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editorial
Com ens financem a CCOO de Catalunya?

I ara què?

A CCOO de Catalunya considerem que és important saber com ens financem, quins són
els nostres ingressos i les nostres despeses. La transparència és i ha estat sempre una
característica fonamental de l’acció de CCOO de Catalunya. És per això que des de fa anys
portem els nostres comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. A continuació, detallem quins són els nostres ingressos i les nostres despeses previstes per a l’any 2013.

L’èxit de participació d’aquest 11 de Setembre és incontestable, com també ho és la
majoria social del país que està a favor del
dret a decidir (un 75% segons les enquestes
oficials).
I ara què? La ciutadania ha de poder expressar a les urnes els malestars que expressa
als carrers. A la política li toca trobar els mecanismes per facilitar la realització de la consulta sobre el futur de Catalunya, però també
ha de saber respondre a les peticions de la
ciutadania de tenir veu en totes les decisions
importants per a la seva vida quotidiana.
La consulta ciutadana és la màxima expressió de la democràcia participativa i, per tant,
s’ha de facilitar la participació i garantir que
ningú no se’n senti exclòs. Per això, cal la
màxima unitat civil, política i social sota el
lideratge del Parlament de Catalunya com a
màxima institució del país.
Però alerta a no perdre de vista, mentre dura
aquest procés, el model de país que estem
construint. Cal assegurar que pel camí, amb
les decisions del Govern del dia a dia, no
acabem de desmantellar amb retallades i
privatitzacions la Catalunya social que volem
aconseguir.

QUINS SÓN ELS NOSTRES INGRESSOS?
CCOO de Catalunya ingressarà aquest any
2013, per les quotes del seus afiliats i afiliades,
13.917.096 euros, xifra que representa un 61%
de tots els seus ingressos. Els plans de formació contínua representen un 16% dels ingressos, 3.786.495 euros. Els ingressos per serveis
com l’assessorament sindical representen un
5% i són, aquest any, 1.124.981 euros. Altres
ingressos propis, com despeses recuperades de
locals, lloguers cobrats a les diferents organitzacions, loteries, etc., representen el 6% del total,
1.317.331 euros. Els ingressos de tipus financer i d’altres arriben al 2%, uns 412.676 euros.
Les subvencions institucionals representen tan
sols el 10% del total dels ingressos, un total de
2.395.225 euros.

QUINES SÓN LES NOSTRES DESPESES?
La despesa del personal representarà aquest any
2013 un 49% del total, 11.063.128 euros. Els
viatges i les dietes per activitat sindical representen un 7% del total de les despeses, 1.520.291
euros. Per arrendaments, reparacions i conservació de locals i edificis, CCOO de Catalunya
gastarà 1.482.890 euros, un 7%. Els consums
i subministraments d’aigua, llum, telèfon, etc.,
representen un 10% de la despesa, 2.285.425
euros. Per a serveis professionals i altres despeses d’explotació dediquem un 7%, 1.686.926
euros. Per serveis rebuts de formació gastarem
3.415.492 euros, un 15% del total, i, finalment,
per amortitzacions, provisions i d’altres enguany tindrem una despesa del 5%, un total de
1.229.096 euros.

Mor Luis Lerín,
històric sindicalista
del Vallès Oriental
A l’edat de 66 anys, ahir va morir
orir l’històric
sindicalista del Vallès Oriental, Luís Lerín. Lerín va ser un històric militant de CCOO, primer
com a delegat a la Pegaso i després amb diferents responsabilitats a la Unió de CCOO del
Vallès Oriental, posteriorment fusionada amb
el Maresme. El seu comiat tindrà lloc demà
dimarts, 17 de setembre a les 9.30 al Tanatori
de Mollet del Vallès.

