (el Departament d’Empresa i Coneixement, el Ministeri d’Indústria i els
ajuntaments de Barcelona, Montcada i
Reixac, i Sant Andreu de la Barca) es posin
d’acord amb les empreses i els sindicats
per no malbaratar el llegat de gairebé
un segle d’història. No hi ha millor aval
que el de la història per demostrar que

a Barcelona es poden continuar fabricant
cotxes per sobre dels esdeveniments i
les pandèmies que amenacen la salut i
el treball. Barcelona ha de continuar sent
una de les fàbriques d’Europa.
En segon lloc, els treballadors i treballadores de Nissan lluitaran perquè aquest
futur industrial sigui una realitat. En
aquest sentit, i més enllà de les intervencions institucionals que es produeixin, CCOO seguirem plantejant totes les
mobilitzacions que siguin necessàries
per demostrar a la ciutadania i a l’opinió
pública la decisió injusta que Nissan vol
executar. Aquesta eina, la desenvoluparem fins a les últimes conseqüències,
perquè creiem en un futur industrial de
Nissan i perquè és fonamental mantenir
l’ocupació com a font de riquesa social i
com a manera de preservar el teixit industrial de Catalunya, que no pot decaure per decisions com les que ha pres la
multinacional japonesa.
Tomás Díaz Montesinos
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Regularització dels 600 falsos autònoms
que quedaven a la Corporació Alimentària
de Guissona
En els últims dos anys, gràcies a la campanya sindical de CCOO contra el frau de
les falses cooperatives de treball associat,
s’han regularitzat 20.000 treballadors i
treballadores al conjunt de l’Estat, que
han estat adscrits al règim general de la
Seguretat Social i han passat d’una situació de precarietat a poder gaudir de tots
els seus drets.
En aquest marc, i com a colofó d’aquesta
lluita i del fruit del nostre treball, després
d’interposar diferents denúncies davant
la Inspecció de Treball, hem aconseguit
que 600 falsos autònoms siguin regularitzats a la Corporació Alimentària de
Guissona en un procés que s’ha iniciat al
maig i que finalitzarà a l’octubre. CCOO
negociarem amb la direcció de l’empresa
com i quan es realitzarà aquesta tran-

sició i vigilarem perquè sigui un procés
transparent i que reuneixi les garanties
necessàries per al seu correcte desenvolupament. A aquestes 600 persones, cal
sumar-hi també altres 200 falsos autònoms que han estat regularitzats de mica
en mica durant els dos últims anys.
La determinació de CCOO en aquest
conflicte ha estat clau, mitjançant denúncies, mobilitzacions i perseverança,
per donar un futur millor a aquests treballadors i treballadores, cosa que els permetrà cotitzar a la Seguretat Social i tenir
vacances, permisos retribuïts, etc.
Precarietat i frau en el sector carni
El sector carni ha estat un dels que més
precarietat i frau estava patint mitjançant
la utilització d’aquestes falses cooperati-

ves de treball associat. En efecte, aquest
model s’estenia cada vegada més a les
indústries i degradava aquest sector, de
manera que existien empreses en les
quals el nombre de falsos autònoms era
igual o superior al de personal assalariat
de l’empresa principal.
Hem de sentir-nos orgullosos de
tot el que hem aconseguit gràcies a
l’organització dels treballadors i treballadores, amb accions conjuntes, amb les
idees clares i la determinació d’erradicar
de les indústries càrnies un flagell que
estava destruint drets i relacions laborals, de tal manera que si no actuàvem
contundentment s’estendria fins i tot a
altres sectors i cada dia seria més difícil
d’erradicar.
María García Fernández

