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Continua la mobilització en defensa dels
convenis col·lectius i contra la precarietat
laboral i social
La sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya
es va omplir de gom a gom el passat 22 de gener
de delegats i delegades de CCOO i UGT, que van
participar en una assemblea per la negociació
col·lectiva i contra la precarietat laboral i social.
En l’acte van intervenir delegats i delegades de
sectors amb conflictivitat laboral molt important
a causa del bloqueig dels seus convenis i de la
negociació de les seves condicions laborals, com
són transport de mercaderies, metall, mitjans de
comunicació, lleure educatiu o serveis públics.
Un cop finalitzada l’assemblea, més d’un miler
de delegats i delegades es van desplaçar fins a
la seu de la patronal Foment del Treball, on els
dos secretaris generals dels principals sindicats
de Catalunya van intervenir per demanar que no
es rebaixi la tensió de la mobilització contra les
intencions de les patronals d’aplicar els aspectes
més durs de la reforma laboral i que tenen per objectiu posar punt i final a la negociació col·lectiva,
rebaixar de manera contundent les condicions la-

borals i socials dels treballadors i treballadores, i
individualitzar les relacions laborals.
L’acció permanent dels representants dels treballadors i treballadores a les empreses està
aconseguint que la gran majoria de convenis a
Catalunya estiguin sent renovats, o que en molts
casos no perdin la ultraactivitat un any després
de la caducitat del conveni. Des del mes de maig
passat, les mobilitzacions sindicals estan posant
en valor la negociació col·lectiva, que ha permès
avançar significativament en la nostra societat en
drets socials i laborals.

CCOO dóna suport al tren de la llibertat de
l’1 de febrer a Madrid i a altres mobilitzacions
contra la Llei de l’avortament del PP
CCOO de Catalunya dóna suport i fa una crida a la
participació massiva als actes reivindicatius organitzats per les diferents plataformes i entitats socials, als diferents territoris i de les quals el sindicat
forma part, per lluitar contra la llei que vol aprovar
el PP amb el nom de “Protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada”, que és
un atac en tota regla contra el dret a l’avortament
i contra la llibertat de les dones a decidir sobre el
seu propi cos.

Una delegació del sindicat participarà en el tren de la
llibertat, iniciativa que sorgeix des d’Astúries i que s’ha
estès a tot l’Estat espanyol, i que arribarà demà, 1 de
febrer, a Madrid amb l’objectiu d’exigir que es mantingui vigent l’actual Llei de salut sexual i reproductiva i
d’interrupció voluntària de l’embaràs. La delegació de
dones del sindicat, encapçalada per la secretària de
la Dona, Alba García, es desplaçarà a Madrid i s’unirà
amb dones de tot l’Estat espanyol a l’estació d’Atocha,
a les 12 hores. Tot seguit, totes juntes aniran al Congrés

Tota la informació la trobeu a:

editorial

Dos anys de reforma
laboral

El proper diumenge farà dos anys de l’entrada en
vigor de la reforma laboral del PP i dels seus efectes nefastos per a l’ocupació i els drets laborals.
Com ja vam denunciar al seu dia, ha estat una
reforma injusta i inútil, i a la vista estan els seus
resultats: atur, pobresa, desigualtats i pèrdua de
salaris i de drets. S’ha facilitat l’acomiadament,
fent-lo més barat; s’ha volgut posar punt i final
a la negociació col·lectiva sectorial, i s’ha donat
més poder a l’empresariat davant dels treballadors i les treballadores.
El Govern, sota les directrius de les polítiques
d’austeritat impulsades per la troica, va decidir devaluar l’economia mitjançant la pèrdua d’ocupació,
les rebaixes salarials i la precarietat laboral, i el resultat ha estat la caiguda de la demanda interna i,
per tant, l’allargament de la crisi.
Els sindicats, des del primer dia, ens hem mobilitzat per oposar-nos a aquest atac sense precedents als drets laborals organitzant una vaga
general, fent denúncies judicials i portant el conflicte a les empreses. Fruit d’això hem aconseguit, entre d’altres coses, mantenir la vigència de
la majoria de convenis que havien caducat i que
es volien fer decaure.
Per això, continuarem oposant-nos, com fins ara,
amb tots els mecanismes que tenim al nostre
abast per revertir tots els efectes negatius de
la reforma laboral i per reivindicar treball digne
i amb drets.

