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Els partits ja comencen les campanyes electorals. Hauria de ser l’hora de
l’eficàcia, de la cooperació i de la solidaritat. Tenim dret a un bon govern.
Hi ha víctimes mortals de la pandèmia. Més de 15.200 en el moment d’acabar
aquest escrit. Hi ha prop de 300.000 persones que han patit COVID-19. Moltes
tenen malalties que no són tractades a temps o amb suficiència. Hi ha persones amb seqüeles que duraran anys.
Hi ha víctimes econòmiques de la pandèmia. Empreses tancades. ERO. Prestacions que no arriben per mala gestió. Persones soles. Persones amb dependències. Persones sense habitatge; d’altres, en infrahabitatges; d’altres, sense
poder pagar els subministraments bàsics. Persones que no sabem com cuidar
les nostres famílies i mantenir el treball alhora. El personal de serveis essencials, sanitari i sociosanitari suporta una càrrega brutal. Torns doblats, risc de
contagi i canvis sobtats d’organització i d’horaris.
Hi ha víctimes ara i aquí, i la pròxima campanya hauria de dibuixar camins
transitables cap al futur. No serveix ara encarar les eleccions només des de
la comunicació de campanya i els seus trucs: la polarització, el victimisme i
la il·lusió. Ja fa massa anys que el màrqueting electoral roba espai al projecte
polític i al compromís en la gestió. Necessitem les institucions, les administracions, els serveis públics per establir amb claredat les xarxes de protecció,
per traçar polítiques econòmiques viables, per organitzar la contenció de la
pandèmia. Les institucions han de fer d’institucions malgrat les limitacions i
les inadequacions pressupostàries i de competències. Tenen una porció de
poder i l’han de fer servir. Cal moure l’atenció del victimisme a les víctimes, de
la il·lusió al sentit de realitat, de la polarització al consens. És imprescindible
actuar deliberativament amb els agents socials i econòmics, i construir els projectes que puguin ser finançats per la UE amb equitat i pla de futur.
La gent de CCOO participem en projectes polítics diversos, en un grau força
superior a la mitjana. El principal perill d’aquestes eleccions és l’augment de
l’abstenció, que sol fer-se present després del desencís i la falta de confiança.
Perquè no es decideixin per incompareixença del vot de la classe treballadora,
més val que siguem propositius en les nostres opcions polítiques i, després,
anem a votar. Tenim dret a un bon govern. MONTSE ROS
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Catalunya, en una cruïlla
Catalunya, com la resta del món, viu un moment dramàtic
per a la humanitat. Una pandèmia d’afectació global que
campa pel planeta contagiant, fent emmalaltir i matant milions de persones. Espanya és un dels països més afectats
per la pandèmia a Europa, i Catalunya se situa al capdavant
dels indicadors de la malaltia.
Aquesta crisi sanitària sense precedents està provocant una crisi
econòmica desconeguda fins ara amb caigudes del PIB de més
de 10 punts anuals. Una autèntica barbaritat que és la conseqüència de l’aturada de l’activitat econòmica en molts sectors
i de la reducció en la major part dels que no estan vinculats als
serveis essencials per a la vida. Milers de persones estan a l’atur.
Milers estan protegides pels ERTO, la millor eina que ha aconseguit el diàleg social per a la protecció de les persones assalariades. Augmenten la pobresa i les desigualtats molt ràpidament.
Es col·lapsen els sistemes de salut i de protecció.
Són els recursos públics els que estan posant la xarxa de protecció més important a la ciutadania: la sanitat pública, l’educació
pública, la protecció social i les prestacions d’atur o de rendes
garantides. Aquesta és una despesa social mai vista per l’acció
de qualsevol govern dels diferents colors d’arreu d’Europa en les
darreres dècades.
En paral·lel, moltes transformacions sistèmiques que ja havien
començat han accelerat el seu ritme, que ja era vertiginós, de tal
manera que amenacen de deixar enrere milions de persones en
risc d’exclusió social. La transició digital, la transició verda, la nova
guerra freda entre la Xina i els EUA pel control de les dades i la
intel·ligència artificial són els reptes més importants que tenim
com a societat per reconstruir els sistemes de protecció de les
persones i els mecanismes de repartiment de la riquesa, distribuïda i redistribuïda.
Per aconseguir-ho, cal trencar un model liberal i patriarcal i canviar-lo per un d’inclusiu i d’igualitari.
Crispació política a Catalunya
En canvi, quan tanquem el focus i mirem el nostre país, hi trobem soroll, crispació política, falta de consensos i bloquejos institucionals que malbaraten energies i omplen el temps de debats vergonyosos. A Catalunya aquest enrenou polític s’agreuja
amb la inhabilitació del president Torra. Les institucions es degraden, a vegades, per la seva pròpia acció. D’una banda, no era
necessari forçar una crisi institucional amb una pancarta, amb
un ús no procedent de la representació institucional. De l’altra,
el Tribunal Suprem, en lloc de restablir equilibris, va excedir-se
inhabilitant un president de la Generalitat per una pancarta. Les
institucions han d’estar a l’altura del respecte que mereixen, cosa
que no ha passat.
Què comporta per a Catalunya aquesta situació d’interinitat del
Govern? Doncs que les prioritats electorals han passat per sobre de tots els reptes que tenim com a país i que apuntàvem
en aquest article. No hi va haver acord per convocar eleccions
abans de la inhabilitació. No hi ha acord per escurçar el calendari

CCOO de Catalunya reclama que
les prioritats electorals tinguin en
compte els reptes que tenim com
a país
electoral. Fins al febrer no hi haurà eleccions. En aquesta situació
no es poden aprovar pressupostos. Per tant, no es pot augmentar la capacitat econòmica de la Generalitat per fer front a la crisi. La competència electoral tampoc no propicia les condicions
perquè els partits estableixin grans pactes estratègics per usar
els fons que la UE allibera per impulsar el canvi de model productiu i per donar respostes socials a la crisi sanitària.
La polarització política a Catalunya, enquistada any rere any, no
permet que l’eix central de les polítiques sigui la situació d’una
ciutadania que encara no s’havia recuperat de la crisi del 2008 i
que n’afronta una de més greu. Estem veient un procés de desindustrialització que, a més de deixar milers de persones a l’atur,
afebleix el teixit econòmic i social del país i terciaritza encara més
l’economia. El turisme i tots els seus subsectors —la restauració,
el comerç i moltes altres activitats— estan greument afectades
per la pandèmia. Malauradament sembla que haurem de perdre
tota la tardor i tot l’hivern per tenir un nou govern plenament
efectiu que pugui fer pressupostos i que gasti els diners de la UE
a temps d’evitar un empobriment generalitzat.
En contrast, els agents socials estem fent propostes mitjançant
el diàleg social. Considerem que el consens és la manera òptima
de prendre decisions de país i de col·laborar davant la gravetat
de la situació i el llarg recorregut que han de tenir les mesures
de protecció de les persones i de reconstrucció de l’economia. La
concertació i el diàleg social entre patronals, sindicats i Govern és
un gran instrument de consens i una garantia per a la continuïtat
de les polítiques. Demanem a tots els partits polítics que es presentaran a les properes eleccions que utilitzin aquesta eina.
Perquè primer som les persones. JAVIER PACHECO
octubre-desembre / 2020
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“És insòlit que una feina que
sosté la vida com la de les
treballadores de la llar i les
cures tingui menys valor que
una altra feina”
FANY GALEAS
és la nova responsable de l’Àmbit de Treballadores de la Llar
i les Cures, creat recentment a CCOO de Catalunya.

El passat mes d’octubre es va
constituir a CCOO de Catalunya el
nou Àmbit de Treballadores de la
Llar i les Cures, i te’n van nomenar
responsable. Per què existia la
necessitat de crear un àmbit específic de treballadores de la llar i les
cures al sindicat?
Aquest és un sector que està invisibilitzat i això provoca un buit que ha generat
que les treballadores de la llar siguin molt
vulnerables i fàcils d’explotar, molt especialment, aquelles que venen d’altres països. Des del sindicat s’ha tingut molt clar
que cal millorar aquest sector i la millor
manera de fer-ho ha estat crear un punt
formatiu atenent la mateixa llei d’acollida
i també un punt d’assessorament perquè
aquestes treballadores coneguin els seus
drets. Aquest és el tema essencial, ja que
la majoria de les dones que es posen en
contacte amb mi perquè les assessori no
saben quins drets tenen o que el simple
fet de no tenir documentació les fa més
vulnerables i comporta que no tinguin
els mateixos drets o que no estiguin en
igualtat de condicions que qualsevol
persona europea. Aquesta és una lluita
prioritària en la qual el sindicat ha cregut
i per això crea aquest àmbit, que pretén
millorar el coneixement dels drets laborals d’aquestes persones, cosa que, en
definitiva, és la tasca que ja fa el sindicat:
lluitar pels drets de tots els treballadors i
treballadores.
octubre-desembre / 2020

De fet, abans d’arribar a la creació
de l’àmbit ja hi havia un llarg
recorregut al sindicat d’activitat i
acció per dignificar les condicions
laborals d’aquest col·lectiu de
treballadores. Un treball de molts
anys…
En efecte, fa molt de temps que el sindicat treballa en aquest àmbit, fent formació a les treballadores, donant-los a
conèixer els seus drets i, fins i tot, fent-ho
els diumenges a la tarda. CCOO té un
llarg recorregut en aquest sentit i ara ha
fet un gran pas per a aquest col·lectiu de
treballadores, que en aquest moment poden comptar amb un punt d’informació
exclusiu al qual poden apropar-se, venir a
parlar i exposar els seus problemes, i on
nosaltres podem ajudar-les amb totes les
eines de què disposem.
També heu creat un nou sistema
d’assessorament, el SAT Llar, un nou
punt d’atenció que reforça el que ja
feia el CITE. Com és aquest espai?
Principalment, aquest punt d’atenció és
d’assessorament laboral, però també podran fer tràmits administratius en l’àmbit
d’estrangeria i també rebran suport social,
és a dir, les ajudarem a accedir als serveis
socials, ja que nosaltres sabem, segons el
tema que es plantegi, quin ha de ser el
recorregut que han de fer. Parlem de violència de gènere, ajuts, serveis socials…
D’altra banda, també gestionarem i im-

partirem formacions, que ja estàvem fent
amb el CITE, dels mòduls B i C de català,
i, per descomptat, tot l’assessorament laboral pel que fa a vacances, liquidacions,
utilització del burofax… En definitiva, tots
els seus drets.
Quines seran les línies de treball
fonamentals del nou àmbit?. Els
objectius clau.
L’objectiu preferent que perseguirem i
que estic convençuda que aconseguirem
és la ratificació per part del Govern espanyol del Conveni 189 de l’OIT sobre el treball de les treballadores domèstiques. És
fonamental per a la dignificació del sector. Aquesta seria per a elles la gran fita
encara no assolida i que ara és aquí, en un
calaix. Ja hem vist com altres països han
ratificat aquest conveni; nosaltres, però,
no ho hem fet. I aquest seria un dels principals objectius que hem d’aconseguir
com a sindicat. Un altre objectiu important, més des del punt de vista personal
com a responsable de l’àmbit, és que es
reactivi l’acció política. És fonamental que
el sector de les treballadores de la llar i les
cures estigui en l’agenda política. Només
així podrem aconseguir fites importants
per al col·lectiu. Ja estic treballant per
aconseguir que el col·lectiu de treballadores de la llar i les cures estigui més organitzat. Ara tenim un grup de WhatsApp
específic amb totes les afiliades, des d’on
fem totes les comunicacions, la qual cosa
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ens hi apropa molt més. Això és molt difícil, ja que moltes són internes i el seu entorn laboral i la pressió social estronquen
en certa manera el contacte. El grup de
WhatsApp, en canvi, el facilita. Recordo
que quan va començar la pandèmia una
quantitat exagerada de persones demanaven ajuda, i havia d’escoltar autèntiques barbaritats. Moltes van estar tres
mesos sense sortir ni al carrer ni a comprar, estaven molt malament sentimentalment i econòmicament. A les internes
els cobren les despeses per viure a la casa
i el menjar, i, en temps de pandèmia, tot
això va empitjorar. Tots els serveis estaven
col·lapsats i era un drama.
Com ha afectat la pandèmia del coronavirus el col·lectiu de treballadores de la llar i les cures, les quals ja vivien en condicions molt complicades?
Tot va anar a pitjor. Jo vaig anar trucant
a les nostres afiliades a veure com estaven i com ens hi podíem apropar. La
gent ha de sentir que hi ets. També vaig
escoltar companyes no afiliades, que em
van explicar la seva història. Jo em preocupava molt, ja que veia que la seva
situació, que ja era dolenta abans, empitjorava. Moltes de les persones que
cuidaven anaven morint per la malaltia
i, aleshores, es quedaven sense lloc de
treball. Moltes treballadores tenien obert
el tràmit d’estrangeria i van veure com
de cop s’aturaven les seves expectatives
perquè es quedaven sense feina i no era
fàcil trobar-ne una altra en la situació de
confinament. N’hi va haver que van ser
acomiadades pels fills o els familiars de
la persona difunta. D’altres van haver de
viure en albergs absolutament col·lapsats.
Moltes no tenien ni menjar i vam haver
de col·laborar amb altres xarxes per buscar solució a aquests problemes vitals. Va
ser en aquest moment, davant les grans
carències vitals d’aquestes companyes,
quan va sorgir el grup de WhatsApp. I
entre totes es van començar a ajudar,
compartint el que es podia fer per donar
resposta a cada necessitat. Vaig veure
com entre elles tenien l’interès d’ajudarse. Fins i tot vam aconseguir que el grup
anés creixent. Si abans aquestes treba-