Seguim reivindicant més seguretat i menys
precarietat a la petroquímica de Tarragona
i han acomiadat el personal eventual. Les
empreses principals, considerades majoritàriament essencials, han pres mesures
no traumàtiques per garantir la seguretat
de les seves plantilles, però s’han desentès de les persones que treballen a les
seves auxiliars, que representen el 40 %
del conjunt de treballadores i treballadors
del sector, i les han deixat en una situació
difícil. CCOO vetllarem perquè, quan es
normalitzi la situació, aquestes persones
recuperin la seva feina.
Les reivindicacions de més seguretat i
menys precarietat que van motivar la vaga
a la petroquímica de Tarragona el passat
19 de febrer continuen sent molt vigents.
La precarietat laboral al sector s’ha evidenciat encara més amb la crisi derivada de la
pandèmia de la COVID-19, que ha afectat
especialment les empreses auxiliars, la
majoria de les quals han presentat ERTO

Pla d’emergència exterior
En matèria de seguretat, CCOO d’Indústria
valorem positivament el retorn del Pla
d’emergència exterior del sector químic
de Tarragona, però no admetem el paper
de simples espectadors al qual ens vol relegar la Generalitat, que ens ha deixat fora
de les meses tècniques de revisió d’aquest
pla i dels plans d’autoprotecció de les em-

preses, així com de la coordinació entre
empreses en matèria de seguretat.
Tampoc acceptem l’informe final de la
Generalitat sobre IQOXE, ja que, a més
d’inconcret, s’ha tancat en fals quan encara estaven obertes les investigacions
de la Inspecció de Treball, el Parlament de
Catalunya i el Síndic de Greuges.
CCOO hem estat atents a la represa de
l’activitat a IQOXE perquè es faci amb
totes les condicions de seguretat necessàries per garantir que es tracta d’una
bona notícia i no d’un fet que hàgim de
lamentar més endavant.
CCOO no perdrem de vista els objectius
que van motivar la vaga i així ho hem referendat amb el nostre actiu sindical. Ens
mantindrem ferms en les reivindicacions
i seguirem escalant les mobilitzacions,
adaptant-les a la nova situació que estem
vivint, per tal d’assolir-los.
José Manuel Martín
abril-juny / 2020
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Vells i nous problemes
a la campanya agrícola
de Lleida
Els problemes de la campanya de la fruita d’enguany no són diferents dels dels altres anys, l’únic que se li afegeix és tot allò
relacionat amb la pandèmia de la COVID-19.
Durant tot l’any, des que va acabar la campanya anterior, hi ha
hagut reunions amb l’Administració —local, de la Generalitat
i central—, amb els agents socials —sindicats i patronals— i
amb organitzacions socials per planificar la propera campanya,
s’ha acordat un protocol, alguns punts del qual CCOO creu que
són millorables i que es podrien anar canviant a mesura que
s’apliqués, però la patronal mostra molt poca predisposició en
aquest sentit.
Valorant els temporers
CCOO vol que els treballadors i treballadores del camp siguin
valorats perquè són els que tenen unes condicions laborals més
precàries, a pesar de ser dels més necessaris. Per a això cal que
es garanteixi la seva salut, que s’obligui l’empresariat a aplicar tot
allò que marca el conveni —salaris, allotjament i desplaçaments
segurs, legals i gratuïts— i que es regularitzin els treballadors i treballadores sense papers, però no només els del camp, sinó tots.
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A les terres de Lleida arriben per fer la campanya agrària treballadors i treballadores amb contracte en origen, sense contracte
i sense papers. Des de CCOO es lluita perquè a totes aquestes
persones se’ls respectin els drets laborals i perquè tinguin una
vida digna.
Les propostes del sindicat perquè s’encari bé aquesta campanya, i totes les que vindran, s’enfoquen cap a diversos punts. En
primer lloc, cal el treball conjunt de les administracions (local,
Generalitat i central) i dels agents socials, i les competències de
cadascú han de ser compartides, coordinades i eficaces; segonament, cal que es compleixi el conveni; en tercer lloc, s’han de
dedicar més recursos per a la Inspecció de Treball perquè garanteixi els drets laborals i d’allotjament dels treballadors i treballadores, i, finalment, cal que l’Administració actuï amb més
antelació i rapidesa.