dels Diputats per fer lliurament del document “Porqué
yo decido” al president del Govern, Mariano Rajoy; al
president del Congrés, Jesús María Posada; a la ministra de Sanitat, Ana Mato; al ministre de Justícia, Alberto
Ruiz Gallardón; i a diferents grups parlamentaris.
Després del lliurament del document, està prevista la
celebració de l’assemblea per la llibertat a la seu de
CCOO de Madrid, C/ Lope de Vega, 38. La setmana del
8 al 14 de febrer, CCOO s’unirà als actes que es realitzaran per tot Catalunya.

http://bit.ly/1dNQB1v
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Entitats municipalistes i sindicats
s’uneixen per dir no a la reforma local
imposada per l’Estat
L’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, UGT i CCOO
han presentat la campanya “Serveis municipals en perill per reformes del Gobierno central”. Aquesta campanya té per objectiu donar
a conèixer a la ciutadania els greus efectes de
l’aplicació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) que ha
aprovat el Govern central. S’enviaran més de
50.000 tríptics informatius als ajuntaments, a
més de promoure xerrades pel territori. A la presentació de la campanya, el secretari general
de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, va
destacar que “aquesta llei és innecessària, es fa
d’esquena al que necessita la gent i afecta els
treballadors i treballadores públics. En la pitjor
de les hipòtesis amb la LRSAL es poden veure
afectats 30.000 llocs de treball a Catalunya”.

Joan Carles Gallego assisteix a la jornada
del 25è aniversari de la CONFAVC
El secretari general de CCOO de Catalunya,
Joan Carles Gallego, va assistir el passat 25 de
gener a la jornada de celebració dels 25 anys
de la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC), que va tenir lloc al Museu Marítim de Barcelona. La CONFAVC com a
tal es constituïa l’any 1988, si bé moltes associacions veïnals ja funcionaven des de molt
abans, i es va proposar coordinar les demandes dels barris i vehicular-les sota una visió
de país. Actualment agrupa 522 associacions
veïnals i 22 federacions, que treballen per millorar la qualitat de vida als barris —fortament
sacsejada per la crisi—, moltes vegades en
col·laboració amb organitzacions com CCOO
de Catalunya.

Mobilitzacions contra l’augment de preus
dels serveis bàsics
CCOO ha convocat i ha donat suport a diferents
mobilitzacions ciutadanes que han tingut lloc
en els darrers dies a diferents indrets de Catalunya. El dimecres 22 de gener, CCOO va convocar a Vic una concentració a la plaça Major
contra l’increment del rebut de la llum, el transport o el gas, i va donar suport a la mobilització que va tenir lloc a Terrassa amb la mateixa
reivindicació, convocada per la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials. El dijous
23 de gener, la plaça de Sant Jaume de Barcelona va ser el lloc escollit per la Coordinadora
d’Assemblees i Col·lectius de Treballadors i
Treballadores en Atur de Catalunya per realitzar
una concentració pel dret al subministrament
d’aigua, llum i gas per a les persones sense
ocupació durant tot l’any. CCOO va reclamar
juntament amb la Coordinadora un veritable
pla de xoc de protecció contra la pobresa.

CCOO alerta que l’ocupació que es genera és
temporal i a temps parcial i incrementa el risc
de pobresa de les persones treballadores
Els resultats de l’Enquesta de població activa
(EPA) per al quart trimestre del 2013 indiquen
que el nombre de persones aturades a Catalunya
s’ha reduït en un 2,4% respecte al trimestre anterior, és a dir, que hi ha 20.100 aturats i aturades
menys, i, per tant, un total de 820.400 persones
sense feina. A Espanya, la xifra de persones aturades el darrer trimestre del 2013 ha estat de
5.896.300, amb una taxa d’atur del 26%. La taxa
d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 22,3%, 0,6 punts percentuals menys
que el trimestre anterior i 1,7 punts percentuals
menys respecte al 2012. Respecte a fa un any,
l’atur s’ha reduït en 64.700 persones, xifra que
representa una disminució del 7,3%. Malgrat
aquesta tendència, a Catalunya hi ha un 65% de
persones desocupades que no perceben subsidi
o prestació per atur, fet que suposa un increment
del risc de pobresa i exclusió social al nostre país.
OCUPACIÓ
Respecte a les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest quart trimestre del
2013 l’ocupació ha augmentat en 25.400 persones respecte al trimestre anterior. En aquest cas,
l’ocupació s’ha incrementat en un 0,9%, mentre
que a la resta de l’Estat la tendència ha estat decreixent: concretament, l’ocupació ha caigut un
0,4% i 65.000 persones menys. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 53.700 persones, increment que significa un 1,9%. La taxa
d’ocupació per al quart trimestre del 2013 és del
48% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,03
punts percentuals més que el trimestre anterior
i 1 punt percentuals més que l’any 2012. Per
províncies, Tarragona registra la taxa d’atur més
elevada, amb un 27,1% per al darrer trimestre