www.ccoo.cat
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CCOO organitza una jornada sobre la
reforma de l’Administració local
CCOO ha organitzat per al proper divendres, 20 de
setembre, una jornada sobre el projecte de reforma de l’Administració local del Govern del PP, que
significa un atac sense precedents als drets de
ciutadania que ofereixen les administracions locals, com els ajuntaments. La jornada, que tindrà
lloc a la sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona), començarà a
les 9.15 h amb l’acollida i la inscripció. A les 10
hores, el catedràtic Rafael Jiménez Asensio oferirà
una ponència sobre l’impacte d’aquesta reforma
en els llocs de treball i els serveis, i a les 11.15 h
tindrà lloc una taula rodona titulada “Una reforma
contra els drets de ciutadania”, en què participaran Aurora Huerga, secretària general de la Federació de Serveis Privats del sindicat; Alba Garcia,
secretària de la Dona i Cohesió Social; Pepe Gálvez, responsable d’Institucional de la Federació de
Serveis a la Ciutadania, i Montse Ros, secretària
general de la Federació d’Educació, que moderarà
la taula. La cloenda serà a les 12.30 h, a càrrec del
secretari general del sindicat, Joan Carles Gallego.
Us hi podeu inscriure en aquest enllaç http://goo.
gl/Sm4nr8

Diferents mobilitzacions ja auguren
una tardor calenta
Setembre ha començat amb diferents mobilitzacions que ja auguren que aquesta tardor serà
calenta pel que fa a conflictivitat laboral. El dia 4
es va iniciar una vaga del personal de justícia contra les retallades imposades per la Generalitat de
Catalunya, amb un seguiment del 60% i diferents
concentracions i manifestacions. També el sector
de les ambulàncies va anar a la vaga dels dies 9 al
12, amb un seguiment gairebé total dels treballadors que no estaven afectats pels serveis mínims.
Les dures retallades aplicades per la patronal del
sector justifiquen aquesta mobilització. Per la seva
banda, els treballadors del sector de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona també van fer vaga contra el bloqueig del
conveni, dijous i divendres passat, i els del sector
del comerç tèxtil es van manifestar per Barcelona divendres passat per informar els clients que
després de dos anys no han tingut cap increment
salarial, amb el corresponent risc de reducció de
sous, com vol la patronal.

Signades les taules salarials del Conveni del metall de Tarragona
S’han signat les taules i els annexos salarials del
Conveni del metall de la província de Tarragona
per al 2013. Es compleix, així, l’acord assolit amb
la patronal tarragonina del metall el passat 31 de
juliol. L’acord garanteix la ultraactivitat del conveni
provincial mentre es negocia el Conveni del metall
de Catalunya, i com a màxim fins al 31 de desembre del 2015, el pagament del deute pendent
de la revisió del 2012 en quatre terminis, així com
l’aplicació dels increments acordats en el II AENC
(Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva)
per als anys 2013, 2014 i 2015. Les taules salarials del metall de Tarragona s’han signat amb
la revisió del 0,4% corresponent al 2013, més un
increment del 0,6%, tal com recull el II AENC.

CCOO torna a reivindicar la Catalunya social en
la celebració de la Diada Nacional
El passat 11 de setembre, una delegació de CCOO de Catalunya encapçalada
pel secretari general
del sindicat, Joan
Carles Gallego, va
participar en la tradicional ofrena floral davant el
monument de Rafael Casanova, a Barcelona.
L’ofrena es va fer conjuntament amb la Plataforma Prou Retallades i va tenir com a motiu central
la reivindicació del dret a decidir i el rebuig a les
polítiques de retallades que està duent a terme el
Govern. El lema va ser “Per una Catalunya social”.
A més, CCOO de Catalunya també va ser present
al ramal social de la Via Catalana amb la Plata-

forma Prou Retallades, que va ocupar una part
de la Via Laietana, i també a l’acte d’homenatge
que es va fer a Salvador Allende, president de Xile
entre el 1970 i el 1973, i que va tenir lloc a la
plaça que porta el seu nom al barri del Carmel,
de Barcelona.
Des de CCOO de Catalunya defensem que els
drets nacionals i els drets socials són inseparables i formen part de la Catalunya social que volem construir. És per això
que vàrem animar tots els
afiliats i afiliades perquè
participessin en els actes
organitzats durant la Diada per fer visible el seu
rebuig a les retallades.