lladores tenien la feina per subsistir com
podien, de mala manera, amb un treball
molt precari i sense condicions (amb
baixos salaris, sense vacances…), amb
la pandèmia es van començar a produir
acomiadaments massius. Tanmateix, un
cop organitzades a CCOO, quan plantejaven als seus ocupadors que estaven assessorades pel sindicat, que coneixien els
seus drets i que, fins i tot, podien denunciar, sense necessitat d’arribar al burofax
o a qualsevol altra mesura, moltes situacions se solucionaven. Funcionava el fet
de dir que aquestes treballadores tenien
CCOO al darrere. En aquell moment es va
veure la importància i el pes del sindicat, i
això em va impressionar. Vaig pensar que
era molt important que jo pogués actuar
mitjançant el sindicat per ajudar totes
aquestes treballadores. Va ser en aquell
moment quan el sindicat es va adonar
que necessitàvem crear aquest àmbit.
Jo també vaig ser treballadora de la llar
i vaig viure el mateix, de manera que em
sento molt identificada amb elles i amb
les seves necessitats. No serveix tan sols
escoltar, cal actuar.
Com has comentat, una de les
grans reivindicacions del sindicat i
d’aquest col·lectiu és la ratificació
per part del Govern espanyol del
Conveni 189 de l’OIT sobre el treball
de les treballadores domèstiques.
Què podria significar aquesta
ratificació?
És una fita que perseguim des de fa molt
de temps. Ara aquestes treballadores de
la llar i les cures són en un règim especial
de la Seguretat Social que les limita i les
margina. Aquestes treballadores no tenen atur. Moltes de les que van quedar-se
a l’atur durant la pandèmia no van tenir
dret a cobrar prestació per desocupació,
algunes de les quals després de deu o
vint anys treballant. Elles poden accedir
a la Seguretat Social i a prestacions, però
amb grans limitacions. Amb la ratificació
del conveni de l’OIT podrien accedir a un
règim general de la Seguretat Social, com
la resta de treballadors i treballadores, la
qual cosa els obriria moltes oportunitats,
ja que la seva feina és tan digna com
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qualsevol altra. És una feina que sosté la
vida. És insòlit que una feina tan important, que va dirigida a tot tipus de gent
—nens i nenes, gent gran, persones amb
dependència…— i que sosté la vida,
tingui menys valor que una altra feina.
En època de pandèmia han estat al peu
del canó al costat de personal sanitari,
policia, sectors essencials… Molta gent
va accedir a subsidis i a prestacions de
suport, però a aquestes treballadores de
la llar i les cures en situació irregular qui
les ajudava? Són menys que altres persones? Aquest seria el principal canvi: situar aquest col·lectiu al mateix nivell que
la resta de treballadors i treballadores.

“És fonamental
que el sector de les
treballadores de la llar
i les cures estigui en
l’agenda política. Només
així podrem aconseguir
fites importants per al
col·lectiu”

Això les ajudaria molt. L’altre dia va venir
una treballadora de la llar de poc més de
seixanta anys que havia perdut la feina i
venia a veure com cobrar l’atur i li vaig haver de dir que no hi tenia dret. Situacions
com aquesta són difícils d’explicar, ja que
no sabem què podrà fer aquesta dona si
no té una feina. Ara mateix el tema de la
ratificació del conveni de l’OIT és en un
calaix, però lluitarem i l’activarem políticament des del sindicat, perquè la unió
fa la força i ho aconseguirem. Ara, amb
l’àmbit, organitzarem aquestes dones
perquè elles mateixes donin valor al seu
treball. Jo necessito el seu suport, ja que
han de ser elles les que obrin el camí, organitzades per tirar endavant amb èxit
la seva lluita. Les lluites es guanyen amb
unió. EMILI REY
octubre-desembre / 2020
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Negociació col·lectiva en temps
de pandèmia
Enguany ha estat un any especialment difícil per a la negociació col·lectiva. La pandèmia de la COVID-19, que ha afectat de manera molt dura Catalunya, Espanya i Europa, i que
es torna a expandir en una segona onada durant els últims
mesos de l’any, ha modificat les dinàmiques, els objectius i
les prioritats dels espais de negociació.
La negociació col·lectiva engloba espais molt amplis de negociació i concertació, malgrat que, en moltes ocasions, s’utilitza
aquest terme per fer referència, només, als convenis col·lectius
estatutaris i als acords interprofessionals que es regulen al capítol III de l’Estatut dels treballadors. Doncs bé, si ens referim a
aquesta visió restrictiva del terme, podem dir que la negociació
col·lectiva estatutària ha estat literalment paralitzada durant tota
la primavera del 2020.
D’un dia per l’altre vam haver de prendre decisions per reorganitzar tota l’activitat del sindicat i focalitzar els recursos allà on
més urgent i necessari era per a la gent treballadora: l’atenció
directa a les persones i als nostres delegats i delegades. Era una
situació absolutament desconeguda i complicada per a tothom,
però la gent del sindicat va respondre de manera exemplar, modificant la seva feina habitual per donar resposta a l’allau de demanda d’informació i d’assessorament.
En aquest context, ens vam trobar amb uns convenis sectorials
denunciats, però amb serioses avaries procedimentals i logístiques per continuar un procés negociador amb normalitat. El
confinament i la situació d’expansió del virus aconsellaven evitar
les reunions de les comissions negociadores i els sistemes clàssics de pressió per a la negociació no estaven operatius.
Malgrat que els convenis estaven aturats, s’havia d’abordar un
altre tipus de negociació a les empreses: modificacions organitzatives com el teletreball; aplicació de bosses d’hores i flexibilitat
horària per evitar ERTO (expedients de regulació temporal); mesures de seguretat per evitar contagis i plans de contingència
per mantenir l’activitat essencial; el permís retribuït recuperable
del mes d’abril; reduccions de despeses de personal temporals
sense acomiadaments per mantenir les empreses en funcionament, etc. No tot, però, han estat ERTO durant la pandèmia: algunes empreses han aprofitat el context per anunciar tancaments,
i s’hi ha respost amb mobilitzacions i negociacions per defensar
els llocs de treball.
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És evident que està sent complicat
mantenir, entre d’altres, els
criteris salarials que hi havia per
al 2020 establerts als acords de
concertació

La negociació col·lectiva es traslladava dels àmbits sectorials
cap a les empreses, però també cap a l’àmbit del diàleg social
i de concertació. Ha estat un any molt intens en la negociació
de caràcter intersectorial i tripartit amb els governs. Hi ha hagut
acords de reconstrucció a escala estatal, però també a Catalunya,
amb l’Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica
amb protecció social, negociat pels sindicats CCOO i UGT, les patronals catalanes i el Govern de la Generalitat durant el mes de
juliol. A més, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, amb
representació tripartida, ha estat molt actiu en l’elaboració negociada de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin
produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2. Unes recomanacions que estan en permanent revisió des del mes de març.
A escala estatal, CCOO també ha estat negociant moltes de les
lleis que s’han anat publicant al voltant de la crisi sanitària, des de
la normativa dels ERTO fins a la del treball a distància.

CONCERTACIÓ

Però tornem al treball de la negociació col·lectiva clàssica, la de
patronal i sindicats als convenis col·lectius sectorials que afecten
la major part de la població treballadora. Malgrat la situació, entre
març i octubre del 2020 s’han publicat setze convenis col·lectius
sectorials d’àmbit de Catalunya, mentre que el 2019 en van ser
vint-i-nou en el mateix període. La diferència és notable, però
possiblement aquesta estadística millori a final d’any perquè
l’activitat de la negociació dels convenis col·lectius s’ha recuperat
des de principis de l’estiu. Hem hagut de modificar les dinàmiques amb reunions i assemblees semipresencials, però la majoria
de les comissions negociadores han entomat les negociacions.
És evident que les perspectives de la negociació s’han hagut
de revisar per la incertesa que ha creat la situació econòmica
provocada per la pandèmia. Tenim uns referents, l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i el Acuerdo para el Empleo y
la Negociación Col·lectiva (AENC) estatal, que estaven pensats i
dissenyats en un context de creixement econòmic i amb la voluntat clara de recuperar poder adquisitiu.
És evident que està sent complicat mantenir, entre d’altres, els
criteris salarials que hi havia per al 2020 establerts als acords de
concertació. Malgrat que s’està donant una important deflació,
aquesta es combina amb un increment del preu dels productes
de primera necessitat, com els aliments i les begudes no alcohòliques, que ha anat creixent durant tot l’any. Per tant, invertir
la tendència que portava l’evolució dels increments salarials pot
tenir conseqüències molt negatives per a les persones treballadores amb salaris baixos. Per això, el repte de mantenir l’objectiu
d’augmentar els salaris més baixos continua vigent, perquè fomenta el consum intern del país, que pot tenir un paper molt
important en la reactivació econòmica.
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En aquesta situació difícil el focus de la negociació a molts convenis, que podien perdre vigència a final d’any per la pèrdua de
la ultraactivitat, ha estat mantenir l’instrument adequant l’àmbit
temporal amb pròrrogues d’un o dos anys, però amb increments
salarials. Així, s’està mantenint l’increment salarial mitjà de l’any
2020 al voltant del 2 % a Catalunya.
D’altra banda, hi ha aquells convenis que tenien una ultraactivitat més enllà de finals del 2020 i els que s’han denunciat
aquest any per negociar l’any vinent. En aquests casos la negociació s’està intentant entomar amb perspectives més ambicioses, no sols des del punt de vista salarial, sinó amb objectius
molt diversos i que tenen una important afectació per a la gent
treballadora. Així, és necessari abordar matèries com la regulació del registre de jornada per evitar els excessos de jornada
no pagats.
Negociar el teletreball
Hi ha qüestions prioritàries, com l’actualització normativa
d’igualtat amb plans d’igualtat a empreses de més de cent cinquanta treballadores i treballadors abans del març del 2021 i el
registre salarial per a la igualtat retributiva. Una altra matèria que
caldrà negociar és la del teletreball, amb una llei que té vinti-dues referències que cal tractar en la negociació col·lectiva i
que requereix desenvolupament als convenis col·lectius i acords
d’empresa.
La tasca no serà fàcil, però el compromís de CCOO, i de tota la
gent que en formem part, és ferm i constant amb el manteniment
i l’actualització constant dels convenis per dotar de drets i condicions dignes la gent treballadora. JORGE MORALEDA

La ministra de Treball es troba amb els
sindicats majoritaris de Catalunya
La seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va
acollir el 19 de setembre una trobada de la ministra de Treball i Economia
Social, Yolanda Díaz, amb els secretaris generals de CCOO de Catalunya i
UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.
La ministra va exposar la feina feta pel Govern per continuar utilitzant els
ERTO com una mesura de protecció de l’ocupació davant la crisi de la
pandèmia, així com altres prestacions per evitar que ningú no es quedi
enrere davant la incidència del coronavirus en tots els àmbits de la vida.
La ministra va destacar el paper fonamental que tenen els agents socials
en l’impuls de polítiques socials i laborals de protecció dels treballadors i
les treballadores i de reconstrucció de la nostra economia.

octubre-desembre / 2020
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PENSIONS

Bona notícia: retorn al consens al
Pacte de Toledo
L’acord recent al si de la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo és una
bona notícia. Ho és perquè, després de
deu anys de desavinences, es recupera
un consens polític que és la clau de volta del nostre sistema de pensions. Ara,
quan l’acord s’ha de traslladar a la taula
del diàleg social, és hora de recuperar i
agilitzar el marc de govern participat pels
interlocutors socials, per tal de garantir
els drets de les persones pensionistes i els
dels treballadors i treballadores, perquè
aquests són, mitjançant les seves cotitzacions, els principals garants del manteniment del poder adquisitiu de les pensions
i de la sostenibilitat financera del sistema.
Aquesta, al seu torn, depèn en gran manera que, per la part dels ingressos, es
reforci la contributivitat, es lluiti contra
l’economia submergida i el frau, i es millori la qualitat de l’ocupació. La continuïtat
i la solidesa de les carreres contributives
és el principal fonament per a un sistema
de pensions robust i durador. Combatre
el treball precari i evitar la intermitència
en l’accés, en la sortida, però també en
l’exercici de la vida laboral, suposa fer
front a la desocupació juvenil, a l’atur de
llarga durada i, també, a la desigualtat
retributiva en clau de gènere, que llastra
l’equitat del sistema i comporta una bretxa en l’accés i la percepció de les pensions per a la meitat de la població.
Cotització real dels autònoms
Un punt determinant és també la necessitat de cotitzar pels ingressos reals. A
Catalunya, l’octubre comptàvem 547.640
autònoms que continuen triant lliurement la seva base de cotització. Que un
treballador o treballadora per compte
propi amb forts ingressos pugui cotitzar pel mínim, mentre que d’altres, amb
ingressos ajustats, hi cotitzin per sobre
reclama solucions urgents per garantir
la suficiència de rendes i l’equitat en la
redistribució dels esforços. El límit que
es pretén posar a les bonificacions fiscals
dels plans de pensions individuals, de
octubre-desembre / 2020

En defensar la qualitat de la nostra feina i del
nostre salari, estem lluitant també en clau solidària
per donar estabilitat i qualitat a allò públic, i, molt
especialment, al sistema de pensions
fort caràcter regressiu, suposa, en aquest
sentit, un encert que no limita el dret a
negociar prestacions complementàries a
les empreses i sectors.
Pel que fa al segon factor d’equilibri financer, això és, la despesa, l’anunciada
separació de fonts comporta un altre
avenç significatiu. Les cotitzacions socials s’han de dedicar exclusivament a
les prestacions contributives i s’han de
deixar d’imputar a la caixa de la Seguretat Social despeses impròpies que, avui, a
escala estatal, suposen més de vint-i-tres
mil milions d’euros. Aquesta pràctica no
fa sinó esperonar arguments incendiaris
sobre l’esgotament de la guardiola de les
pensions, que recorren a la farsa de presentar el sistema com si fos d’estalvi, quan
el model és de repartiment, això és, que
una generació paga amb el seu treball les
prestacions de les generacions anteriors. I
aquesta continua sent l’opció més sòlida
i justa per garantir la suficiència i la sostenibilitat de les pensions.
Solidaritat entre generacions
Les recomanacions de la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo recullen
una altra qüestió, defensada en el marc
de la campanya “Treball de qualitat. Pen-

sions dignes”. La robustesa del sistema
de pensions depèn de la confiança que
hi dipositem, de manera especial, les
persones joves. També hi compta que
siguem conscients que, a l’hora de defensar la qualitat de la nostra feina i del
nostre salari, estem lluitant també en clau
solidària per donar estabilitat i qualitat a
allò públic, i, molt especialment, al sistema de pensions. Davant l’obscurantisme
i la tendenciositat de qui no pretén sinó
capitalitzar les nostres cotitzacions, hem
de donar visibilitat i relleu a la clau de solidaritat entre generacions que inspira el
nostre model de pensions.
Els propers mesos haurem d’estar molt
presents en el diàleg social perquè es
faci realitat la revaloració anual i el manteniment del poder adquisitiu de les
pensions, com està previst a les recomanacions. També haurem d’estar amatents
que no s’actuï sobre l’edat ordinària de
jubilació. En aquesta matèria la prioritat
rau a combatre la discriminació que existeix avui per raó d’edat en el mercat de
treball, i garantir el dret a una ocupació
digna també per a les persones treballadores de més de cinquanta-cinc anys que
s’han vist excloses del món del treball.
RICARD BELLERA

POLÍTICA SOCIAL
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Cal un canvi de model d’atenció a
les persones
A CCOO ens sorprenen poques coses.
Una organització tan connectada amb
la realitat social com la nostra i amb un
objectiu permanent per transformar la
societat analitza el dia a dia, proposa i reivindica contínuament. Volem, per a tota
la ciutadania, fer realitat el dret a un envelliment actiu i que es basi amb drets que
facin la vida plena.