de l’any, seguida de Girona (22,6%) i Barcelona
(21,2%). Lleida se situa en un 16,7%.
CONTRACTACIÓ A ESPANYA
El quart trimestre del 2013 el nombre de persones
assalariades amb contracte indefinit augmenta
en 45.600 persones, però el nombre de persones amb contracte temporal decreix en 56.000.
Aquesta xifra dóna un saldo negatiu de més de
10.000 llocs de treball. La tendència a escala
estatal no mostra signes positius de reactivació
de l’economia i de creació d’ocupació sinó d’una
evident precarització de les condicions laborals.
La situació de les llars catalanes continua sent
preocupant, ja que el 2013 finalitza amb 88.900
habitatges sense perceptors d’ingressos i 239.100
llars on tots els actius es troben sense feina.
CCOO de Catalunya alerta que l’ocupació precària que s’està creant perpetua un model de
creixement econòmic que va portar-nos a la situació crítica per a la nostra economia i el nostre
mercat de treball, i condemna a la pobresa moltes persones ocupades. Comissions Obreres exigeix un canvi de rumb en les polítiques públiques
que incentivin l’activitat econòmica i la generació
d’ocupació, al mateix temps que es garanteix la
protecció de les persones que estan patint la crisi. Les reformes laborals aplicades a Catalunya i
Espanya fan augmentar les diferències al mercat
de treball, precaritzen l’ocupació i no creen llocs
de treball. El sindicat denuncia que les retallades
de serveis públics deixen desprotegida i sense
drets la ciutadania, però, a més, suposen la destrucció de milers de llocs de treball i l’increment
de l’atur en el sector públic.
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Els bombers de la Generalitat es mobilitzen
contra els pressupostos
El passat dijous 16 de gener, els bombers de la Generalitat es van mobilitzar per mostrar el seu descontent
davant dels pressupostos presentats per la Generalitat
de Catalunya el passat mes de desembre.
Mentre la població ha crescut a un ritme exponencial,
el nombre de bombers està decreixent al mateix ritme,
com ho fan també els recursos públics destinats a
aquests.
Actualment el cos de bombers està constituït per
2.481 efectius, i es preveu que aquest 2014 es redueixin 200 places com a
conseqüència de les jubilacions, segones activitats i excedències, però fins al proper 2020 no es
té prevista la incorporació de noves places. A aquest dèficit de personal, s’hi suma també la precarietat dels parcs de bombers, on un 80% es troben sota mínims debilitant la resposta operativa i
posant en risc els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i els mateixos bombers.
Aquesta situació ha portat el col·lectiu a denunciar el desballestament que està patint i a introduir
en el debat parlamentari diverses esmenes a la Llei de pressupostos, on demanen que s’inclogui
una convocatòria extraordinària de bombers professionals, la recuperació de l’ajut a les incapacitats temporals i el compromís de treballar per un servei públic essencial, professional i de qualitat.
Així, ho volien recordar als parlamentaris que amb el seu vot favorable a les esmenes podrien
impedir el que seria un canvi de model amb l’externalització de serveis, antesala de la privatització
d’un servei públic essencial. Finalment, el 23 de gener van quedar aprovats els pressupostos de la
mà de CiU i ERC, deixant de banda les esmenes, és a dir, deixant de banda el cos de bombers. Així
es consolida un cos de bombers debilitat i precari, sinònim d’inseguretat ciutadana.

Seguiment massiu de la vaga a TV3
Els treballadors i treballadores de TV3 i Catalunya
Ràdio van fer vaga el dilluns 27 de gener, en protesta per les noves mesures de retallades salarials
del president de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart.
A TV3, l’ha secundada el 95% de la plantilla, que
ha mostrat un gran rebuig a l’amenaça de pèrdua
de vigència del conveni col·lectiu.
La vaga havia començat al matí amb una assemblea a la qual es va afegir el personal de TV3 als
estudis Imagina d’Esplugues i els treballadors i

treballadores de Catalunya Ràdio que havien anat amb el TRAM a Sant Joan Despí.
A tall d’exemple, el Telenotícies comarques i el
Telenotícies migdia no es van emetre, i els butlletins del canal 3/24 s’emetien amb la reducció
de temps que indicava l’ordre dels serveis mínims del Departament d’Empresa i Ocupació.
Seguint amb les protestes, ahir dijous estava convocada una vaga de 24 hores i també
s’ha convocat una vaga indefinida a partir
del dia 1 de febrer.