TERRITORI

Campanya

“Dona aliments,
compromís i
solidaritat”
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf i la Xarxa
d’Acció Solidària estem promovent la campanya “Dona aliments,
compromís i solidaritat” per fomentar la sensibilització, promoure el voluntariat, l’ajuda mútua, la solidaritat organitzada i la donació de recursos alimentaris, així com per visibilitzar el treball
imprescindible d’entitats socials del Baix Llobregat, com la Botiga Solidària de Cornellà, de la qual formem part des de la seva
fundació. Els nostres locals esdevindran espais oberts a activitats
de suport i demanarem al nostre actiu sindical que s’hi impliqui
decididament, promovent campanyes de recapte d’aliments i
de recursos a aquelles empreses on som presents.
Solucionar les angoixes de la supervivència quotidiana que pateixen moltes famílies és reforçar la idea de comunitat inclusiva,
diversa i afavoridora de la igualtat que aspira a ampliar drets socials i a defensar-los.

Important procés de
diàleg social al Baix
Llobregat, Alt Penedès,
Garraf i Anoia
El diàleg social té un gran potencial en la construcció d’una societat organitzada, crítica i participativa que contribueixi decisivament a resoldre situacions de crisi com l’actual.
Al Baix Llobregat el Consell Comarcal, amb patronals i sindicats,
hem constituït un comitè per al reforç de mesures i l’impuls socioeconòmic. Així mateix, hem aprovat una guia de mesures i
recomanacions útils per als ajuntaments i hem subscrit un pacte
per a un nou impuls econòmic i social, que han referendat per
unanimitat els partits polítics del ple. També hem participat activament en acords a Esplugues, Gavà, Viladecans, el Prat, Sant Boi,
Sant Joan Despí, Castelldefels i Sant Vicenç dels Horts.
Al Garraf estem desenvolupant el Pacte per a l’ocupació del Garraf i estem treballant activament a Sitges. Incomprensiblement,
després d’haver demanat formalment la creació d’un espai a la
capital, no hem estat convidats a participar a Vilanova i la Geltrú.
A l’Alt Penedès hem demanat la reedició del Pacte per a la reindustrialització i també hem participat a Vilafranca del Penedès.
A l’Anoia i a la conca d’Òdena, una zona amb uns nivells molt
alts d’atur i encara no recuperada de crisis anteriors, estem articulant els diferents espais que s’han creat en l’àmbit del Consell
Comarcal, d’Aliança per la conca i del Pla director de la comarca
de l’Anoia. Josep M. Romero
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CCOO fa recular la
Fundació Vedruna,
que no demanarà
la donació del 10 %
del sou
Gràcies a la denúncia pública duta a terme per CCOO, la Fundació Vedruna Catalunya finalment no aplicarà la proposta
que havia plantejat al seu personal, a més d’una trentena
dels seus centres, de fer una donació “voluntària” mensual
del 10 % del seu salari. Amb aquesta mesura, pretenien fer
front a l’infrafinançament que afecta l’escola concertada.
Per a CCOO, aquesta proposta era del tot inadmissible, ja
que afectava els drets laborals del personal en un moment
d’augment de la dedicació, atesa la sobrecàrrega que comporta el treball en línia i el contacte amb alumnes i famílies. A
més, la mesura es volia aplicar sense obrir cap marc de negociació amb la representació de la plantilla. Cal recordar que la
Fundació Vedruna rep de l’Administració, a través del concert
educatiu, una partida econòmica per al pagament dels salaris de la major part de les treballadores i treballadors.