Les mancances del model
d’atenció a la dependència
han actuat contra la salut
de les persones grans

Ens enorgulleix haver impulsat el dret a
disposar del que cal que sigui realment el
quart pilar de l’estat del benestar: el sistema nacional d’atenció a la dependència
(Llei 39/2006).
La gent gran, la més afectada
La pandèmia de la COVID-19 i la crisi
social i econòmica que l’acompanya,
malauradament, han mostrat també que
les nostres advertències respecte de les
mancances del model anaven contra la
salut de la nostra gent gran.
Serveis d’atenció domiciliària que no arriben a tothom que els necessita, recursos
fins ara escassos, manca de coordinació
entre administracions o empreses que
només pensen en el guany a costa de les
condicions precàries de feina de les treballadores del sector.
Aquest és el quadre que ha precedit una
catàstrofe humana com la soferta durant
la primera onada de la pandèmia a les residències de gent gran del nostre país.
Llistes de gent que espera resposta a la
seva sol·licitud, persones que tenen el dret
reconegut i que no cobren cap prestació,
copagaments abusius i manca de resposta
davant requeriments a l’Administració també formen part de l’ecosistema dels nostres

drets no validats per un sistema d’atenció a
la dependència que necessita un reimpuls.
Drets en mans del mercat
Cal fer-ho amb promptitud. I cal inversió
pública i creixement de la gestió directa,
i per això CCOO proposem la creació de
l’Institut Català de la Dependència. No
podem deixar els nostres drets en mans
del mercat (a Catalunya només tenim 17
residències de gent gran de gestió pública directa enfront de 1.062 amb diverses
fórmules i que moltes vegades només
busquen l’obtenció ràpida de beneficis).
Cal un conveni de la dependència de
Catalunya, millorar salaris i valoració, i
prestigiar la feina de les treballadores i
treballadors del sector. Ara s’ha descobert
—nosaltres prou que ho sabíem!— que
són serveis essencials.
Cal prioritzar l’atenció domiciliària i universalitzar serveis com la teleassistència i
la possibilitat de tenir assistència personal
per a l’activitat quotidiana de la persona
dependent.
CCOO exigeix un canvi profund, imprescindible i en coherència amb el mirall
que ens trasllada la pandèmia. Les persones al centre. Treball de qualitat i drets.
TONI MORA

Reivindicacions de la gent gran
El dijous 1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent Gran, la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya juntament
amb la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya i la
Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya van convocar
una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Amb mesures de distanciament per la pandèmia, enguany ha estat una data molt diferent. Aquesta ha servit per recordar la pèrdua, durant aquest any, de més de vint mil persones grans a causa
de la COVID-19, segons dades oficials.
Així mateix, s’ha reivindicat la necessitat d’impulsar una llei integral
dels drets de les persones grans. I tot això sense oblidar l’aposta per

polítiques públiques en matèria de promoció de la salut i l’atenció
sociosanitària, la dependència o la revaloració de les pensions.
octubre-desembre / 2020
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SINDICAT

El Congrés de CCOO de
Catalunya, una oportunitat per
a la participació
Fa setmanes que treballem perquè el procés que culminarà
amb el congrés de CCOO de Catalunya els propers 21, 22 i
23 de maig del 2021 (ATENCIÓ: noves dates!) s’adapti a les
circumstàncies imposades per la pandèmia.
Seguretat sanitària en el context de la pandèmia
Un esdeveniment de tanta importància per a la nostra organització s’ha de fer amb plena seguretat.
Tot i que la situació sanitària ens manté en una incertesa constant i sine die, els treballadors i les treballadores segueixen fent
girar el món. Entre milers de dificultats, angoixes personals, pors,
ERTO, pèrdues de llocs de treball, (auto)confinaments per evitar
possibles contagis, restriccions de la mobilitat i afectacions generals a la vida, la lluita per mantenir unes condicions dignes a la
feina i a casa implica l’esforç titànic de tots i totes.
La COVID-19 fa encara més necessària la lluita sindical
Hi ha qui lluita per cuidar; d’altres, per defensar el seu lloc de
treball; n’hi ha que ho fan per garantir-nos els serveis bàsics i
essencials, i d’altres, per fer-nos més lleugers aquests mesos
d’anomalia social.
El sindicat, expressió organitzada de la classe treballadora, s’ha
bolcat totalment per augmentar i millorar la seva acció i per
donar suport als treballadors i treballadores, adaptant les eines
d’atenció o intensificant les negociacions als centres de treball.

Tenir l’oportunitat de fixar col·lectivament les prioritats de la
principal organització social a Catalunya representa un dels drets
cabdals com a afiliat o afiliada de CCOO.
Per això és tan important.
El compromís amb un mateix, amb l’entorn més proper i amb
qui, com tu, s’organitza per viure millor i avançar en justícia social
és un tret distintiu de les persones que saben que “sol, ningú no
se salva”.
La participació per decidir conjuntament el futur s’ha de viure
com una oportunitat, protegir com un dret, observar com un
deure i gaudir com un plaer.
Javier Pacheco és candidat a la reelecció
Hi ha altres temes que s’han de destacar de cara a la celebració
del proper congrés de la CONC.
Primer de tot, Javier Pacheco, actual secretari general de CCOO
de Catalunya, és oficialment precandidat a optar a la reelecció
de la Secretaria General. El passat 15 d’octubre va finalitzar la
recollida d’avals necessaris entre els membres del Consell Nacional, que és el màxim òrgan de direcció entre congressos. Tot
i haver formalitzat només una candidatura a optar a la Secretaria
General, la recollida d’avals simbolitza la democràcia interna i el
nivell de consens de les persones amb la direcció. Una forma de
participació activa i compromesa.

La crisi econòmica ens ha de fer repensar l’estratègia
La celebració del congrés n’és el moment àlgid. Ha de ser útil per
demostrar-ne la vitalitat, la presència i la solvència.
La construcció de vincles de confiança es fa potenciant la consistència (és a dir, la capacitat de donar resposta a les necessitats) i
mantenint la coherència (és a dir, la capacitat de no perdre mai
de vista els objectius, passi el que passi).

Presentació de declaracions de béns a final de mandat
Part de la rendició de comptes, tan important per a una organització com la nostra, que ha de construir la seva legitimitat amb
ètica i transparència, és el fet que les persones amb responsabilitat sobre recursos de CCOO van haver de presentar la seva declaració de béns al començament del mandat anterior i ara, de
sortida, han de tornar a presentar-la. El reglament exigeix aquesta transparència en benefici de l’organització. Tot aquest procés
va ser dirigit per la Comissió de Control Administratiu i Financer.

Decidir conjuntament sobre el propi futur
La participació a la qual es crida l’afiliació sencera és la limfa democràtica que ha de nodrir l’acció col·lectiva.
Com diu una vella cançó italiana, “La llibertat no és estar enfilat a
un arbre, ni tan sols és tenir una opinió, la llibertat no és un espai
lliure, la LLIBERTAT ÉS PARTICIPACIÓ.”
Els espais de participació directa en societats complexes són
més escassos del que seria recomanable perquè els processos
democràtics siguin veritablement efectius per apoderar les persones, amb la finalitat evident que aquestes puguin decidir sobre el propi futur.

La participació per decidir
conjuntament el futur s’ha de viure
com una oportunitat, protegir com
un dret, observar com un deure i
gaudir com un plaer

octubre-desembre / 2020

SINDICAT

11

ATENCIÓ NOVES DATES:
El congrés de CCOO de Catalunya
se celebrarà els propers 21, 22 i
23 de maig del 2021

Un congrés compromès amb la natura i la sostenibilitat
Així mateix, en coherència amb un dels eixos del debat congressual, volem formular unes propostes per incorporar mesures de
sostenibilitat ambiental al desenvolupament del congrés. Volem
portar a la pràctica el respecte al nostre entorn, fomentant accions que garanteixin, d’una banda, la gestió integral de la mobilitat i, de l’altra, la compensació d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH) fruit de la mobilitat obligada pel congrés.
Una app per a la participació transparent i amb distància
de seguretat
Volem també comprometre’ns amb la modernitat, com a símbol
de sostenibilitat i projecció, amb l’ús d’una app pròpia dissenyada
ad hoc per a tot aquest gran procés participatiu que ens permetrà mesurar la capacitat de canvi i flexibilitat de la nostra organització, així com garantir l’estalvi de recursos materials com el
paper.
El congrés de la CONC se celebrarà al Fòrum
Cal destacar també el lloc on se celebrarà el congrés de la CONC:
el Centre de Convencions Internacional de Barcelona al Fòrum. A
més de poder accedir a unes instal·lacions que ens garantiran en
cada moment la seguretat sanitària, serem en un lloc que evoca
història i que traspua referències a cada pedra que l’envolta o a
cada llosa que es trepitja. El repte serà també, durant els dies del
congrés, saber recrear i transmetre els significats urbans i vitals,
individuals i col·lectius que els significants tangibles i intangibles
ens ofereixen.
Tindrem l’oportunitat de reviure la tensió entre el present i la
proximitat del testimoni perdurable de les víctimes dels anys
més foscos de la dictadura al Camp de la Bota, a través de la força poètica que evoquen aquells versos: “Ese día murió / Manuel
Fernández Márquez, / Obrero. / Pero no de cansancio, Como

morimos muchos. / Pero no de accidente de trabajo, / Como
seguimos muriendo. / Pero no de hambre y de miedo, / Como
quisieran que muriésemos. / Murió por gritar / que no quería
morir por nada de eso.”
Perquè és al costat del Fòrum, davant de les xemeneies de Sant
Adrià, que l’any 1973 l’obrer Manuel Fernández, militant del
PSUC i de CCOO, va ser assassinat per les mateixes raons per les
quals seguim lluitant.
En un altre costat (perquè el territori és un contínuum de fets
i reptes, i sempre hi ha un altre lloc per explorar), el 22@, amb
la seva aposta per la ciutat digital, com les infraestructures que
volen fer la ciutat sostenible, com la incineradora o la placa fotovoltaica més gran de la ciutat. El Fòrum és lloc de trobada on la
memòria es transforma en proposta de futur, on es pot albirar la
concordança amb els nostres eixos de debat, com la preocupació per les transicions.
Altres mirades encara suggereixen una síntesi entre viure i habitar la ciutat. Urbanisme, habitatge, reivindicacions socials a les
perifèries amb la immigració de tots els temps, amb el treball de
tots i totes, espai físic i polític de lluites i de futur.
Amb la presència de l’element artístic ens instem a fer que tot
això agafi cos i veu durant els tres dies de celebració del congrés
de la CONC, amb la clara intenció també de reivindicar que la
cultura és segura, a més de ser un treball essencial.
Hi ha més elements que valdria la pena destacar, però
m’agradaria acabar amb dos més.
Seguim apostant pel sindicat feminista
El feminisme seguirà sent l’element bàsic i transversal que determina la nostra acció. No és un tema més que pot passar de
moda. És la transversalitat de gènere que ens garanteix que
l’organització sigui ben conscient que tot el que es fa és important fer-ho, pensant també en com es fa. Cada decisió que es
pren o acció que s’engega té uns impactes que no són neutres
i que tenen resultats diferents per als homes i per a les dones.
Aplicar aquest filtre és la prova de la maduresa d’un sindicat que,
ja fa quatre anys, s’ha declarat feminista.
La gent jove necessita un sindicat
I, finalment, una crida. Una crida al jovent. Participeu a tot el procés, ajudeu-nos a fer que un dels col·lectius que més pateix la
precarietat, juntament amb les dones i la població migrant, reconegui CCOO de Catalunya com casa seva. La casa on construir
el seu futur laboral, que ha de poder dignificar també les seves
condicions de vida. MICHELA ALBARELLO
octubre-desembre / 2020
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ACCIÓ JOVE

Res atura les i els joves sindicalistes de
CCOO de Catalunya
La XVIII Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas es va celebrar, el passat divendres 6
de novembre, a la seu del sindicat de Barcelona, i és que, nevi, plogui o hi hagi una
crisi sanitària, la joventut s’organitza de la
manera que calgui per estar informada i
preparada i, així, encarar les noves situacions laborals i socials. Res ens atura!
Aquest any, el context de pandèmia ha
marcat les línies generals de l’escola. Per
això s’ha volgut aprofundir en un dels
conceptes que més protagonisme ha
tingut dins el panorama laboral: el concepte d’ERTO. S’ha informat de com es
negocien, com ens afecten, les diferències amb l’ERO i el perquè i la importància dels agents socials en les pròrrogues
d’aquests ERTO. A aquesta explicació s’hi
han sumat experiències reals de companyes i companys.
Sectors al peu del canó
D’altra banda, s’ha volgut donar la importància que mereixen aquells sectors que
han hagut de ser al peu del canó durant