Declarat nul l’acomiadament d’una treballadora de CSA
Automotive per vulneració del dret de llibertat sindical
CCOO valora positivament la sentència dictada pel Jutjat Social número 3 de Sabadell, que declara nul l’acomiadament d’una treballadora de CSA Automotive Barcelona (Ripollet), que es va
fer efectiu el passat 10 de maig del 2013, ja que considera que s’ha produït una vulneració del
dret de llibertat sindical d’aquesta treballadora, que era delegada de CCOO. Així mateix, declara
la nul·litat radical de les actuacions empresarials i ordena el cessament de l’activitat antisindical.
Condemna també l’empresa a reposar els drets de la treballadora i a indemnitzar-la amb 6.000
euros en concepte de danys i perjudicis.
Per a CCOO, la decisió que ha pres el Jutjat Social és molt important, ja que dóna la raó a la demanda presentada pel Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya, i condemna la persecució sindical
de CSA Automotive Barcelona contra aquest sindicat, i recorda que l’empresa encara té obert
algun procediment judicial que està pendent de sentència.

Convocada una vaga en el
sector del lleure educatiu i
sociocultural
Després de més de mil cent dies negociant el 3r Conveni del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya,
que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores,
continuen les propostes de la patronal del sector destinades a precaritzar encara més les condicions laborals d’aquests treballadors i treballadores. La seva
darrera proposta era quatre anys de congelació salarial, un increment d’un 0,5% l’1 de gener del 2015 i
perdre l’IPC català com a element de referència per a
l’actualització anual dels salaris. Aquestes propostes
són inacceptables per als treballadors i treballadores
del sector, que ja han patit una pèrdua de poder adquisitiu aproximada d’un 8% des del 2011.
Per tot això, CCOO i UGT criden els treballadors i treballadores del sector a un seguit de mobilitzacions
que es concretaran en aturades parcials de 15 minuts
els dies 6 i 13 de febrer, una concertació i vetlla a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona el 20 de febrer i
una vaga general del sector el 6 de març.

La vaga de Panrico supera
els 100 dies
Els treballadors i treballadores de la planta de Panrico a Santa Perpètua de Mogoda ja han superat els
100 dies de vaga. El conflicte continua bloquejat per
la manca de voluntat de negociar de la direcció, que
manté una actitud de provocació i xantatge als seus
treballadors i treballadores com a càstig per la vaga.
Malgrat els intents de mediació de la Generalitat i les
diferents convocatòries a reunions, cap membre de la
direcció hi ha assistit, cosa que demostra que té un
menyspreu total per la seva plantilla i per les regles
del joc de les relacions laborals d’aquest país. CCOO
reclama la retirada de la proposta d’expedient de regulació d’ocupació per al 67% de la plantilla i la proposta de reducció salarial del 50%. El sindicat també
rebutja les acusacions injustificades que l’empresa ha
fet en el sentit d’alertar que el comitè podria arribar
a enverinar els productes. Segons CCOO, aquestes
afirmacions van contra la mateixa empresa i els seus
controls de qualitat, ja que espanten els consumidors.
El proper 13 de febrer tindrà lloc el judici on l’empresa
demanarà novament la il·legalitat de la vaga, malgrat
la resolució de la Inspecció de Treball, que ha obert un
expedient per vulnerar el dret constitucional de vaga
dels treballadors i treballadores de Panrico. CCOO
de
Catalunya
dóna ple suport
a la llarga i justa
lluita d’aquesta
plantilla.
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Un carrer per a en
Simón
Aquest mes de gener, s’ha
iniciat una campanya
ciutadana per demanar
un carrer en honor i en
record de l’històric sindicalista Simón Rosado.
Els familiars, amics i companys de Rosado, estan fent una recollida de firmes per demanar
que l’alcalde del poble natal del sindicalista,
Hervás (Càceres), canviï d’opinió i li reconegui
el mèrit pel treball i la lluita que el van caracteritzar sempre. Si no fos així, Rosado seria l’únic
espanyol reconegut amb la medalla d’or pel
mèrit al treball que no té reconeixement del seu
propi poble.
Així, CCOO de Catalunya dóna suport a la campanya i fa una crida a tots els afiliats i afiliades
a participar-hi.
Perquè Simón Rosado tingui el reconeixement
que es mereix com a lluitador i defensor incansable dels més desafavorits.