Pacte per a la
reconstrucció
econòmica i social
amb l’Ajuntament
de Mataró
Tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Mataró han
segellat un acord institucional per elaborar de manera
conjunta amb els agents
econòmics i socials el Pla de
reconstrucció social i econòFoto: Romuald Gallofré
mica per fer front a la crisi
derivada de la COVID-19. El plantejament d’aquest pla és
treballar en 5 eixos: la reactivació econòmica i el foment de
l’ocupació, la protecció social, el reforç del sistema sociosanitari, la millora de la qualitat institucional i de la resiliència
urbana, i la readaptació de l’estratègia de ciutat. A l’acte de
presentació del pacte, Gonzalo Plata, secretari general de
CCOO del Vallès Oriental – Maresme – Osona, va fer una crida per a la suficiència financera dels ajuntaments, sobretot
a favor del sector públic que va patir les retallades de la crisi
anterior. Plata també veu possible una sortida de la crisi si
tots i totes unim forces.
abril-juny / 2020
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Es constitueix el Consell del Diàleg
Social de Catalunya
El passat 30 d’abril es va constituir el Consell del Diàleg Social de Catalunya, format
pel president de la Generalitat i pel conseller del Departament de Treball, així com
pels secretaris generals de CCOO i UGT
de Catalunya, i els presidents de Foment
del Treball i Pimec, com a organitzacions
sindicals i patronals més representatives
del país.
Després de molts anys, l’acte històric de
constitució del consell dona inici al desenvolupament de diversos apartats de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que
preveuen que els poders públics puguin
adoptar les mesures necessàries per garantir els drets laborals i sindicals dels treballadors i treballadores. Alhora, també
preveu que les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives participin en la definició de les polítiques públiques que les afectin.
El decret llei de creació d’aquest ens defineix, a més, el diàleg social permanent i la
concertació social, especialment en àmbits com la millora de l’ocupació i la seva
qualitat i dignitat; la dinamització empresarial i industrial; el creixement econòmic
sostenible i inclusiu, i la preservació de
l’estat del benestar.
Activació urgent
CCOO de Catalunya demana que s’activi
de manera immediata el diàleg social
permanent per poder construir el camí
de la reactivació econòmica i garantir
l’ocupació i la cohesió social.

El sindicat considera que som en un moment molt important per poder reactivar
l’economia i per garantir l’ocupació i la
cohesió social. Creiem que és urgent que
s’activin tots els mecanismes del diàleg
social permanent per fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la
pandèmia del coronavirus, a fi de sortirnos-en.
De moment, s’han adoptat compromisos
per preparar l’agenda dels temes prioritaris que es tractaran i per avançar en amplis consensos, seguint la cultura d’entesa
i d’acords que ha contribuït al desenvolupament social i democràtic de Catalunya,
per fer front a la sortida de la crisi de la
COVID-19 garantint l’ocupació i la cohesió social.

CCOO lamenta la mort dels històrics
Àngel Alcázar, Manolo Cruz i Marisa López
El passat 8 d’abril, CCOO de Catalunya lamentava la mort del company Àngel Alcázar Aznar als 93
anys. L’Àngel era un dels pocs supervivents de l’assemblea del 20 de novembre del 1964 a Sant Medir,
on es va fundar CCOO de Catalunya.
Va néixer a Tarazona, província de Saragossa, l’any 1927. El 1962 va començar a tenir contactes amb
militants comunistes del ram de la banca i va participar en el procés de formació de nuclis de banca,
així com en la creació de les Comissions Obreres. Des de llavors va començar a militar a CCOO com a
representant dels seus companys a Banesto. Va ser detingut el febrer del 1965 per la seva militància
al sindicat. L’Àngel va ser una persona molt activa tota la seva vida.
També a l’abril vam lamentar la pèrdua del company Manolo Cruz. Originari de la província de
Còrdova, va iniciar la seva vida laboral a Catalunya al sector de la construcció per passar després al
metall a empreses de la comarca com Can Trullà i EGA. Va ser de les primeres persones de Granollers
a activar el sindicalisme a la comarca ja en època de clandestinitat. A CCOO va formar part de la
direcció del sindicat comarcal i va ser escollit secretari general del Metall. El 2011 va rebre la medalla
Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya al mèrit al treball.