L’escola ha proporcionat eines al jovent per encarar el moment d’incertesa que vivim

el període d’alerta sanitària i, per aquest motiu, hem compartit de primera mà vivències
individuals dels diferents professionals. També s’ha parlat de com ha afectat la COVID-19
algunes noves realitats del treball, com són, per exemple, els riders, i com s’estan organitzant.
Finalment, no podíem deixar de banda l’activitat amb el secretari general, i és que
s’apropa un any de congressos i, evidentment, la joventut ha tingut un espai per debatre
què han de representar els i les joves i Acció Jove dins de CCOO de Catalunya.
Amb tot això, l’objectiu de l’escola ha estat proporcionar eines al jovent per encarar el moment d’incertesa que vivim, perquè la joventut ha d’estar preparada per a qualsevol situació.
Ens veiem a la següent escola! IRENE ORTIZ

Important sentència davant l’abús
d’acomiadaments durant l’estat d’alarma
El Gabinet Tècnc Jurídic de CCOO de Catalunya ha aconseguit una important victòria en relació amb els acomiadaments produïts durant l’estat d’alarma, i ha obtingut
una indemnització molt superior a la que s’aconsegueix si
l’acomiadament és declarat improcedent.
El Jutjat Social número 26 de Barcelona ha dictat una sentència que reconeix la improcedència dels acomiadaments a
LSC Barcelona Reporting, i a més ha establert una indemnització molt superior a la que s’indica a l’article 56 de l’Estatut
dels treballadors, amb l’objectiu d’establir una mesura dissuasiva i en aplicació del Conveni 158 de l’OIT.
L’ empresa va acomiadar vuit treballadors i treballadores durant el confinament per coronavirus amb una causa irreal i
sense fonament, tot i que la legislació tenia com a finalitat el
manteniment de l’ocupació. La poca antiguitat dels treballadors i treballadores feia que per a l’empresa fos més rendible
reconèixer la improcedència que establir mesures per mantenir els llocs de treball.
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Indemnitzacions dissuasives
El magistrat entén que, en aplicació del Conveni 158 de l’OIT,
l’acomiadament sense causa s’ha de sancionar amb la readmissió o bé amb una indemnització suficientment dissuasiva, i que el reconeixement de la improcedència no permet.
La indemnització, en aquest cas, ha estat de nou mensualitats de salari.
El jutjat ha tingut en compte la rapidesa necessària per resoldre aquests assumptes derivats d’acomiadaments per la
situació sanitària, però des de CCOO veiem que per la saturació de la justícia la majoria de casos s’estan programant
per al 2022, el que significa una pèrdua de drets de defensa
efectiva.
Des de CCOO seguim denunciant l’abús d’algunes empreses que acomiaden o prenen represàlies amb treballadors i
treballadores que per indicació mèdica han de complir amb
un període d’aïllament. Continuem exigint la nul·litat de tots
aquests processos i la protecció de les persones afectades.
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Les tecnologies i el gènere centren la
XV Escola de Dones de CCOO
Les desigualtats de les dones segueixen
estan presents i, fins i tot, augmentades i
potenciades al món de la digitalització

Una participació de tres-centes dones és l’evidència que la XV
Escola de Dones ha estat novament un encert i tot un èxit tenint
en compte que ha estat la primera vegada que la fem totalment
en línia.
Enguany hem pogut aprofundir en la relació entre tecnologies
i gènere, i en com aquesta es troba condicionada o potenciada
per la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.
Fa temps que estudioses i observadores feministes analitzen el
nivell d’androcentrisme de la digitalització i conclouen que, ara
per ara, si les tecnologies tenen gènere és el masculí.
S’han plantejat diversos interrogants sobre si les tecnologies tenen gènere i sexe. Thais Ruiz, Núria Vergés i Sara Moreno ens han
ajudat a reflexionar-hi, juntament amb un conjunt de companyes com Elena Blasco, Lídia Sandalinas o Carmen Juares. També s’ha fet evident que les desigualtats de les dones segueixen
estant presents, i, fins i tot, augmentades i potenciades, al món

de la digitalització, tant pel que fa a la presència en general, a la
presa de decisions o a la creació de programari, com pel que fa a
l’accés a les tecnologies i, també, al conjunt dels espais de relació
social, evidentment inclòs el laboral.
Tecnologia feminista
D’altra banda, les ponències també han deixat clar que existeix
una tecnologia feminista, però que el seu impacte social està
sotmès a moltes resistències. Altres temes que s’han debatut
han estat la manera com la tecnologia dominant incideix en les
desigualtats de gènere i el límit de la tecnologia i la robòtica en
els treballs de cura, atesa la seva dimensió de cura dels sentiments i la socialització de les persones.
Un espai de reflexió important ha estat el tema del teletreball o
treball a distància, que s’ha intensificat durant la pandèmia. S’ha
insistit en la necessitat de la negociació amb l’objectiu que es
respectin clarament els drets. També s’ha plantejat la necessitat
de cercar instruments perquè el teletreball no es converteixi en
un instrument que intensifiqui la divisió sexual dels treballs.
ALBA GARCIA SÀNCHEZ

25-N: ni un pas enrere davant
la violència contra les dones
El 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones, encara
avui esdevé una cita més que necessària
en el calendari de totes i tots nosaltres.
Des que va començar l’any, a Catalunya
deu dones han estat assassinades a mans
d’homes que són o han estat les seves
parelles, una de cada quatre dones pateix
aquesta violència masclista i en temps de
la COVID han crescut un 80 % les trucades
d’atenció a les dones, de manera que les
entitats especialitzades hi han hagut de
donar suport tots i cadascun dels dies del
2020 en unes condicions de pandèmia,
en plena crisi de salut, econòmica i social.
La violència sexual i l’assetjament sexual i
per raó de sexe a la feina segueixen existint, i, malauradament, fan ús del desenvolupament tecnològic per reinventar-se
en aquest context.
La situació és d’extrema vulnerabilitat per
a alguns col·lectius de dones marcats per
l’acumulació de condicions de discrimi-

nació des d’un punt de vista interseccional: dones soles, dones sense llar, dones
grans, famílies monoparentals, treballadores de la llar, treballadores d’atenció
domiciliària, repartidores, dones amb treball a distància i teletreball, treballadores
en una situació administrativa irregular
no empadronades, dones afectades per
ERTO i ERO, en atur i en condicions precàries, treballadores de l’economia informal, treballadores que troben limitada la
seva llibertat de moviments o dones que
conviuen amb els seus agressors.
Portes violetes
Davant d’aquesta realitat, aquest 25-N
CCOO participa en les accions proposades pel moviment feminista a tot el
territori, posa en marxa el projecte de
“Locals amb portes violetes” a les seves
seus a Catalunya, per informar, orientar i
acompanyar les dones que pateixin una
situació de violència masclista, i presenta

CCOO reivindica les seves
seus com a locals segurs
contra la violència de gènere
la campanya #JoTambé, per donar visibilitat a una de les violències masclistes
més amagades i invisibilitzades quan hi
ha crisi i precarietat: l’assetjament sexual
a la feina. A. GARCIA
octubre-desembre / 2020
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CCOO celebra l’aprovació dels reials
decrets que regulen els plans d’igualtat i
la igualtat retributiva
El sindicat valora de manera molt
positiva l’aprovació recent dels dos
reials decrets llei que regulen els plans
d’igualtat i la igualtat retributiva entre
homes i dones.
Des de l’aprovació de la llei orgànica
d’igualtat, el 2007, faltava el desenvolupament legislatiu perquè tingués efectes
reals sobre les desigualtats i les discriminacions que pateixen les dones. Amb aquests
dos decrets es posen les condicions perquè tant els plans d’igualtat com el registre
salarial tinguin efectes reals i de negociació
col·lectiva sobre les condicions discriminatòries de les dones en el món laboral.
Les empreses, que ja hi estaven obligades
per llei, ara tenen reglaments que especifiquen com ho han de complir. Els plans
d’igualtat hauran de ser negociats i registrats com a condicions laborals i, en el

cas del registre salarial, les empreses estan
obligades a donar la informació a la representació sindical i a incloure aquest contingut en la negociació dels plans d’igualtat.
A l’informe “Les condicions de vida i de
treball de les dones”, elaborat per CCOO,
ja recollíem que a Catalunya hi havia
1.774 empreses que havien de tenir plans
d’igualtat el març del 2020. Al 7 de març
del 2021 s’hi afegiran 1.017 empreses. A
finals del 2019, però, només hi havia registrats 485 plans d’igualtat que tenien
efecte a les empreses de Catalunya.
Registre salarial obligatori
El registre de salaris gairebé no ha estat
implementat a les empreses i són moltes
les dificultats per poder conèixer la realitat salarial de dones i homes i la bretxa
salarial de gènere que hi ha.

Al voltant del darrer 8 de Març, CCOO
vam engegar una campanya per reclamar el registre salarial i la negociació dels
plans d’igualtat que estaven encallats.
Ara, amb aquests reglaments, s’obren
totes les vies legals per negociar efectivament l’eliminació de les desigualtats i
discriminacions de les dones al món del
treball, modificar les condicions laborals i
denunciar les empreses que no compleixin la llei. El sol fet de no tenir el registre
salarial és constitutiu de discriminació.
A partir d’aquí enfortim les nostres demandes: informació del registre salarial, i
negociació, implementació i registre dels
plans d’igualtat. CCOO reclama no fer ni
un pas enrere en la igualtat i aposta per la
no discriminació de les dones en el món
laboral. La crisi del coronavirus no ens farà
retrocedir.

Impuls del grup
La Secció Sindical de CCOO de
l’Ajuntament de Barcelona guanya d’homes de CCOO
pel feminisme
el Premi Aurora Gómez 2020
El jurat ha decidit premiar la Secció Sindical de
CCOO de l’Ajuntament
de Barcelona pel seu
treball continuat des de
fa molts anys en la implementació dels plans
d’igualtat i, especialment,
pel que han aconseguit
en el III Pla d’igualtat, en
el qual s’incorpora un
M. Rosa Tomás i Lluïsa Aparicio, de la Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament
pressupost concret per
de Barcelona, van rebre el guardó de mans de Javier Pacheco i de l’actriu Rosa
Andreu, en el marc de la Festa del Treball Digne d’enguany
corregir la bretxa salarial,
a través del catàleg de
llocs de treball i de la negociació col·lectiva.
Després d’una dura negociació on CCOO ha tingut un paper destacadíssim, la
importància d’aquest Pla d’igualtat rau, sobretot, en el fet:
• Que el pla compti amb 1.672.500 euros i que, d’aquest import, gairebé la totalitat es dediqui a mesures per combatre la bretxa salarial.
• Que s’hagi acordat el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

CCOO som i actuem com a sindicat feminista, però som conscients de qui lidera les accions antimasclistes? Els homes del sindicat
anem alhora en les iniciatives de les dones o
n’anem a remolc?
Els Homes de CCOO pel Feminisme volem reforçar el caràcter de la nostra acció sindical i
construir un espai de reflexió sobre el nostre
paper dins i fora del sindicat en la lluita feminista. Un espai de reflexió per poder analitzar
i compartir els elements estructurals que produeixen la discriminació, l’opressió i les violències cap a les dones, i fer autocrítica.
Aquest grup esperem que pugui, a poc a poc,
posar els homes del sindicat a primera fila,
generar un canvi real en l’actitud dels homes
envers la lluita feminista i donar la cara per
aquells que no ens sentim còmodes amb el
rol i el paper social que tenim.
Si t’interessa el tema, vols col·laborar amb
el grup o vols formar-ne part, escriu-nos a
mdesalvador@ccoo.cat..
MANU DE SALVADOR
octubre-desembre / 2020
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CCOO reclama la pròrroga dels
ERTO i l’impuls de l’agenda
del diàleg social per continuar
salvant llocs de treball
És necessari prorrogar l’acord entre els
agents socials i el Govern de l’Estat referent als expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) més enllà del 31 de gener, per continuar mantenint empreses i
evitar una destrucció massiva de llocs de
treball, i per continuar donant resposta a
la suspensió d’activitats als sectors afectats. Caldrà, però, de nou, mantenir les
millores de les prestacions d’atur per a
les persones treballadores afectades així
com altres subsidis extraordinaris per a
les persones aturades de llarga durada
que no poden accedir a altres ajudes.
Per això, és imprescindible aprovar uns
pressupostos generals de l’Estat expansius amb els recursos dels fons europeus,
orientats a fer polítiques de recuperació,
de protecció social i de millora dels serveis públics. S’ha de reorientar el model
productiu per abordar el canvi climàtic i
l’escenari de transició ecològica. També,
però, caldrà abordar una reforma fiscal
a mitjà termini per fer front a l’augment
de la despesa i les inversions. En aquesta
pandèmia, que ens ha fet sentir tan vulnerables, cal demanar encara amb més
força que qui guanya més pagui més impostos.
Qui paga la factura de la crisi?
En els propers mesos volem marcar
l’agenda del diàleg social. A escala estatal,
cal, una vegada per sempre, derogar els
aspectes més lesius de la reforma laboral
i reequilibrar la negociació col·lectiva per
evitar de nou una sortida de la crisi de la
qual paguin la factura els treballadores i
treballadors amb una nova devaluació
salarial. Per això, cal recuperar la prioritat
de l’aplicació del conveni sectorial sobre
el d’empresa, regular la subcontractació,
octubre-desembre / 2020

modificar les inaplicacions de convenis i
recuperar la ultraactivitat.
També cal regular l’activitat de les plataformes digitals, per garantir un avenç just
de l’economia digital, sense desregulacions ni precarietats. S’ha d’aplicar el dret
del treball a les persones treballadores de
les plataformes digitals, que són falsos autònoms, com ha sentenciat recentment
el Tribunal Suprem. S’ha construït un model de negoci, aprofitant l’elevat atur dels
joves, provocat per les crisis successives,
i les dificultats de les persones migrants
sense papers per accedir a una feina, per
reinventar l’explotació laboral en l’era tecnològica.
A Catalunya, malgrat que els partits que
governen estan en clau preelectoral, continuarem exigint que no hi ha temps per
perdre. El diàleg social ha de desplegar
l’Acord nacional de bases per a la recuperació econòmica amb protecció social,
signat el juliol. Hem d’abordar la pandèmia amb una millor dotació de recursos

sanitaris i de contenció, seguiment i diagnòstic de la COVID-19, alhora que es manté al màxim possible l’activitat econòmica. S’han de mantenir vius els sectors per
a quan sigui possible la reactivació, i calen
més ajudes, però, també, perspectives de
futur.
Sense resposta, hi haurà mobilització
Els fons europeus seran un impuls inversor cap a la transició digital, la transició
ecològica, la generació d’ocupació sostenible en el futur i el reforç dels serveis
públics, en especial, per afrontar la pandèmia i la depesa en l’àmbit sanitari i educatiu. Cal construir un acord polític, institucional i social. La situació és prou greu
com perquè s’imposi la responsabilitat i la
cultura d’aliances.
Però si els governs no donen la resposta
que cal per defensar els nostres interessos
de classe, no dubtarem a mobilitzar-nos
com ho estem fent a cada un dels anuncis de tancament i de reestructuració
d’empreses. CRISTINA TORRE