http://chn.ge/1d9DTKz

Homenatge
a Josefina Pujol
Amb el títol ‘Recordem Josefina
Pujol. Lleialtat, compromís i lluita’,
la Federació d’Educació de CCOO
de Catalunya ha organitzat per al
dimarts 18 de febrer un acte d’homenatge a
aquesta destacada sindicalista de CCOO.
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici de
CCOO de Catalunya, a Barcelona (Via Laietana,
16), a partir de les 17.30 hores.
Josefina Pujol Pardo (1951-2013) era treballadora social del Departament d’Ensenyament. Va
treballar a l’EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica) de Sant Andreu, a Barcelona, i darrerament tenia la plaça a l’EAP de
Puigcerdà. Va ser secretària general de la Federació d’Ensenyament (ara Federació d’Educació)
de CCOO de Catalunya des del 2000 fins al 2007,
i coordinadora de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya des del 2007 fins al 2012, i també va
formar part de la Comissió Executiva de la Federación de Enseñanza estatal de CCOO.

CCOO és present a la 6a Conferència regional
del DGB de Berlín-Brandenburg
El passat 18 de gener es va celebrar la 6a
Conferència regional del DGB de BerlínBrandenburg sota el lema ‘Bona feina, justícia, solidaritat’. S’hi va reelegir la seva
presidenta, Doro Zinke, que va fer la salutació internacional al X Congrés de CCOO de
Catalunya. Tot i les diferències importants a
escala d’ocupació i de tendència econòmica, el DGB afronta en el seu nou mandat el
repte de fer front a la proliferació d’ocupació
precària. Els minijobs i també la contractació
precària de mà d’obra estrangera poc informada, són dues de les prioritats. La negociació d’un sou mínim regional i el reforç del
servei d’assessorament per a treballadors i
treballadores en mobilitat, que ha aconseguit guanyar 1.300 casos i recuperar mig
milió d’euros de sous estafats a mà d’obra

estrangera, en seran dos instruments centrals.
El secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera, va
fer una salutació en la Conferència en nom dels
convidats internacionals en el marc d’una estreta col·laboració transregional que, els darrers
anys, s’ha anat consolidant mitjançant diversos
projectes conjunts.

Ernest Urtasun (ICV) es reuneix amb Joan
Carles Gallego per debatre els reptes de futur
de l’esquerra i el sindicalisme a Europa
El candidat d’ICV a les eleccions europees,
Ernest Urtasun, es va reunir recentment amb
el secretari general de CCOO de Catalunya,
Joan Carles Gallego, per debatre sobre els
reptes de futur de l’esquerra i el sindicalisme a Europa. Aquesta reunió s’emmarca
dins una ronda de contactes que està realitzant el candidat d’ICV amb els principals
actors socials de Catalunya per bastir un
gran front polític i social contra les polítiques
econòmiques dominants avui a la Unió Europea. Junt amb Urtasun i Gallego, també van participar
a la reunió el secretari de Política Internacional de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera, i el coordinador de la Xarxa de Sindicalistes d’Esquerra Verda, Andrés Querol.
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Protesta de sindicalistes de CCOO a Manhattan
Jaume Olivé Plaza
Comitè d’Empresa i Secció Sindical a AH España
(delegació de Polinyà)
Membre del Comitè Europeu d’AllianceBoots
Com és possible que una protesta que comença en dos magatzems de
distribució farmacèutica de la província de Barcelona, desemboqui en un
acte reivindicatiu al cor de Nova York?
Alliance Healthcare España és una empresa de distribució majorista de farmàcia pertanyent a una de les divisions de la multinacional de la salut i la
bellesa AllianceBoots, que té més de 100.000 treballadors, majoritàriament
a Europa. El 2007, les accions de l’empresa van ser comprades, íntegrament, per un holding inversor, radicat a Gibraltar i amb participacions del
fons nord-americà de capital de risc KKR i per l’empresari italià Stephano
Pessina. Durant aquests anys hem vist ajustos de plantilla a tot Europa
així com tot tipus de mesures de reducció de costos, i tot acompanyat de
grans xifres de beneficis i d’una més que significativa expansió internacional. L’any 2012 es produeix un altre gran canvi en l’estructura accionarial
de l’empresa, amb l’entrada al capital de la major cadena de farmàcies
nord-americana, Walgreens, que adquireix el 45% de les accions i que, el
2015, opta a adquirir el capital restant d’AB.
Des de llavors, la militància de CCOO hem denunciat reiteradament
aquesta política laboral i hi hem mostrat la nostra oposició, tant en l’àmbit
d’AH España com a través del Comitè Europeu del Grup AllianceBoots,
juntament amb altres sindicats europeus.
Com a tantes altres empreses, AH España està aprofitant, malgrat els seus
alts beneficis, la conjuntura econòmica del país per impulsar la pèrdua de
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, i per qüestionar els drets
que han conquerit. En els últims temps, per tant, hem assistit a un enduriment de les posicions de l’empresa així com a una gradual deterioració de
la seva voluntat negociadora amb els treballadors i treballadores.
És en aquest context que es comença a gestar un relació fluïda amb la
federació sindical nord-americana Change to Win, que està present a Walgreens i que aplega 5 milions d’afiliats als EUA, en sectors com el transport i la logística, la indústria farmacèutica o el treball agrícola, a manera
d’exemple. Aquesta federació es va posar en contacte amb Fiteqa-CCOO
i amb altres sindicats europeus, per explorar fórmules de col·laboració en
l’àmbit de la multinacional de Walgreens i AllianceBoots, que després de
la fusió, dóna feina a gairebé 400.000 treballadors a escala mundial.
Des de llavors, hem treballat, sobretot, des de la secció sindical de CCOO
al centre de distribució més gran del país a Polinyà del Vallès (on a més
comptem amb la presència del representant espanyol de CCOO al comitè
europeu), per dissenyar un estratègia d’acció, conjuntament amb Change
to Win, a la nostra empresa.