CCOO del Baix Llobregat organitza la primera Festa del Treball
CCOO del Baix Llobregat ha organitzat la primera Festa del Treball
del Baix Llobregat, que va tenir lloc ahir diumenge, 15 de setembre.
Són moments decisius per a la classe treballadora, en els quals,
amb l’excusa de la crisi, es volen imposar de manera radical les més
regressives polítiques neoliberals. Per això, CCOO del Baix Llobregat
vol sumar esforços amb tots aquells i aquelles que comparteixen
compromís amb aquesta lluita.
La trobada es va celebrar al Parc Nou del Prat de Llobregat, on van coincidir diferents actes en el marc
de la Diada Nacional per evidenciar l’aposta de CCOO per una Catalunya amb drets socials i nacionals.
La festa va començar a les 12 h, amb l’arribada d’una pedalada reivindicativa pel desenvolupament
sostenible de la comarca, que havia sortit del Pont del Diable de Martorell a les 9 h, i també d’una
caminada que havia sortit del local de CCOO de Cornellà a la mateixa hora. Un seguit d’activitats esportives, tallers infantils i una paella popular van conformar aquesta trobada, que també va comptar
amb les intervencions de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i Toni Mora,
secretari general de CCOO del Baix Llobregat.

La plaça de Catalunya de Barcelona acull un dejuni participatiu
sota el lema “rescatem les persones”
Aquest cap de setmana, la plaça de Catalunya de
Barcelona ha acollit el dejuni participatiu “Rescatem les persones” de suport a la ILP per una renda
garantida de ciutadania. En el marc del dejuni han
tingut lloc espais de debat on s’han abordat temes com “La pobresa i la desigualtat, alguns dels
seus rostres”; “Treballar menys per treballar tots/
es”; “Immigració i pobresa; mesures d’urgència
social: dret al subministrament d’aigua, electricitat i gas”; “Cooperativisme i economia solidària”;
“Dret a l’habitatge”, i “Participació ciutadana”.

En els diversos espais han participat ponents com
Pilar Malla, Núria Carreras, Toni Barbarà, Ramon
Franquesa, Ricard Gomà, Arcadi Oliveres, Itziar
González o Joan Carles Gallego, entre d’altres.
També hi han participat representants dels moviments i organitzacions socials i de la ciutadania,
així com dels grups parlamentaris i dels ajuntaments que donen suport a aquesta ILP.
El dejuni ha finalitzat a la tarda amb una assemblea de conclusions i una crida a prosseguir
l’activitat en suport de la ILP.
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OPINIÓ

Negociació dels convenis sectorials provincials del
transport de mercaderies a Catalunya: de com una
predicció s’autocompleix
Carlos Pellejero,
responsable d’Acció Sindical del Sector de Carretera de la FSC-CCOO,
i José Villares,
coordinador del Sector de Carretera de la FSC-CCOO

La reforma laboral a terminis que ha anat imposant el Govern amb la seva majoria absoluta,
d’una manera progressiva però constant, tal
com diu la ministra del gremi, ja ha començat
a donar fruits, però, sense cap mena de dubte,
fruits molt amargants.
Queda més que provada la seva capacitat per
destruir ocupació, tot facilitant els acomiadaments, com des de CCOO hem denunciat
sense descans des de la promulgació de la
primera versió via “decret de mesures urgents”
ﬁns al moment actual. L’altra, la que ens ocupa
i que fa referència a la reforma de la negociació col·lectiva, iniciada amb el Reial decret llei
3/2012, de febrer de 2012, i ﬁnalment convertida en llei el mes de juliol del mateix any, ha
signiﬁcat un cop brutal, ja que ha trasbalsat tot
principi d’equitat en aquestes negociacions.
Entre altres qüestions, aquesta reforma introduïa el concepte de caducitat dels convenis
col·lectius, és a dir, que una vegada iniciada
la negociació del conveni en qüestió, si no
s’arribava a un acord en un termini determinat,
perdia tota validesa. La teoria que esgrimien els
autors d’aquesta desfeta és que si no s’estableix
un termini, “no hi ha incentius” per arribar a cap
acord i les negociacions s’eternitzen.
En un principi, en la versió del Reial decret llei,
el termini (de totes totes capritxós) es va establir en 2 anys des de l’inici de les conversacions.
Vet aquí que el tràmit parlamentari va servir per
empitjorar-ho tot: per obra i gràcia del grup de
Convergència i Unió, es va reduir a un termini
de 12 mesos. Com que la Llei es va publicar el
juliol del 2012, el termini per als convenis que
s’estiguessin negociant en aquell moment expirava el juliol del 2013.