Cal derogar els aspectes més lesius de la reforma
laboral i reequilibrar la negociació col·lectiva per evitar
de nou una sortida de la crisi de la qual paguin la
factura treballadores i treballadors
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És hora de més recursos i polítiques
davant l’augment de l’atur
un context marcat per la contracció de
l’oferta al mercat de treball és extremadament delicada. L’aprovació recent d’una
prestació extraordinària per a aquelles
persones que han esgotat la seva prestació entre el 14 de març i el 30 de juny
tan sols beneficiarà un nombre limitat de
persones, que no arriba a la meitat de les
que se n’haurien pogut beneficiar si s’hi
hagués inclòs les que van esgotar la seva
prestació aquest estiu.

sones joves, les que tenen entre setze i
vint-i-quatre anys han vist com en un any
s’incrementava la seva taxa d’atur en 10
punts, del 23,7 % al 33,8 %, mentre que
les persones registrades a l’atur de vinti-cinc a vint-i-nou anys van augmentar,
del setembre del 2019 al mateix mes del
2020, en un 47 %. Aquestes xifres evidencien l’alta temporalitat i parcialitat que
caracteritza l’ocupació juvenil i femenina,
que és la primera a destruir-se en les crisis.
Sis de cada set llocs de treball eliminats
aquest darrer any han estat temporals. La
suposada millora de la taxa corresponent,
del 22,8 % al 19,5 %, no fa palesa sinó la
forta rotació i vulnerabilitat que caracteritzen aquests contractes.

Les retallades afecten la tramitació
de peticions
Tot i l’esforç de l’Administració a l’hora
d’aprovar unes mesures econòmiques i
socials que facin front a la crisi, aquesta
fa curt en dos àmbits: en la mateixa tramitació de les prestacions, que es veu
llastrada per les retallades dels governs
de dretes en la funció pública, i per l’abast
limitat de la despesa social, menys ambiciosa que a altres països europeus. Avui
la prioritat rau a ampliar la xarxa de protecció i prevenir que la factura d’aquesta
crisi no aprofundeixi la pobresa i la precarietat instal·lades per la crisi anterior,
i que no s’ha revertit en el període de
la mal anomenada recuperació. Quan a
Catalunya tenim 1.265.000 persones demandants d’ocupació, esdevenen clau les
polítiques actives que, de manera dinàmica, mitjançant l’orientació, la formació
o l’acreditació, han de millorar les possibilitats de les persones treballadores en un
context de forta feblesa.

La davallada al mercat de treball, que ha
estat més intensa també en el col·lectiu
amb menys estudis i en les persones
d’origen extracomunitari, s’ha pogut contenir pels ERTO, que per primera vegada
en la nostra història recent han permès
que, si el PIB queia a l’estiu en un 9,1 %
en relació amb el 2019, l’ocupació ho fes
tan sols en un 4 %. L’èxit en l’aplicació
d’aquesta mesura ha estat evident i ha
permès evitar una destrucció encara més
forta de llocs de treball. Tanmateix, la situació de les persones desocupades en

Correspon, per tant, al lideratge públic
un paper central a l’hora de garantir que
l’atur de llarga durada no s’acabi convertint en atur estructural i que les persones
que han perdut la seva feina es puguin
reincorporar a un lloc de treball al més
aviat possible. Hi poden ajudar els fons
europeus, però per a molta gent arribaran tard. És en el marc pressupostari de
l’Estat i de Catalunya on recau bona part
de la iniciativa. Caldrà enfrontar-la des de
la responsabilitat i amb consensos forts.
RICARD BELLERA

Avui la prioritat rau a ampliar la xarxa de
protecció i prevenir que la factura d’aquesta
crisi no aprofundeixi la pobresa i la precarietat
instal·lades per la crisi anterior
Al tercer trimestre el nombre de persones desocupades a Catalunya va superar el mig milió. La pitjor dada des de
la primavera del 2017 es correspon amb
l’impacte de la crisi de la COVID-19, però
la taxa d’atur, del 13,2 %, se situa encara
lluny de les previsions que amenacen de
superar, a finals d’any, el 16 %. Tot i una recuperació significativa de l’ocupació des
del període de confinament, encara són
moltes les incerteses, la principal de les
quals és la resiliència d’un teixit productiu i empresarial al límit, especialment en
l’àmbit de la petita i la mitjana empresa,
on s’ha de situar el 80 % de la destrucció d’ocupació. La forta contracció de la
nostra economia ha afectat la indústria,
amb un descens de l’ocupació del 2,1 %
en relació amb l’estiu del 2019, però més
encara els serveis (4 %), especialment per
al turisme, que genera el 12 % del nostre
PIB i el 12,3 % de l’ocupació.
Més atur entre les dones i els joves
La davallada en l’ocupació no ha estat
tampoc neutra en relació amb el gènere
o l’edat. L’increment de l’atur aquest estiu
ha estat en un 100 % femení, amb una
taxa que, en el cas de les dones, arribava
al 14,3 %, mentre que en el dels homes se
situava en el 12,2 %. Pel que fa a les per-
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SANITAT

El sistema sanitari català s’enfronta
a la segona onada de la COVID-19
amb els seus professionals esgotats
La pandèmia només ha posat de manifest el que des de CCOO fa uns deu
anys que advertim, i és que “les retallades en salut maten”. A Catalunya
hem passat de tenir un sistema sanitari públic excel·lent que era un referent
europeu, a tenir un sistema sanitari
que, fruit de reiterades retallades, tant
en personal com en infraestructures,
ha perdut llits i ha incrementat les llistes d’espera. En definitiva tenim una
atenció sanitària de menys qualitat
del que la ciutadania es mereix.
La primera onada de la COVID-19, en la
qual tots els esforços econòmics i personals es van destinar a lluitar contra el virus,
ens ha deixat més malmesos del que ja
estàvem. Els professionals i les professionals vam perdre permisos, festes i increments de jornada; vam haver d’estar tots
units com a servei essencial per intentar
minimitzar l’impacte negatiu a tots els
àmbits: atenció hospitalària, atenció primària, atenció domiciliària…, i ara estem
esgotats tant físicament com psicològica
davant d’aquesta segona onada.
Protocol erroni
El que mai no haguéssim esperat és la
posada en marxa del nou protocol del
Catsalut pel que fa a l’actuació que cal
seguir quan un professional esdevé contacte estret d’una persona positiva de
COVID-19. A qualsevol altre sector de la
societat, l’actuació en aquests casos és
que la persona s’ha d’aïllar durant deu
dies per evitar que, en cas d’haver-se contagiat, pugui contagiar terceres persones.
Doncs bé, si qui ha tingut el contacte
estret és un professional de la sanitat,
segons aquest protocol aprovat el passat 30 d’octubre del 2020, el dia zero se li
farà una PCR i, si surt negativa, continuarà
treballant com si el contacte estret no
s’hagués produït. Cal aclarir que la possi-
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Cal recuperar tot allò que s’ha perdut
en drets laborals i drets sanitaris en
l’àmbit de la salut
bilitat que el dia zero surti una PCR positiva és molt remota, el més freqüent és que la
persona doni positiu els dies posteriors.
Considerem que aquest és un error gravíssim, ja que el professional en qüestió pot posar en risc no només família i companys de feina, sinó també els pacients que estigui
tractant. I un fet que pot semblar que serveix per tenir més disponibilitat de personal, si
es produeixen contagis exponencials, farà disminuir notablement la plantilla.
Des de CCOO, a part de demanar una rectificació immediata d’aquest protocol, perquè
considerem que no garanteix la seguretat ni la salut de les persones treballadores de la
sanitat ni del seu entorn, exigim al Govern que ens valori més i que, com a mínim, no
ens tracti amb el menyspreu amb què ho fa.
S’ha d’enfortir el sistema sanitari
El que ara toca és aconseguir un sistema sanitari enfortit per poder atendre la població
en general, un nou sistema d’atenció integral, un nou rol dels professionals, noves competències… S’ha d’enfortir l’atenció primària, a tots els àmbits, i si com ha passat aquest
2020, a tall d’exemple, del pressupost de salut només s’hi destina un 7 %, no podem
donar prou accessibilitat al sistema de salut.
Necessitem recuperar tot allò perdut, tant en serveis com en drets laborals. Cal posar
èmfasi a reduir o, fins i tot, a eliminar les llistes d’espera quirúrgiques i de visites a especialistes, i és que no ens poden deixar perdre el que és més important: el dret a la salut.
M. ÀNGELS RODRÍGUEZ
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CCOO exigeix la negociació
d’un conveni català de geriatria
CCOO, tot i la insuficiència dels diners destinats, valorem positivament l’aprovació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre,
de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les
conseqüències de la COVID-19.
L’ esmentat decret llei destina 102,6 milions d’euros a mesures
socials, entre les quals es troba el sector de la dependència i la
geriatria. Això comportarà, d’una banda, un increment de tarifes
que oscil·larà entre l’1,2 % i el 6,8 % respecte dels preus actuals.
De l’altra, tal com es preveu en l’article 39, una part anirà destinada a la millora de les condicions laborals i salarials de les treballadores, i de la qualitat assistencial dels usuaris.
CCOO reiterem que, malgrat la insuficiència de la partida pressupostària per arribar a tot el que el sector de la dependència i la
geriatria necessita, la valoració és positiva pel que representa. En
efecte, no es poden negociar millores laborals i retributives sense
la necessària, urgent i més que reivindicada negociació col·lectiva
a través del que seria el I Conveni català de la dependència.
Com en altres ocasions, volem recordar que es tracta d’un sector
altament feminitzat i castigat des de fa anys, i que ara podríem
ser davant d’un canvi de tendència.

Vaga indefinida en el
transport sanitari de
Catalunya

El CatSalut i el SEM no tan sols no han reaccionat davant de les
denúncies per la manca d’EPI (equips de protecció individual) en
el transport sanitari, sinó que impedeixen la convocatòria de la
Mesa Nacional de Seguiment de l’Activitat del Transport Sanitari,
on s’haurien de debatre i corregir aquestes mancances.
Conjuntament amb altres sindicats, CCOO va convocar una
vaga indefinida, a partir del dia 9 d’octubre, al transport sanitari
de Catalunya. Una vaga que afecta aproximadament uns cinc
mil professionals del sector, i que té com a objectius principals
aconseguir que no s’apliqui la retallada salarial anunciada per la
patronal ACEA i assolir un pla d’equiparació de les treballadores i treballadors del transport sanitari a Catalunya amb els de
l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

CCOO demanem a totes les parts implicades en aquest procés
—Govern, patronals, sindicats…— que estiguem a l’altura per
obrir una mesa negociadora al més aviat possible, ja que aquest
sector no pot esperar més.

El nou decret de mesures socials obre la porta a la millora de les condicions laborals de les
treballadores del sector

Precarietat laboral
al servei d’atenció
telefònica del 061
El servei del 061 fa uns mesos que està desbordat, ja
que el poc personal disponible fa impossible la gestió
de l’allau de noves consultes que han arribat des de
l’inici de la crisi sanitària.
En els inicis s’hi va afegir un reforç de persones per
torn que va funcionar prou bé, però el 25 d’agost se’ls
va comunicar que se’n prescindiria a partir del mes següent. L’1 de setembre la nova plantilla va ser substituïda, i de cop i volta la meitat de la plantilla va necessitar la formació del personal més veterà.
Des de CCOO exigim una millor gestió del servei i denunciem una pràctica de contractació precària que
tensiona el personal i fa molt complicat treballar de
manera correcta.
Denunciem també que el telèfon de suport tècnic de
“La Meva Salut” no funciona mai, cosa que fa que es
desbordi encara més el servei del 061 i que hi hagin
dubtes que no se sàpiguen solucionar.

octubre-desembre / 2020
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La presencialitat a les aules
garanteix el dret a l’educació
Quan ja han passat gairebé dos mesos
des de la incorporació de l’alumnat als
centres educatius, ens trobem immersos
en una nova onada de la pandèmia, amb
noves mesures que han portat tots els ensenyaments postobligatoris a la semipresencialitat, i les universitats, a la docència
telemàtica total.
CCOO hem defensat la presencialitat, i ho
continuarem fent, com la millor manera
de garantir el dret a l’educació. Un dret que
ens ha de portar a una societat més cohesionada i amb més igualtat d’oportunitats,
i que per garantir-ho, requereix mesures
excepcionals per als centres que escolaritzen alumnat amb més dificultats.
Una educació que ha de començar pel primer cicle de l’educació infantil, que ha quedat molt perjudicat per tants mesos de tancament, i que s’ha transformat, finalment,
en clausures definitives de molts centres.
Poca afectació de la pandèmia
Pel que fa a l’afectació de la pandèmia
als centres educatius, ens hem d’alegrar
del fet que sembla que no estiguin sent
un focus d’expansió en els ensenyaments
obligatoris. Les dades semblen indicar
que malgrat tenir, de manera habitual,
al voltant de l’1,5 % dels grups confinats,
el virus no s’està encomanant durant les
activitats escolars. Però també és cert
que fins a aquests moments hem pogut
mantenir les finestres obertes. Ara que tot
sembla indicar que els aerosols són un
dels vectors de contagi més importants,
què passarà quan el fred ens dificulti la
ventilació natural?
Manca de professorat
Així mateix, haurem de solucionar la
manca de professorat en diverses especialitats, flexibilitzant les mesures d’accés
a la borsa de treball i, més a llarg termini,
promocionant i millorant l’accés a la funció docent perquè sigui atractiva per a les
nostres graduades universitàries.
Després d’aquests dos mesos, podem estar orgulloses de les persones treballadores de l’educació. Tant el personal docent
com el no docent hem estat donant tot
el possible per superar les dificultats. Les
de la pandèmia i les que ens està posant
l’Administració. Estem treballant perquè l’alumnat entengui la importància
octubre-desembre / 2020

Què passarà quan el fred ens dificulti la
ventilació natural a les aules?
de seguir les normes sanitàries, malgrat
que uns protocols d’actuació complicats
d’aplicar en molts casos i que canvien
cada poc temps desorienten els equips
educatius i el conjunt de la societat.
CCOO continuarem exigint negociar en el
si del diàleg social, que és l’únic marc en
el qual podrem arribar a consensos per

al conjunt dels sectors educatius. Serà la
manera de poder arribar a acords socials,
evitant la fragmentació sindical i patronal
dels nostres sectors. Una demanda que,
a dia d’avui, encara no ha estat assumida
pel Govern, el qual sembla sentir-se més
còmode amb les decisions unilaterals.
MANEL PULIDO

Propostes de CCOO
L’experiència ens porta a defensar amb més força encara les mesures que havíem
plantejat des de CCOO per a aquest curs:

✓Reduir les ràtios, per tenir menys focus d’emissió d’aerosols a les aules i per
reduir el nombre de famílies afectades pels confinaments escolars, i millorar l’atenció educativa, amb l’increment de personal docent i no docent
cor-responent.