Aquesta estratègia es basa, de manera molt general i per part nostra, en
els següents principis:
Plantejar accions de protesta locals en aquells llocs i centres de treball on
sigui possible.
Donar suport local a campanyes, més globals, orientades als poders públics, a l’opinió pública en general i als clients de l’empresa en particular.
Realitzar accions conjuntes, tant a Europa com als EUA, orientades als accionistes i a les cúpules directives de la multinacional.
El nostre objectiu, grosso modo, és generar un impacte capaç de provocar
un debat públic sobre algunes “males pràctiques” de la multinacional i una
reflexió en la cúpula directiva de l’empresa respecte a la seva política laboral a Espanya i a la resta de països on opera.
Fins ara, aquest camí ha cristal·litzat en diverses accions locals (concentracions sorolloses als principals centres de treball de la província de Barcelona i davant de les oficines centrals d’AH España), però també, i això és el
més nou, en un acció de protesta davant directius de Walgreens a Nova
York. Aquesta acció, va tenir lloc en un sopar de gala organitzat per una
fundació del lobby farmacèutic en un hotel del centre de Manhattan, en
el qual ens vam introduir legalment per localitzar els màxims directius de
Walgreens. L’objectiu, aconseguit amb èxit, era manifestar, als directius, les
nostres inquietuds i repartir als assistents, entre els quals hi havia algun
conegut convidat d’honor, com el general Petraeus, pamflets informatius
amb les nostres reivindicacions. La repercussió d’aquesta acció ha estat
notable, ja que la direcció ha rebut el missatge: si no negocia, les nostres
protestes poden produir-se on menys s’ho esperin i als llocs on més molesta i incomoda.
Naturalment, aquesta no és una experiència automàticament traslladable a
altres empreses, però creiem que nosaltres hem explorat un camí nou i ho
volíem compartir.
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Informació referent als canvis introduïts en el dret a
l’assistència sanitària i l’obligació de residència a Espanya

Davant els dubtes sorgits després del canvi introduït per la Llei 22/2013, de pressupostos generals de l’Estat per al 2014, que vincula la condició
d’assegurat i de beneficiari a l’assistència sanitària
amb la residència a Espanya, i precisa que no es
poden superar 90 dies d’estada a l’estranger
al llarg de cada any natural per complir el requisit, i després de la pertinent consulta realitzada a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS), des de CCOO de Catalunya volem aclarir
les consultes més freqüents que hem rebut.
CONSIDERACIONS PRÈVIES
— L’INSS, en la seva resposta, argumenta que “el
model anterior no era universal” i en certa mesura és veritat que, malgrat apropar-s’hi molt,
no s’havia aconseguit el 100% de la cobertura
poblacional (encara que la Llei de salut pública
aprovada el 2011 anava en la direcció de corregir aquesta disfunció).
No és menys cert que la tornada al model de
titular/beneficiari ens retorna a èpoques anteriors, en les quals la cobertura sanitària abastava percentatges molt menors de població, i, en
tot cas, és un insult a la intel·ligència llegir en
la resposta de l’INSS que “hem avançat en termes d’universalitat, fins a donar cabuda a grans
col·lectius que abans no estaven protegits”.

persones continuïn empadronades a Catalunya
o des del moment que ho facin novament en el
seu retorn i sempre que no tinguin rendes superiors a 100.000 euros. Afegeix que “cal tenir present que la cobertura assistencial sota l’empara
dels reglaments comunitaris o de convenis específics amb altres països és responsabilitat exclusiva de l’INSS”. De la redacció, i en espera de
la corresponent instrucció i de les consultes formals que realitzarem, sembla desprendre’s que la
mesura afectarà les persones que hagin perdut
el dret a l’assistència sanitària per aquest motiu
només en el moment del retorn a Catalunya.
PRINCIPALS SUPÒSITS
Analitzem alguns dels principals supòsits que
han generat dubtes:
1. Immigrants que han estat assegurats a
Espanya i tornen al seu país d’origen.