I el 30 de juny ens llevàvem amb la colpidora notícia de la mort de la sindicalista de CCOO de Catalunya Marisa López, als 65 anys. Treballadora i històrica delegada de CCOO del sector del comerç,
la Marisa va formar part de la direcció del sindicat i durant uns quants anys va ser secretària general
de la Federació del Comerç. La Marisa forma part d’una estirp de grans sindicalistes com és el cas
del seu germà, el Salva López, que també ens va deixar fa un any i mig. La Marisa es va distingir per
la seva força i vitalitat, i per la seva lluita a favor de les treballadores i treballadors d’un sector especialment feminitzat com és el comerç.
abril-juny / 2020

MACEDÒNIA

31

LA FRASE Avram Noam Chomsky (Filadèlfia, Estats Units, 1928). És un lingüista, filòsof, politòleg i activista
nord-americà. És considerat un dels pensadors contemporanis més importants.

Conscients de les dificultats que
pateixen avui milers de persones
autònomes a Catalunya i al conjunt de
l’Estat, CCOO de Catalunya i UATAE Catalunya han decidit establir un marc de
col·laboració per oferir assessorament a
totes aquelles persones treballadores autònomes a Catalunya que s’han vist afectades per l’impacte econòmic de la crisi
de la COVID-19.
Així, qualsevol autònom o autònoma
que tingui dubtes en relació amb prestacions, ajudes, cotitzacions a la Seguretat
Social o altres consultes podrà contactar
amb CCOO (al telèfon 933 100 000 o al
formulari https://consulta.ccoo.cat), on
l’atendrà una persona especialitzada en
assessorament del treball autònom, o
mitjançant l’enllaç d’UATAE:
https://covid19.uatae.org.

SEGIS

Dia
Internacional
d’Acció per
a la Salut de
les Dones

Amb el lema “Sense desigualtats i amb
salut”, CCOO ha commemorat el 28 de
Maig, Dia Internacional d’Acció per a la
Salut de les Dones, en el context de crisi
sanitària.
El manifest fet públic evidencia la necessitat de la visió de gènere a l’hora
d’implementar un sistema de salut públic
universal. El sindicat planteja que els serveis públics socials i sanitaris no caiguin
en mans privades i que cerquen el lucre,
i que cap estat d’alerta posi fi als drets fonamentals que tantes lluites han costat a
les dones, com les reduccions de jornada
i les mesures d’igualtat. També es demana perspectiva de gènere per a les investigacions relacionades amb la COVID-19
o que s’estableixin mesures d’ajut per a les
persones que tenen
cura de persones
dependents.

RELLEU

Acord amb
UATAE
Catalunya
per a
assessorament

COMMEMORACIÓ

TREBALL AUTÒNOM

“No hauríem d’estar buscant herois, hauríem d’estar buscant bones idees.”

Belén López,
nova secretària
general de
CCOO de les
Comarques
Gironines

El 8 de juny del 2020 es va
celebrar a Girona el Consell
de CCOO de les Comarques Gironines, on es va
aprovar el relleu a la direcció del sindicat territorial.
Així, Belén López Sánchez
serà la nova secretària
general de CCOO de les
Comarques Gironines, i agafa el relleu de
Bartomeu Compte, qui ho ha estat durant 11 anys.
Belén López, mare de família nombrosa,
és llicenciada en Ciències Polítiques i és
professora del Departament d’Educació
de la Generalitat. A CCOO ha tingut responsabilitats a Acció Jove, Organització,
Recursos i Finances, Formació Continuada i Sindical, Comunicació, Socioeconomia i Dona i Igualtat, entre d’altres.
Amb la seva elecció, el sindicat compta,
a partir d’ara, amb tres dones al capdavant de les secretaries generals de les tres
unions d’àmbit provincial: Girona, Lleida i
Tarragona.

Alfons López & Pepe Gálvez
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