✓Incrementar el pressupost de neteja i desinfecció, que fins a aquests moments s’ha realitzat amb els pressupostos de cada centre i no amb la implicació de l’Administració.

✓Dotar tot el personal d’EPI respiratoris.
✓Realitzar PCR a tots els treballadors i treballadores educatives que hagin
tingut contacte amb alumnat positiu, en lloc d’intentar reduir el nombre
de persones que es qualifiquen com a contacte estret. És moment de controlar bé la pandèmia, no d’estalviar diners en proves.

✓Portar a terme activitats lúdiques i culturals, amb totes les mesures sanitàries adients, amb la finalitat de fer menys densos els centres educatius i
fomentar sectors econòmics molt castigats per la pandèmia, com el transport escolar, els cinemes, els teatres, els museus, les cases de colònies…

✓Solucionar la ventilació de les aules amb propostes que vagin més enllà de
la del departament, consistent a fer classe amb abrics i mantes per haver
de tenir les finestres obertes.
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La Generalitat abandona les persones
treballadores del lleure
Darrerament, es parla arreu de la situació crítica en la qual es
troben diversos sectors laborals: restauració, comerços, etc. Però
què hi ha del lleure? Si partim de la premissa que les activitats
de lleure són una eina imprescindible en el procés educatiu dels
infants, i que el seu personal treballador és una part essencial de
la comunitat educativa, es fa difícil entendre per què el Departament d’Educació ha abandonat el personal extern dels centres
educatius. Parlem de l’espai del temps del migdia, del personal
vetllador, del suport educatiu a les escoles bressol, de les activi-

Les activitats de lleure són una eina imprescindible en el procés educatiu dels infants

tats extraescolars, dels serveis d’acollida, etc. Si, a més, hi afegim
que es tracta d’un sector fortament feminitzat i amb contractes
ja precaris de per si (a temps parcial, amb discontinuïtat, etc.),
que s’ha vist abocat a un ERTO i ha estat obligat a passar uns
mesos a l’atur, amb molts problemes a l’hora de cobrar i sense
una resposta efectiva d’un SEPE col·lapsat, la cosa s’agreuja.
Manca de diàleg
Però ni l’Administració ni les empreses del lleure (que han incomplert majoritàriament el pagament del 30 % de complement per
al personal treballador dels centres públics durant l’ERTO) estan
fent els deures. Llavors, davant les noves necessitats que està
creant la COVID-19, ens trobem amb una evident sobrecàrrega
de treball, una manca de recursos (de personal, d’EPI adequats,
de protocols clars, eficients i realistes etc.), amb problemes en
la contractació, manca d’informació i de resposta sanitària adequada al personal vulnerable, etc. Tot plegat és fruit de la falta,
una vegada més, de negociació i de diàleg social amb els interlocutors que representen tota la comunitat educativa. Aquesta
és una situació que ens preocupa i davant la qual CCOO estem
estudiant les accions oportunes que cal emprendre. Cal que el
Departament d’Educació, les empreses i la representació social
engeguem amb la màxima urgència un veritable procés negociador, que proporcioni al personal treballador del lleure una estabilitat laboral i un entorn segur. JORDI AMATE

Al sector de l’ensenyament no
reglat el 50 % de les treballadores i
treballadors estan en un ERTO
La gran majoria de les empreses d’ensenyament no reglat són
petites empreses, i més del 80 % dels treballadors i treballadores
tenen un contracte a temps parcial, amb molts contractes fixos
discontinus. Moltes empreses del sector no arriben a cinquanta persones de plantilla, i així és pràcticament impossible que hi
hagi representació legal dels treballadors i treballadores, la qual
cosa afavoreix l’abús en les condicions laborals (parcialitat, temporalitat, excés de jornada…). La situació ha empitjorat amb la
COVID-19, i ha portat moltes empreses directament a acomiadar
sense que els treballadors i treballadores hagin pogut tenir el dret
a una negociació amb garanties i ha deixat centenars de persones treballadores en una situació de vulnerabilitat absoluta.
Sense mitjans per teletreballar
Els últims mesos d’activitat han estat, en moltes ocasions, irregulars. Gran part dels treballadors i treballadores que treballen des
de casa no disposen dels mitjans de producció, tal com ho exi-

geix la Llei del teletreball.
Els pròxims mesos haurem de lluitar per ampliar
la xarxa de delegats i delegades per enfortir les
plantilles als centres de
treball i en la negociació
col·lectiva sectorial.
La negociació col·lectiva
ha donat fruits amb el
primer conveni col·lectiu
dels ensenyaments no
reglats a Catalunya, que inclou increments salarials per als anys
2020 i 2021. El nou conveni té previst també la constitució d’una
comissió d’igualtat i l’objectiu és fixar-ne el funcionament i les
competències amb la finalitat d’incloure el Pla d’igualtat en un
nou conveni. HEIKO PUECHEL
octubre-desembre / 2020
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L’Aula de Treball i Societat presenta
l’informe sobre digitalització i noves
formes de representació col·lectiva
“Amb la digitalització tot el que es pot
automatitzar s’automatitzarà.” Aquesta
afirmació justifica l’informe “Plataformes
digitals: condicions de treball i representació col·lectiva. Reptes de futur”, que l’Aula
de Treball i Societat de CCOO vam encarregar a l’Institut d’Estudis del Treball de la
UAB i que ha dirigit Antonio Martín Artiles.
Quant als perfils dels treballadors i
treballadores digitals, identifica les diverses realitats, pel que fa a QUI (persones
joves, jubilades, dones sense ocupació,
estudiants, immigrants, etc.), COM (treball
autònom, tant real com fals) i ON (sector
de serveis o industrial).
El treball es pot realitzar al domicili, en
una oficina compartida, a casa del client
o bé en itinerància. Es pot fer tant en línia
com fora de línia i pot ser de continguts
diversos (qualificats, artístics, repetitius,
per peça, tasques manuals, etc.).
A la precarització d’algunes ocupacions,
l’acompanya l’aïllament i la individualització. Trobem diverses formes de retribució
(per entrega, per serveis, per hores, etc.).
Apareix, i creix, la consciència d’incertesa
en relació amb els ingressos econòmics,
les càrregues de treball, l’autoexplotació
i la pressió competitiva.
Pel que fa a les noves formes
d’organitzar el treball, la digitalització facilita la descentralització, l’externalització
i la subcontractació, i la desconstrucció
de la relació laboral. L’empresa es fa més
petita i les feines i les tasques es fragmenten. Conviuen la desqualificació i
l’aparició de noves ocupacions amb alt
component tecnològic.
L’ús de la tecnologia permet noves formes de control del treball (l’ull electrònic, la videovigilància, el correu electrònic, l’augment de ritmes a partir de
l’automatització de processos, etc.). Es
canvia el llenguatge i, de manera subtil,
es distorsiona la realitat de les relacions
octubre-desembre / 2020

laborals per exercir el control ideològic
(col·laborador/treballador; missió/tasca;
projecte/encàrrec; competidor/company;
emprenedor / fals autònom; economia
col·laborativa / subcontractació, etc.).
Trobem una empresa difusa sense ubicació concreta que genera nous espais
de treball (domicili del client, teletreball,
itinerància, coworking,etc.) i que desconstrueix (i individualitza) la relació laboral o
l’aïlla. Es difuminen les bases de representació del sindicalisme.
Les formes d’intermediació laboral i de
selecció queden afectades per l’ús de la
intel·ligència artificial. El rastreig de dades
i de perfils personals a les xarxes ataca la
privacitat i la intimitat. Això és un problema per a qui busca feina.
Noves formes de representació
col·lectiva. L’individualisme i l’aïllament
de les noves relacions de treball no pot
obviar la necessitat d’autoorganitzar-se.
Des de qui decideix crear cooperatives —
com a manera d’autoocupar-se, determinar condicions de treball i negociar amb
les empreses— fins a qui promou formes
protosindicals (kellys, riders, etc.) per compartir problemes i buscar solucions, passant per qui crea organitzacions pròpies,
assumint el rol d’emprenedor o autònom,
per mutualitzar serveis i reclamar protecció social.
A més de compartir problemes i mutualitzar serveis (assessorament jurídic, fiscal,
comptable, econòmic, etc.), reclamen cobertura col·lectiva de drets i de protecció
social. Ací s’obre un espai de cooperació i
d’aliances entre el sindicalisme i les noves
formes emergents d’autoorganització.
El sindicalisme impulsa diverses iniciatives, promou formes d’autoorganització
d’aquests treballadors i treballadores en
les estructures pròpies, i estableix acords
de cooperació i col·laboració amb alguna
d’aquestes organitzacions.

La digitalització canvia les formes de representació col·lectiva i les formes d’organitzar i
actuar del sindicat. L’ús de lesTIC per a l’acció
sindical incideix en les formes d’organitzar,
comunicar, participar i mobilitzar.
Però el conveni col·lectiu segueix sent
la peça clau. És la referència per a les relacions mercantils per als treballadors i
treballadores autònoms. Pot servir per
limitar la pèrdua de cobertura negocial
de qui treballa externalitzat i per regular
la utilització de les TIC a les empreses i
evitar, així, que s’envaeixin drets o que
empitjorin les condicions.
Serà necessari l’enriquiment dels continguts dels convenis, amb clàusules digitals
(la desconnexió, els controls, el teletreball, etc.), l’articulació dels treballadors
i treballadores de les subcontractes, el
reconeixement del nou paper de les “noves” seccions sindicals (intercentres, local
comunitari, polígons industrials, etc.), establint salaris mínims sectorials.
Aquest estudi contribueix a conèixer
millor les complexitats d’aquesta realitat
i pot ajudar a elaborar noves respostes i
estratègies d’intervenció sindical per garantir el treball digne i amb drets de totes
les persones treballadores.
JOAN CARLES GALLEGO HERRERA
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Fusió Caixabank-Bankia:
riscos i oportunitats

Acuerdo positivo sobre
trabajo a distancia en
Seat

Ja fa deu anys que es va iniciar la reestructuració del
sector de caixes d’estalvis a partir de la publicació del
RD 11/2010, que va comportar la seva transformació
en bancs i, per tant, l’eliminació d’unes entitats que per
la seva naturalesa i la seva funció social eren el que més
s’aproximava a una banca pública.

La regulación del teletrabajo,
en el marco del estado de alarma, puso de relieve la necesidad de alcanzar un acuerdo en
una empresa como Seat, con
seis mil personas trabajadoras
que realizaron teletrabajo durante este periodo.
Actualmente, ya son más de
dos mil cuatro cientas las personas que han solicitado hacer
teletrabajo y lo realizan, demostrando la necesidad de regularlo
para garantizar todos los derechos laborales.
El acuerdo alcanzado por CCOO y UGT tiene como objetivo convertir el teletrabajo en una herramienta eficaz de conciliación
de la vida laboral y la familiar, permitiendo acogerse a esta modalidad dos días por semana. También garantiza los derechos
de formación y promoción, el derecho a la intimidad y resalta,
además, la necesidad de velar por la igualdad de género y el
respecto a la diversidad sexual.
Un elemento importante del acuerdo es la voluntariedad por
ambas partes para poder hacer o dejar de hacer teletrabajo en
cualquier momento.
También se incorpora un acuerdo de desconexión digital que
define claramente el tiempo de trabajo y el tiempo personal.
RAFAEL CARLOS GUERRERO

Malauradament, la mala gestió, en alguns casos, i les polítiques marcades pel rescat europeu han suposat l’eliminació
de les caixes, la concentració bancària en poques entitats i
l’increment de l’exclusió financera al nostre país.
Transformació del sector financer
L’anunci de fusió entre Caixabank i Bankia marca una nova
etapa de transformació del sector financer espanyol. Les
raons econòmiques en relació amb la rendibilitat, la transformació del model de negoci, l’aparició de competidors
no bancaris i la crisi derivada de la COVID-19 fan lògica
aquesta operació. També, però, hi ha riscos pel que fa a
les plantilles, a la clientela i a l’interès general. Els accionistes majoritaris de totes dues entitats, la Fundació Bancaria
La Caixa i el Govern de l’Estat, tenen la responsabilitat i
el marge d’actuació suficient per assegurar que l’operació
de fusió no tingui aquests efectes negatius.
Tots els processos de fusió a Caixabank i Bankia s’han realitzat amb l’acord de la representació laboral i així ha de
seguir sent, sense mesures traumàtiques ni unilaterals, i
mantenint bones condicions per a la plantilla. Quant a la
clientela, enlloc no està escrit que el futur banc no pugui
desenvolupar una política comercial que no exclogui les
persones amb menys recursos i autònoms i petites empreses. Pel que fa a l’interès general el futur banc pot ser
un bon instrument per vehicular recursos per als projectes
que permetin la sortida de la crisi originada per la pandèmia i ha de continuar sent una entitat que estigui arrelada
al territori i a la societat a través de l’activitat financera, de
les seves participades i de l’obra social.
Recuperar el rescat de Bankia
Tampoc no s’ha d’oblidar que una entitat solvent econòmicament és la millor garantia per recuperar els vint-i-un
mil milions del rescat de Bankia i per continuar assegurant
els recursos suficients per seguir amb l’obra social que
desenvolupen les fundacions.
Per això cal que tant el Govern com la Fundació La Caixa
exerceixin la seva funció d’accionistes principals de manera proactiva al Consell d’Administració de la futura entitat i
ajudin a convertir els riscos en oportunitats.
DOLORS LLOBET / RICARD RUIZ