— Efectivament en la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (SNS) ja existia l’exigència de residència en territori espanyol, però estava limitada, fins aquesta darrera
reforma, a les persones que accedien a la condició
d’assegurades per la via d’acreditar que no superaven el límit d’ingressos determinat reglamentàriament (100.000 euros anuals) i a les persones que
fossin beneficiàries d’una persona assegurada.

— Si tenen reconeguda per l’Estat espanyol la
condició de “pensionista” i tornen al seu país
d’origen —dins de la Unió Europea (UE), l’Espai
Econòmic Europeu (EEE) o Suïssa—, la seva assistència sanitària serà a càrrec d’Espanya
basant-se en els reglaments comunitaris.

— Des del Servei Català de la Salut s’ha emès
un comunicat per aclarir que es mantindrà
l’assistència sanitària pública als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que en algun moment hagin residit temporalment a l’estranger més de 90
dies i retornin a Catalunya sempre que aquestes

— Si el país d’origen no és la UE, l’EEE ni Suïssa,
ni existeix conveni en matèria d’assistència sanitària entre el seu país d’origen i Espanya, la seva
cobertura serà a càrrec del país d’origen o de
la mateixa persona interessada (segons la legislació del país de què es tracti).

— Si marxen després d’esgotar una prestació o
el subsidi d’atur a Espanya i traslladen la seva residència al seu país d’origen dins de la UE o amb
conveni d’assistència sanitària, Espanya només
els cobreix 90 dies i a partir d’aquí desapareix el vincle que els unia amb aquest país.
2. Persones beneficiàries dels immigrants
retornats, al seu país d’origen o a un tercer
país, que romanguin a Espanya.
— Si reuneixen les condicions establertes per
residir legalment a Espanya, aquestes persones
passarien a ser beneficiàries de l’altre progenitor o progenitora o, en defecte d’això, assegurades a Espanya per la seva residència legal i ingressos inferiors a 100.000 euros, en les mateixes
condicions que les espanyoles.
— Si retornen al seu país d’origen, on passen a
estar assegurades, l’assistència sanitària dels
seus beneficiaris residents a Espanya seria a
càrrec de l’organisme assegurador del país
d’origen.
3. Immigrants titulars del dret, perdut després dels 90 dies, i que retornen a viure a
Espanya.
— Si en retornar a Espanya compleixen les
condicions establertes per a l’assegurament
(residència legal + ingressos inferiors a 100.000
euros o bé perquè vénen a treballar per compte d’altri o propi amb alta a la Seguretat Social),
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aquestes persones recuperen la condició
d’assegurades i han de realitzar els tràmits
oportuns davant l’INSS per al cas de residència legal amb límit d’ingressos.
— En cas d’alta a la Seguretat Social, la condició de persona assegurada es recupera automàticament sense haver de fer cap tràmit.
4. Ciutadans i ciutadanes espanyols assegurats que emigren a la recerca d’un lloc de
treball.
Ens podem trobar amb tres situacions:
— Troben feina al país de destinació. Aquestes
persones estaran cobertes pel país de destinació. Si el país forma part de la UE, en els seus
desplaçaments temporals a Espanya vindran amb la TSE (targeta sanitària europea),
emesa per la institució competent del país
esmentat. En un altre cas, durant la seva estada temporal a Espanya estaran cobertes pel
SNS com a persones emigrants espanyoles
d’origen en estada temporal, per a la qual
cosa hauran de realitzar els tràmits corresponents davant l’INSS.
— No aconsegueixen feina en un termini de 90
dies. Les persones que es trobin fora d’Espanya
i en un país de l’EEE, una vegada esgotat el
període de validesa del certificat provisional
substitutori (CPS) hauran de comptar amb una
assegurança de malaltia que cobreixi tots
els riscos a l’estat membre d’acolliment.
La cobertura de la targeta sanitària europea
(TSE) no cobreix tots els riscos. El CPS no es
renova en aquests casos perquè el fet causant
de l’assegurament a Espanya (la residència)
ha caducat. Quan tornin mantindran el dret a
assistència sanitària amb càrrec a Espanya, si
continuen complint els requisits exigits per la
legislació interna espanyola.
— Encara que la regulació estableix que no poden obtenir la TSE:
• Les persones perceptores de prestació per desocupació i les seves beneficiàries.
• Les persones en alta amb contracte de caràcter
temporal.
• Les persones titulars d’una pensió no contributiva.