Doncs bé, aquesta era la situació dels quatre
convenis sectorials provincials del transport de
mercaderies a Catalunya:
— Lleida, amb el seu àmbit temporal ﬁnalitzat
el desembre del 2009.
— Barcelona, ﬁnalitzat el desembre del 2010.
— Tarragona i Lleida, en la mateixa situació des
del desembre del 2011.
És cert que les condicions de negociació de
cada província no són les mateixes, encara que
sí molt semblants, ﬁns al punt que els conceptes sobre els quals pivoten les conversacions
són coincidents: increments salarials, complements d’antiguitat i altres, distribució de la jornada laboral, etc.
I com és que no es va arribar a cap acord a cap
dels territoris ﬁns al pretès venciment o caducitat dels convenis? En realitat sí que es van
assolir acords, concretament, el desembre del

2011 a Barcelona es va signar un acord extraestatutari amb una de les patronals presents en
la negociació, amb una petita millora econòmica i vigència ﬁns al desembre del 2012, i a
Tarragona es va acordar la pròrroga de totes
les condicions del conveni també per a un any
(ﬁns al desembre del 2012).
Sent realistes, la situació de crisi generalitzada és una realitat global que mai s’ha posat
en dubte en aquest procés. Amb una situació
d’aquestes característiques i convenis vigents,
ja podíem entendre que les negociacions anirien “per llarg”.
Posats en contacte amb les representacions
patronals a cadascun del àmbits territorials a
començaments del 2012, es va fer palès el problema que aquesta reforma laboral havia provocat: la tremenda llosa de la paràlisi absoluta
de la negociació col·lectiva.
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Tant una bona part dels empresaris representats a les taules de negociació com els
seus assessors havien entès el missatge que
s’oculta darrere la pretesa “creació d’incentius
per a la negociació”: si ﬁns ara les seves propostes acostumaven a anar per la via de la
retallada i la ﬂexibilització (o la gairebé sempre mal entesa ﬂexibilització), ara es podia
demanar TOT, perquè només cal esperar 12
mesos per poder reduir a res el contingut de
qualsevol conveni.

procediments són insuﬁcients, ja que la situació de crisi està molt generalitzada. Contra
aquest argument les vam advertir del risc que
implicava una “desvinculació generalitzada” del
sector i l’avantatge competitiu que donarien a
les empreses amb una situació més folgada (o,
concretament, a les multinacionals, que tenen
més suport ﬁnancer)…: tot va ser inútil. Com
dèiem abans, els representants patronals portaven la lliçó ben apresa: només calia esperar i
ho tindrien TOT.

Lògicament, amb aquests “incentius” les negociacions no podien avançar: cap proposta de la part social s’ha tingut en compte,
res que no sigui reduir drets i condicions de
treball té cabuda a les taules. Hem passat de
parlar de vies d’indexació de salaris diferents
de l’IPC a parlar només de reducció de salaris,
de parlar de complements per treballs especíﬁcs a la pèrdua de pagues extraordinàries. I
no només parlem de diners, ja que les condicions socials que han permès una millor
conciliació de la vida familiar i la laboral i l’inici
d’un procés d’igualtat real en un sector tan
segregat com és el transport també s’han
posat a sobre de la taula: principalment per
la via de la reducció dels dies de permís retribuït als mínims establerts en l’Estatut dels
treballadors.

El bloqueig de les negociacions i les argumentacions kafkianes que va rebre la part social van
desembocar en una vaga sectorial de tres dies
a la província de Barcelona el mes de març,
amb un seguiment massiu: ja no es tractava de
defensar una millora de les condicions de treball i salari, ens calia defensar el manteniment
del que teníem i evitar que es perdés i es deteriorés.

Des d’aquell moment, principis del 2012, les
conversacions sempre van anar pel mateix
camí: no és que els representants patronals no
argumentessin les seves propostes-retallades,
és que les seves peticions eren tan maximalistes i els arguments, tan pobres que més que
arguments semblaven meres justiﬁcacions.
Sense anar més lluny, la justiﬁcació més repetida ha estat la crisi econòmica: reconeguda
aquesta realitat, la part social ha argumentat
repetidament l’existència de procediments
reglamentats per a l’anomenada desvinculació del conveni (procés que permet a una
empresa en situació econòmica desfavorable
deixar d’aplicar determinats conceptes del
conveni durant un temps determinat amb
garanties i controls) i que, malauradament,
als darrers temps, hem tingut oportunitat
de posar en marxa. Segons la interpretació
que fan les organitzacions patronals, aquests

Simultàniament, durant els darrers mesos, s’han
organitzat diferents mobilitzacions puntuals a
la porta de determinades empreses del sector
amb l’objectiu de mantenir informats a tots el
treballadors i treballadores de la lamentable situació d’aquesta negociació. Aquestes accions
van tenir un moment molt signiﬁcatiu amb la
concentració de delegats i delegades al Saló de
la Logística de Barcelona, en el qual vàrem fer
saber la greu situació que pateix el sector a la
ministra del ram.