El conveni de caixes
d’estalvis esdevé el primer
acord sectorial que regula
el teletreball
L’1 d’octubre passat CCOO va signar el Conveni col·lectiu de caixes d’estalvis, juntament amb els sindicats FINE i UGT i la patronal CECA, amb vigència fins a finals del 2023.
A més de millores salarials, d’una reducció de la jornada anual o
de beneficis dels permisos retribuïts, destaca perquè és el primer
acord sectorial que regula el treball a distància, partint del Reial
decret llei promulgat el 23 de setembre del 2020. El conveni regula la desconnexió digital per a tot el sector: els treballadors i
treballadores tindran el dret a desconnectar-se un cop finalitzada la jornada i hi haurà una franja de desconnexió obligatòria
entre les 19 h i les 8 h.
A més, es concreten aspectes com la dotació d’equips o de despeses per part de les empreses, així com compensacions per als
qui teletreballen per sota del 30 % de la seva jornada o han tingut alguna emergència a causa de la COVID-19.
octubre-desembre / 2020
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CCOO reclama polítiques actives i
valentes per fer front a la profunda
crisi del sector industrial
Ens trobem immersos en un context marcat per una situació industrial molt negativa, que està repercutint de manera àmplia en
l’ocupació, a través d’un nombre molt alt de conflictes derivats
d’expedients d’extinció de contractes que estan provocant, de
manera progressiva, una pèrdua exponencial de teixit productiu.
Crida especialment l’atenció l’impacte que aquest fet està provocant al sector de l’automoció (Acciona, Robert Bosch, Faurecia, TE Connectivity), per la seva incidència en el producte interior brut i pel volum d’ocupació que sosté.
CCOO hem manifestat reiteradament davant de les administracions, tant del Departament d’Empresa de la Generalitat com
del Ministeri d’Indústria, la necessitat d’articular polítiques industrials a curt, mitjà i llarg termini que possibilitin un trànsit cap al
canvi de model productiu en el context de la transformació de
la indústria, que han de tenir objectius i reptes molt importants, i
protegir l’ocupació que pugui tenir més dificultats, és a dir, el que
denominem una transició justa.
Renovació del Pacte nacional per a la indústria
El Pacte nacional per a la indústria és una eina que ha de renovar-se amb continguts que possibilitin aquest trànsit. Inversions
en R+D+I, infraestructures i formació per a l’ocupació han de ser
eixos fonamentals per posicionar Catalunya a l’avantguarda com
a territori industrial.
En aquest sentit, s’està treballant amb el Departament d’Empresa
i Coneixement a través de dos grups de treball: un de pla de xoc
horitzontal, que engloba propostes intersectorials, i un segon
grup sobre indústria de la mobilitat i l’automoció, que, amb un
pressupost de 109 milions d’euros per al 2021, ha de fer front a
curt termini a la crisi del sector.

Un dels sectors més afectats és el de l’automoció, amb un gran nombre de llocs de treball en perill

CCOO manifestem de manera ferma la nostra aposta per incidir
en la construcció i el disseny d’aquest nou pacte, que requereix
un ampli consens polític i social. Reivindiquem, així mateix, una
participació directa en el Pacte per a la reconstrucció, el denominat New Green Deal, amb una dotació de 145.000 milions
d’euros —una part dels quals són subvencions a fons perdut i,
la resta, crèdits—, que han de traduir-se en projectes per revitalitzar l’economia després de les greus conseqüències derivades
de la COVID-19.
Ens trobem davant d’un escenari molt difícil i complicat que només
es pot afrontar amb polítiques industrials actives, valentes i suficientment dotades pressupostàriament. Estem immersos en una greu
crisi econòmica i social, en la qual la desigualtat i la precarietat són
fets constatablesque amenacenamb aprofundirla bretxasocial. Per
això, CCOO hem de fer front a aquest enorme repte i incidir perquè
aquestes polítiques no deixen ningú enrere. TOMÁS DÍAZ

Denuncia a Maper Carns por incumplir las medidas
de prevención ante el coronavirus
Durante el mes de febrero, en pleno brote de la COVID-19, nos vimos obligados a presentar una denuncia contra la empresa Maper Carns de Sabadell ante la Inspección de Trabajo, ya que no
se respetaban varios aspectos en materia de protección, como
en el caso del mantenimiento de la distancia de seguridad. Los
trabajadores se veían hacinados tanto en los comedores como
en los vestuarios, ya que la empresa no implementó medidas
para reducir el aforo para que se pudiera mantener la distancia
de 1,5 metros entre personas.

Sesenta y cinco infectados
A causa de esta situación, en junio ya convocamos dos jornadas
de huelga para exigir que se respetasen las medidas de seguridad. Después de la primera jornada de huelga, se acordó con la
empresa el cumplimiento de nuestras reivindicaciones, las cuales solo cumplieron a medias. Fruto de este incumplimiento, a
principios de octubre sufrimos un brote de coronavirus, con sesenta y cinco compañeros que dieron positivo por la COVID-19,
y el matadero tuvo que ser clausurado por Sanidad.

A ello cabe sumar que la empresa les obligaba a compartir los equipos de protección individual, una situación
intolerable.

Al cierre de esta edición, CCOO de Industria negociamos con la
empresa un protocolo para garantizar la seguridad y la salud de
las personas que trabajan en el matadero. JOSEP RUEDA
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La patronal d’hostaleria i turisme
vol retallar drets aprofitant-se de la
COVID-19
aquest context no estan en condicions de negociar. Atesa la situació, van comentar que no els preocupava la pèrdua de vigència del conveni col·lectiu, i van afegir que podrien valorar pactar
el manteniment del conveni a canvi de retallades.

El manteniment del conveni és necessari
perquè les empreses no competeixin
sobre la base de la desregulació de drets
i abarateixin els costos laborals. CCOO
proposa impulsar un pacte nacional de
turisme
A finals de setembre, CCOO de Serveis va participar en una reunió per a la negociació del Conveni col·lectiu interprovincial del
sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya.
La patronal va explicar com està afectant la greu crisi de coronavirus COVID-19 al sector turístic i també va fer palès que en

Estop al xantatge empresarial
CCOO no tolerarà cap xantatge, perquè el manteniment del conveni és possible i interessa tant a les empreses com a les persones treballadores, i per això rebutja de ple la posició de la patronal, la qual vol aprofitar-se d’aquest aspecte per retallar drets.
De fet, el sindicat ha plantejat la necessitat de mantenir la vigència del conveni per evitar una pèrdua de drets de les persones
treballadores i també la judicialització de les relacions laborals:
el manteniment del conveni és necessari perquè les empreses no competeixin sobre la base de la desregulació de drets i
abarateixin els costos laborals. A més, des de CCOO es proposa
impulsar un pacte nacional de turisme, acordat per la patronal
i els sindicats, per situar el sector en millors condicions de cara
al futur i per fer-lo més sostenible i competitiu. Una tercera proposta de la federació és demanar que les empreses incloguin als
ERTO les persones treballadores amb contractes fixos discontinus, en els casos de manca d’activitat, per garantir la seva millor
protecció social.
La reunió va finalitzar en espera d’una nova trobada, en la
qual CCOO té confiança que la patronal reconsideri els seus
plantejaments inacceptables per sortir de l’actual situació de
bloqueig.

L’empresa logística Luís Simões
acomiada dinou conductors
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO s’ha posicionat a favor de dinou conductors acomiadats
a l’empresa de logística Luís Simões,
subministradora de la planta de CocaCola a Martorelles. L’empresa va impulsar
un expedient de regulació d’ocupació
(ERO) que es va començar a tramitar dies
abans de l’inici de la pandèmia de COVID-19 i que va comportar la substitució
dels treballadors per personal autònom,
amb la qual cosa l’empresa continuava
treballant a ple rendiment.

Un grup de delegats i delegades de
CCOO va concentrar-se a Barcelona la
data del judici, el passat mes d’octubre,
per la demanda que el sindicat havia interposat per aquest motiu. D’entrada, els
treballadors acomiadats havien rebutjat
l’acord econòmic que oferia la direcció i
exigien la readmissió.
Per a CCOO, la decisió de l’empresa
d’acomiadar i donar aquests llocs de treball a personal autònom extern té una
clara voluntat de precaritzar les condi-

cions laborals d’aquest col·lectiu de treballadors de logística, fortament pressionat per la massiva oferta de conductors
externs que ja existeix en el mercat.
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Renovació positiva
de l’acord al centre
comercial La Roca
Village per millorar les
condicions laborals
CCOO i UGT hem renovat i millorat l’acord amb Value Retail,
empresa gestora i propietària del centre comercial La Roca Village. Val a dir que aquest acord no pot regular les condicions
de treball de les persones que treballen al centre comercial, ja
que aquestes depenen de les diferents marques comercials que
ocupen el centre. Aquest acord renova un petit complement per
treballar el diumenge, que prové del primer acord, que ja té més
de vuit anys de vida.
Amb el nou acord s’ha explorat la millora de les condicions al
centre: les relatives a la formació de la plantilla, la confortabilitat, la mobilitat o la generació d’energia. Així doncs, al llarg del
proper any es treballaran aquests aspectes. També es manté un
punt d’assessorament sindical.

Bon acord a La Roca Village, on treballen més de mil cent persones de diferents sectors
i perfils professionals

Un model exportable
A La Roca Village, hi treballen més de mil cent persones que
conviuen amb diferents convenis, sectors i perfils professionals.
Acords com el subscrit exploren noves vies de millora de les
condicions laborals. És per això que la Comissió Negociadora
d’aquest acord, formada per persones de CCOO del Vallès Oriental - Maresme - Osona i del Sindicat Intercomarcal de Serveis de
CCOO del Vallès Oriental - Maresme - Osona, creu que l’acord
pot significar un model exportable a altres centres comercials
o espais on conviuen diferents tipologies d’empreses que es
regulen per diversos convenis col·lectius. Aquesta és una fórmula innovadora que pretén millorar la qualitat laboral no en
virtut de l’empresa que contracta el personal, sinó del lloc o
l’emplaçament, i completa aspectes que els convenis col·lectius
no recullen, ateses les condicions diferenciades.
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Es crea la Xarxa
d’Acció Solidària
al Garraf
CCOO al Garraf juntament amb Càritas Diocesana hem iniciat un camí
conjunt de col·laboració
per reforçar la Xarxa
d’Acció Solidària al Garraf
i els espais socials que
articulen una resposta
decidida a la crisi actual,
des de valors i objectius
compartits, promocionant el voluntariat, l’ajuda mútua i la
donació de recursos alimentaris.
La solidaritat obrera forma part de la història del sindicalisme; és un valor consubstancial i intrínsec que expressa la
voluntat d’articular respostes col·lectives a les necessitats
concretes de classe.
Aquesta iniciativa ens va dur a signar un conveni de
col·laboració, el passat 29 d’octubre, amb l’Economat de
Vilanova i la Geltrú. Hem recuperat, així, una de les millors
tradicions militants de l’esquerra social: la col·laboració amb
el teixit associatiu que s’arrela des de la proximitat per donar
respostes a les necessitats creixents d’amplis sectors socials
castigats pel paradigma de la precarietat social i laboral.
ALBERT RODRÍGUEZ

Nou punt
d’assessorament i
suport social
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf hem
creat un punt d’informació, assessorament i suport per a persones i famílies que estan en risc de vulnerabilitat social. El
punt està obert a la ciutadania, és gratuït i està vinculat a un
compromís afiliatiu posterior.
A l’espai es dona suport per realitzar tràmits i sol·licituds per
optar als diferents ajuts públics; s’ofereix informació i assessorament en temes socials, com l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania; ajuts públics per al lloguer i el bo social, i
les consultes telemàtiques davant d’administracions, informes
del SEPE, inscripció al SOC o tràmits d’inscripció escolar.
Després d’uns mesos de funcionament a Cornellà, observem
que ha tingut una gran acceptació en termes d’assistència
i de valoració de les persones que han demanat suport.
Aquesta experiència ens ha portat a obrir punts també a
Igualada, Vilanova i la Geltrú, i Vilafranca del Penedès.
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SOS del Penedès per un treball digne,
indústria i economia diversificada i sostenible
El Penedès és un actiu de país de primer ordre en termes socials i econòmics. La seva economia està caracteritzada per la complementarietat
d’activitats agrícoles, pesqueres, industrials, constructives, comercials i
de serveis. L’activitat industrial té en
el sector agroalimentari vitivinícola
una important font econòmica que,
fins ara, ha generat riquesa i llocs de
treball.
El Penedès manté, però, mancances importants en matèria d’infraestructures,
ordenació de sòl i urbanització, en polítiques de promoció econòmica o en aprofitament dels recursos propis.
Allau d’ERO
L’actual context socioeconòmic i la presentació de significatius expedients
de regulació d’ocupació i tancaments
d’empreses —Saint Gobain a l’Arboç, Robert Bosch a Castellet i la Gornal, i Alfisa a
Santa Margarida i els Monjos—, amb centenars de persones treballadores directes
i indirectes afectades, sumats a l’impacte
de la transició al vehicle elèctric, al conflicte de Nissan i a altres amenaces que
sobrevolen sectors de forta presència al
territori, han encès totes les alarmes. Hem
de revertir aquesta situació a través de la
mobilització i la capacitat de generar espais de concertació al territori.
La nostra aposta és comprometre un
diàleg social fort, fluid i amb recursos,
i arribar a acords de mirada llarga que
compleixin les propostes sindicals i
l’acord del Parlament de Catalunya de