• Les persones que tenen reconegut el dret a
l’assistència sanitària com a persones per límit
d’ingressos.
Pot donar-se el cas d’una persona que l’hagi obtingut abans de veure’s en aquestes situacions,
que la tingui com a vigent perquè no han transcorregut els dos anys i que, no obstant això, hagi
perdut el dret a veure finançades les seves prestacions sanitàries per Espanya perquè han transcorregut més de 90 dies a l’estranger. El desconeixement d’aquesta regulació i la creença que
la TSE està plenament vigent pot donar lloc al
seu ús en altres països. En aquest cas, ens podríem trobar amb la facturació posterior de
l’assistència rebuda, si l’INSS pogués establir que
s’havia perdut el dret perquè havien transcorregut més de 90 dies a l’estranger.
5. Persones beneficiàries dels titulars emigrats, però residents a Espanya.
Si un titular perd el seu dret per desenvolupar la
seva activitat laboral en un altre país de l’EEE, o
país amb el qual existeixi conveni bilateral de Seguretat Social, els seus beneficiaris mantindran
el dret a assistència sanitària a Espanya amb càrrec al país d’assegurament del titular.
Si la persona interessada perd el seu dret i no el
té amb càrrec a un altre estat de la UE, els seus
beneficiaris ho tindran amb càrrec a Espanya per
no tenir dret per un altre títol, com a persones
residents a Espanya o com a beneficiàries d’un
altre assegurat.
6. Persones beneficiàries desplaçades fora
d’Espanya, però amb el titular resident aquí.
Els requisits que han de complir les persones
beneficiàries són diferents i independents dels
exigits per a les assegurades. L’article 3.3 del RD
1192/12 inclou el de residència. No obstant això,
el 7.2.a d’aquest RD estableix que el fet de deixar
de residir en territori espanyol no comportarà la
pèrdua de la condició de persona beneficiària. En
aplicació de l’article 17 del Reglament 883/2004,
els beneficiaris d’una persona assegurada que
resideixen en un altre estat membre tenen dret a
assistència sanitària en aquest a càrrec d’Espanya.

La cobertura en els viatges a l’entorn europeu en
aquest cas es dóna mitjançant el CPS, amb una
durada màxima de 90 dies. Fins avui aquest certificat es renova, sense problemes, per nous períodes de 90 dies si la permanència a l’estranger
es perllonga.
7. Estudiants fora d’Espanya.
Disposen d’assegurança escolar, per la qual cosa
en principi no hi hauria problemes.
Als Erasmus se’ls exigeix viatjar amb la TSE i/o
pagar una assegurança de cobertura de la mobilitat promoguda per les universitats.
En conclusió:
— Tot ciutadà o ciutadana, espanyol o no, perd
el dret a les prestacions sanitàries finançades
per l’Estat espanyol una vegada transcorreguts
més de 90 dies a l’estranger (fins i tot de manera
discontínua) al llarg d’un any natural. Aquesta
norma general té les excepcions de les persones beneficiàries desplaçades a l’estranger que
renovin el seu CPS i els estudiants a l’estranger
protegits per una assegurança escolar, la TSE o
una assegurança de mobilitat.
— A Catalunya, una nota de premsa del Departament de Salut recull que “Catalunya garanteix
l’assistència sanitària a tots els ciutadans”, però de
la redacció es desprèn que solament serà en el
moment del retorn i no afectarà l’estada fora
del país, atès que la cobertura assistencial
sota l’empara dels reglaments comunitaris o
de convenis específics amb altres països és
responsabilitat exclusiva de l’INSS.
— Finalment, cal recordar que gran part dels
dubtes i els problemes d’aplicació es generen
per la ruptura de la universalitat en l’accés a
l’assistència sanitària, basant l’assegurament en
la cotització i un sistema de persona titular/beneficiària quan el Sistema Nacional de Salut es
finança per la via dels impostos.
Per a qualsevol dubte o aclariment respecte al
document o a qualsevol altre supòsit no previst
en aquest document, podeu dirigir-vos a
cite-central@ccoo.cat