L’encaparrament de les patronals a tots els territoris es va mantenir, i va provocar una nova
convocatòria als territoris de Barcelona i Tarragona per als dies 23 i 24 de maig. Novament,
els treballadors i treballadores del sector van
mostrar una gran responsabilitat, amb un seguiment massiu malgrat les manipulacions de
les direccions de moltes empreses.

Avançat el mes de juny, es produeix la signatura de l’acord per al suport i l’acompanyament
en els processos de negociació col•lectiva en
ultraactivitat per part dels agents socials més
representatius a Catalunya, amb el suport del
Departament de Treball de la Generalitat. En resum, aquest acord permet el manteniment de
les condicions de conveni mentre duri la nego-

ciació, així com l’acord de les parts per establir
un termini concret per cercar una solució externa en cas de bloqueig (mediació o arbitratge).
La part social present en les negociacions de
tots quatre àmbits va considerar molt positiva
aquesta opció, ja que, de fet, aquest manteniment de condicions i la continuació de les
negociacions ha estat sempre la nostra posició.
Malgrat que les organitzacions patronals presents a les taules són membres de les organitzacions signants d’aquest acord, s’ha produït
una negativa generalitzada a subscriure cap
alineació en aquest sentit: com dèiem abans,
porten la lliçó ben apressa i ho volen TOT.
Només a la província de Lleida s’ha assolit un
acord, amb algunes retallades, però conservant
la major part del contingut del conveni i dotant
empreses i treballadors d’un marc d’actuació
estable per als propers mesos.
Arribat el 8 de juliol, s’han produït els excessos que havíem avisat repetidament: un munt
d’empreses, de manera unilateral, han comunicat la caducitat dels convenis col·lectius als seus
treballadors i treballadores, tot pretenent establir unes noves condiciones laborals mínimes.
Des de CCOO estem convençuts que aquestes
comunicacions són totalment il·legals i, obrant
en conseqüència, hem presentat demandes
col•lectives en contra de tots el canvis introduïts. Així mateix, s’ha presentat demanda de
conﬂicte col•lectiu contra les organitzacions
patronals presents en la negociació per la seva
interpretació del text del conveni i la llei.
Com sempre hem mantingut en aquest procés, estem convençuts i convençudes de la
necessitat de defensar i mantenir la negociació
col·lectiva com a eina per millorar les condiciones de treball.
També, com hem dit diverses vegades, rebutgem
la situació en la qual ens trobem actualment com
a conseqüència de la inconsciència de les organitzacions patronals i el partidisme desvergonyit
del Govern: la reforma només ha servit per desestabilitzar encara més la sempre desequilibrada
balança de les relacions laborals i aquest és un
exemple de les seves conseqüències.

5
Núm. 179 - dilluns, 16 de setembre de 2013

PUBLICITAT

6
Núm. 179 - dilluns, 16 de setembre de 2013

PUBLICITAT

Oferta especial
Septiembre 2013
ESPECIAL AFILIADOS/AS
Pirineo Aragonés, Aínsa - Huesca

Hostal Rural Casa Cambra

5 noches
209€

7 noches
279€

Habitación doble

Bungalow

5 noches
279€

7 noches
379€

Alojamiento para 4 personas

Eco Bungalow

5 noches
349€

7 noches
479€

Alojamiento para 4 personas
*Oferta sujeta a disponibilidad, no acumulable a otras ofertas o descuentos

Piscina
Senderismo
Rutas en BTT
Gistaín
Parque Nacional de Ordesa
Cañón de Añisclo ………
Información y reservas:

974 500 793 - info@morillodetou.com
www.morillodetou.com

Barrancos
Geoparque