La manifestació del 3 d’octubre va ser un èxit i va enviar un
missatge unitari de reivindicació a favor d’un futur per al Penedès
crear una mesa per a la industrialització
del Penedès, acompanyada d’un pla de
xoc de suport i impuls socioeconòmic.
Hem de ser capaços de generar sinergies
econòmiques i socials al territori, prioritzar la finalització i la posada en servei
del corredor mediterrani per a mercaderies, potenciar camps relacionats amb la
transició energètica i ecològica, i articular
un pla de mobilitat sostenible que millori
els accessos als polígons, en promocioni
la governança i permeti l’accés del transport públic, els vianants, les bicicletes i el
vehicle elèctric.
No renunciem a usos de sòl industrial de
gran format, si els projectes són transparents, signifiquen generació de llocs de
treball en sectors de futur i de valor afegit, i són harmònics amb els ecosistemes,
els paisatges i els usos agrícoles i forestals
existents.
La nostra proposta també requereix ordenar la dispersió del sòl, millorar els
eixos viaris amb Barcelona, Tarragona i

Igualada o Manresa i desplegar un pla
d’aprofitament i desenvolupament de
l’energia renovable i eòlica. La gestió dels
boscos per a l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, uns serveis de qualitat i un turisme connectat al patrimoni, la
cultura, la història i el paisatge penedesenc han de ser també àmbits de recorregut de desenvolupament econòmic.
Gran mobilització
La concentració del 3 d’octubre, liderada
per CCOO i UGT, va ser un èxit gràcies als
treballadors i treballadores d’empreses
afectades i va enviar un missatge unitari
de reivindicació de la ciutadania, administracions, agents socioeconòmics, entitats
i partits polítics, a favor d’un futur del Penedès, industrial, sostenible, diversificat,
en el qual la transició digital i ecològica
siguin vectors de modernització i cohesió
social. Un futur, en definitiva, amb treball
digne, indústria i amb una economia diversificada i sostenible.

Millores, malgrat la crisi, al sector de la fusta de Lleida
CCOO de Construcció i Serveis de
Lleida ha signat el Conveni de la indústria de la fusta de la província de
Lleida per als anys 2018-2021. L’acord
arriba després de més de dos anys de
negociació.
Del conveni, en destaca un increment
salarial del 2 % per a l’any 2019 i un
increment del 2 % per a l’any 2020;

durant l’any 2021 s’ha de negociar
l’increment salarial per a aquest any.
A més, es garanteix que no hi haurà
cap grup professional amb un salari
inferior als catorze mil euros anuals.
Hi ha una equiparació de grups
professionals i mesures per garantir la igualtat de dones i homes en
l’àmbit laboral. El conveni recull

l’obligació d’implementar protocols
d’assetjament sexual i per raó de sexe.
Quant als permisos, entre d’altres, es
garanteix que en el cas de malaltia o
defunció de familiars, els dies de permís siguin laborables; també que el
permís per malaltia de familiars, les
persones treballadores el pugin gaudir de manera contínua o alterna.
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L’estudi tècnic elaborat de rodalies per
CCOO de Lleida es converteix en el projecte
de referència de totes les institucions
A l’àrea d’influència de Lleida hi ha, en l’actualitat, una xarxa ferroviària convencional molt àmplia, totalment infrautilitzada i que no respon a les necessitats de mobilitat de la
població.
Lleida, a diferència de Barcelona, Tarragona i Girona, no disposa
d’un nucli de rodalies i es presten molt pocs serveis de mitjana
distància a cadascuna de les línies, amb uns horaris insuficients i
inadequats, i és el vehicle privat pràcticament l’única alternativa
real de mobilitat obligada. És per això que, per cobrir les necessitats socials de tota la ciutadania i vertebrar el territori, amb un
transport públic sostenible i segur, des de CCOO l’any 2018 vam
elaborar un projecte tècnic complet per a la creació del nucli i
que hem denominat “Rodalies de Lleida: un tren per a la classe
treballadora”.
En aquest estudi hem establert la creació de quatre línies de
rodalies, aprofitant les infraestructures existents i establint tipus
de trens, freqüències i horaris concrets per a cadascuna, tots ells
coordinats entre si i enllaçats amb els trens d’alta velocitat amb
origen o destinació Madrid o Barcelona. Així mateix, hem tingut
en compte l’abastament del major volum de població possible;
temps de viatge inferiors a una hora; determinats aspectes tècnics, com l’existència d’infraestructures suficients a les capçaleres
de cada línia; la no interferència en les malles de circulació dels
nuclis de Tarragona i Barcelona, i les bandes de manteniment
existents a la xarxa ferroviària convencional.
L’octubre del 2018 vam explicar l’estudi a la Generalitat, al Govern
central, a la Cambra de Comerç i a diverses entitats socials. El gener del 2019 es va aprovar per unanimitat al ple de l’Ajuntament
de Lleida i, posteriorment, com a declaració institucional de la
Diputació de Lleida. Enguany l’hem presentat al Parlament de
Catalunya, presentació de la qual s’ha derivat l’aprovació de
sengles mocions per instar la Generalitat de Catalunya a executar el projecte.

És incomprensible que la Generalitat deixi de banda les millores a algunes línies

El passat dia 25 de setembre, el conseller de Territori de la Generalitat va presentar el projecte de Rodalies de Lleida, que recollia pràcticament la totalitat del que estableix l’estudi tècnic de
CCOO, però centrat únicament en les línies de Lleida - Cervera
- Manresa i Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur, amb l’horitzó de
posada en servei el 2024, i deixava de banda, incomprensiblement, i pràcticament sense cap millora, les línies de Lleida - les
Borges Blanques - Montblanc i Lleida - Almacelles - Montsó.
Increment de circulació
Des de CCOO de Lleida valorem positivament l’increment de circulacions presentades pel conseller de Territori, que també va
anunciar que s’adjudicarà a FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya) la prestació dels serveis ferroviaris i que no entrarien
en funcionament fins a l’any 2024, però exigim que durant el
període transitori fins a la posada en servei efectiva sigui Renfe
qui realitzi la prestació de l’increment de circulacions.
Finalment, volem manifestar que CCOO hem elaborat aquest
projecte perquè cap població que compti amb infraestructura
ferroviària a l’àrea d’influència de Lleida quedi enrere i que continuarem treballant perquè aquesta àrea tingui uns serveis ferroviaris dignes que atenguin les necessitats de mobilitat de la
població amb un transport sostenible i respectuós amb el medi
ambient. ALBERTO PUIVECINO

Lliurament de la Beca Cristina de Pizan

El 14 d’octubre es va lliurar la XII Beca Cristina de Pizan, que convoca l’Ajuntament de Lleida i del jurat de la qual forma part la
secretària de les Dones de CCOO de Lleida. La finalitat de la beca
octubre-desembre / 2020

és promoure el coneixement de la realitat de les dones de Lleida,
en diferents àmbits i èpoques històriques, des d’una perspectiva
de gènere, que permeti l’elaboració de propostes per avançar en
les polítiques d’igualtat de gènere a la ciutat.
El projecte guanyador d’enguany ha estat:“ESCADOLL, exposició a
contaminants ambientals i el seu possible efecte en la salut de les
dones de Lleida”. Aquest projecte està directament vinculat amb
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i té en compte
la perspectiva de gènere i l’impacte que pugui tenir el deteriorament ambiental de l’entorn i el consum de determinats productes
d’ús majoritàriament femení sobre la salut de les dones.

SECTOR

29

CCOO reclama més recursos i millors
condicions per als serveis públics, que
han de garantir els drets de ciutadania
La Federació de Serveis a la Ciutadania i la Unió Intercomarcal
de CCOO de les Comarques Gironines van realitzar, el 4 de novembre, concentracions davant les respectives delegacions de
Govern per denunciar els obstacles i les dificultats en la concreció
dels drets de ciutadania, com el dret al subsidi per desocupació i
ERTO, els drets de seguretat social (com ara l’ingrés mínim vital o
la jubilació o les gestions d’estrangeria, entre d’altres. En definitiva, parlem d’una part important dels drets de ciutadania, alguns
dels quals establerts en la situació de pandèmia que estem vivim,
però per als quals l’Administració no ha implantat els mecanis-

mes suficients per fer-hi front, ni en recursos ni en procediments
clars, ni s’ha coordinat amb les administracions implicades.
Reducció de plantilles
Aquesta impossibilitat de donar resposta als drets de ciutadania
de la població que més està patint les conseqüències de la crisi
sanitària i econòmica de la COVID-19 es deu a la reducció de
plantilles a l’Administració general de l’Estat en els darrers nou
anys. Això passa, sobretot i de manera alarmant, en organismes
com el SEPE i la Seguretat Social, que han patit augments en
les càrregues de treball perquè han hagut d’atendre vells i nous
drets de ciutadania.
En concret, a Catalunya s’ha passat d’una plantilla de 14.553 persones el gener del 2011 a una plantilla d’11.999 l’1 de gener del
2020. Es tracta d’una reducció de plantilla del 18,2 % i amb diferències territorials importants: a Barcelona ha estat del 14,6 %;
a Tarragona, del 22,1 %; a Lleida, del 26 %, i a Girona, del 27,2 %.

El SEPE i la Seguretat Social han hagut
de fer front a enormes càrregues de
treball amb menys personal funcionari

A Barcelona, es va fer entrega d’un manifest a la Subdelegació
de Govern, que va manifestar la seva total conformitat amb les
denúncies exposades per CCOO i que va explicar que estava actuant conjuntament amb el Govern central per tal d’eliminar la
situació de col·lapse dels serveis públics, que han de donar resposta a les persones.
Perquè els drets de ciutadania no poden esperar!

CCOO signa un conveni de col·laboració amb FACUA
CCOO ha signat un conveni de
col·laboració amb FACUA Catalunya, que
és la principal associació de consumidors
i consumidores d’àmbit estatal. Aquest
conveni té per objectiu oferir avantatges
als afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya per fer-se socis de l’entitat, així com
establir un espai de col·laboració estable
en temes socials i en la defensa dels drets
de les persones consumidores.
Segons recull el conveni, totes dues organitzacions assumeixen el compromís de
potenciar la vertebració i la participació
de la societat civil com a fórmula per impulsar el desenvolupament del nostre sis-

tema democràtic, aprofundint en els aspectes socials
i participatius.
Les persones afiliades a
CCOO de Catalunya que
s’afiliïn a FACUA Catalunya es beneficiaran de
l’avantatge de no haver
d’abonar la quota complementària d’inscripció i pagaran només la quota anual que correspongui
en cada moment, i tindran garantits els
mateixos serveis gratuïts que reben els
seus associats actuals de ple dret i els que
s’estableixin per a aquests en el futur. Per

gaudir de les condicions acordades, FACUA Catalunya comprovarà que l’afiliació
sigui efectiva, la qual s’haurà d’acreditar
mitjançant la presentació de l’últim rebut
del pagament de la quota sindical, el document acreditatiu o l’e-carnet.
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José Alberto Mujica Cordano (Montevideo, 1935), més conegut com a Pepe Mujica, és un polític uruguaià.
Va ser el 40è president de l’Uruguai entre el 2010 i el 2015.

PUBLICACIÓ

‘El Guti.
L’optimisme
de la voluntat’

La Fundació Cipriano García - CCOO de
Catalunya, juntament amb Edicions 62,
va organitzar la presentació del llibre El
Guti. L’optimisme de la voluntat, de Txema Castiella. L’acte va tenir lloc el passat
octubre, a la seu de CCOO de Catalunya,
però la gran majoria d’assistents s’hi van
connectar per via telemàtica. El llibre tracta de la biografia d’una figura clau de les
esquerres catalanes que encara perdura
en el record de moltes persones. El Guti
va ser una figura important de la política catalana, i una part de la vitalitat, la
intel·ligència i el tarannà unitari de la resistència al franquisme porta la seva petjada.
Les transformacions col·lectives van ser la
seva passió entorn de quatre grans objectius: la reconquesta de la llibertat, la construcció d’un socialisme democràtic, el ple
reconeixement nacional de Catalunya i el
somni d’una Europa social i il·lustrada.

SEGIS

Open Arms
rep el carnet
solidari del
sindicat

CCOO de Catalunya ha lliurat el seu carnet solidari d’aquest 2020 a les amigues i
amics d’Open Arms, una organització no
governamental que té com a missió principal salvar vides i protegir al mar aquelles
persones que intenten arribar a Europa
fugint de la guerra, de la persecució, de
la pobresa…
Aquesta organització també es dedica a
sensibilitzar, a informar i a formar a terra
ferma per aconseguir que les persones
que migren puguin prendre les seves
pròpies decisions amb total llibertat i coneixement. Una organització que salva
persones i amb la qual el sindicat treballa
estretament.

RECORD

GUARDÓ

“Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar
cada vez que uno cae.”

Deu anys
sense
Simón Rosado

El dia 11 d’octubre del 2010 la
família de CCOO vam rebre
amb una forta consternació la mort del nostre company Simón
Rosado, en aquell
moment
secretari d’Acció Sindical i
Política Sectorial de
CCOO de Catalunya,
i membre històric de
l’organització. En Simón
havia mort víctima de
l’atac de cor que va patir durant la matinada. Era un home incansable i poques hores abans havia participat en una manifestació del col·lectiu
d’aturats i aturades, i setmanes abans de
la seva mort havia estat una peça clau en
la preparació i la celebració de la vaga general del 29 de setembre contra la retallada de drets socials i laborals del Govern
de Zapatero. Per això la seva mort va ser
tan colpidora com inesperada.
En Simón era i és un referent per als sindicalistes del nostre país. Avui el recordem
amb molta estimació i respecte. El seu
record i els seus ensenyaments sempre
seran amb nosaltres.

Alfons López & Pepe Gálvez
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