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#6 D’ABRIL: PER UNA CATALUNYA SOCIAL

Mobilització contra la precarietat i la
pobresa laboral i social
El 6 d’abril els treballadors i treballadores i les plataformes ciutadanes hem d’omplir els
carrers per defensar els nostres drets, rebutjar les polítiques de retallades i exigir una
CATALUNYA SOCIAL.
Perquè diuen que l’economia es recupera, però a la majoria cada cop ens costa més arribar
a final de mes.
Perquè ens han retallat el salari i les condicions de treball mentre directius i empresaris
augmenten els seus beneficis!
Perquè avui tenir una feina no és garantia de no caure en la pobresa.
Perquè volem sortir de l’atur amb ocupació de qualitat: no a una reforma laboral que ens
condemna a la precarietat i la desregulació!
Volem un altre model productiu, que sigui sostenible i que aposti per la innovació, la recerca i el control democràtic dels recursos naturals.
Perquè el jovent continua a l’atur o treballant en precari o sense beques ni ajuts. Només
els queda l’emigració!
Perquè el Govern central i la dreta més reaccionària volen reduir el dret a l’avortament i fer
retrocedir la igualtat de gènere a les empreses.
Perquè apugen el preu dels serveis bàsics (aigua, llum, transport…) mentre congelen el
salari mínim i retallen les pensions i l’atenció a la dependència.
Perquè volem una sanitat pública, universal, sense exclusions ni llistes d’espera.
Perquè defensem una educació pública de qualitat i inclusiva, el model d’escola catalana
i diem no a la Lomce!
Perquè reclamem una renda garantida de ciutadania per a qui no tingui recursos, i beques
i ajuts per eradicar la pobresa infantil.

editorial
Contra la pobresa,
prioritzem la
Catalunya social
La celebració al Parlament de Catalunya del
debat sobre la pobresa i les desigualtats,
després de l’Openpobresa, ha permès posar
el focus mediàtic en un dels problemes més
greus de la societat catalana i que des de fa
temps denuncien les entitats socials, entre
les quals hi ha CCOO de Catalunya.
La pobresa avui ja no està lligada a la marginalitat, sinó a l’atur, la precarietat, les rebaixes salarials, les retallades i la falta de
protecció social. La situació és d’emergència
i necessita respostes ara i aquí, com ara
implementar la renda garantida de ciutadania per a qui no tingui recursos, assegurar
l’alimentació i els serveis bàsics (llum, aigua, gas…) i l’habitatge per a tothom, entre
d’altres.
No val a dir que no hi ha diners ni que el Govern no té marge. Tot és qüestió de prioritats.
Això és el que reclamarem el dia 6 d’abril a
la manifestació de Barcelona: s’han de prioritzar les mesures per una Catalunya social.
Suma-t’hi!

Perquè tenim dret a un habitatge digne, a exigir el lloguer forçós dels pisos buits en mans
dels bancs i a la dació en pagament per a qui no pugui pagar la hipoteca.
Perquè exigim que grans empreses i grans fortunes paguin més impostos i es persegueixi
el frau i l’evasió fiscal.
Perquè volem una Europa social, i no una Europa en mans dels mercats, i un pla d’inversions
europeu per crear ocupació de qualitat i garantir la cohesió social.
Perquè apostem per una Catalunya lliure de corrupció, amb més transparència, participació ciutadana i ple respecte per la llibertat d’expressió i de manifestació!

6 ABRIL. MANIFESTACIÓ A BARCELONA. 12.00 h. PLAÇA D’URQUINAONA
6 ABRIL. MANIFESTACIÓ A GIRONA. 12.00 h. PLAÇA DE LA INDEPENDÈNCIA
22 DE MARÇ. MANIFESTACIÓ PER LA DIGNITAT A TARRAGONA.
18 h. RAMBLA VELLA (DAVANT DE SANTA TECLA)

www.ccoo.cat
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La plantilla d’Alstom Transport
reclama a la direcció que reprengui
la negociació del conveni

Els treballadors i les treballadores d’Alstom
Transport continuen amb les mobilitzacions
contra les pretensions de la direcció de rebaixar els salaris i les condicions laborals.
La intenció empresarial és aplicar el conveni del sector, que està per sota del conveni
d’empresa, sobretot en retribucions salarials.
La direcció d’Alstom vol aproﬁtar la reforma
laboral, i per aquesta raó no vol continuar negociant. CCOO exigeix que es reprenguin les
negociacions i considera inacceptables les
pretensions de l’empresa.

Campanya de recollida de signatures
contra la fórmula de revaloració de
les pensions

Les federacions de pensionistes i jubilats de
CCOO i UGT estan recollint signatures dirigides
a la ministra d’Ocupació i Seguretat Social del
Govern del PP, Fátima Báñez, per expressar el
desacord amb la decisió del Govern del PP de
suprimir la fórmula de revaloració de les pensions públiques sense diàleg previ i trencant el
procediment establert en el Pacte de Toledo.
La nova fórmula per calcular la revaloració de
les pensions instaurada no garanteix el poder
adquisitiu de les pensions. De fet, suposarà
una pèrdua de poder adquisitiu d’entre un 14%
i un 26% durant els propers 15 anys.

Epson Ibèrica presenta un ERO que
afecta 31 persones

Epson Ibèrica, SAU, multinacional japonesa del
món de la impressió i la projecció, ha presentat un expedient de regulació d’ocupació (ERO)
al·legant causes organitzatives i de producció.
Aquest ERO afecta de manera directa 23 empleats i empleades d’Epson i, com a mínim, 8
persones més d’empreses externes, 7 de les
quals són persones discapacitades.
El comitè d’empresa vetllarà, juntament amb
les persones afectades, per mantenir els llocs
de treball, ja que les causes al·legades no
estan prou justiﬁcades i es tracta d’una nova
deslocalització per traslladar el magatzem a
una empresa externa, a Alemanya.

Acte conjunt pel dret a decidir

El proper dilluns, 24 de març, Òmnium Cultural, CCOO i UGT han organitzat un acte conjunt
amb el nom “El món del treball pel dret a decidir”. L’acte, en què participarà el nostre secretari general, Joan Carles Gallego, tindrà lloc a
les 18.30 hores al Centre Cívic El Sortidor, que
es troba al barri del Poble Sec de Barcelona,
concretament a la plaça del Sortidor, número
12. Prèviament, a les 18 hores, els participants
en aquest acte coincidiran davant les xemeneies de l’antiga Canadenca, on es faran una
foto de grup.

CCOO alerta de l’augment de la desigualtat laboral i social
de les dones a Catalunya, en el marc del 8 de Març
Un any més, en el marc del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, CCOO de
Catalunya va mostrar el seu ferm compromís
amb la defensa dels drets laborals i socials de
les dones. Diferents actes han conformat la celebració de la jornada, entre els quals cal destacar
l’assemblea i la concentració davant Foment del
Treball, que van tenir lloc el divendres 7 de març
i on van participar centenars de dones delegades del sindicat. Sota el lema de “Lluita sindical
contra l’ofensiva patriarcal”, CCOO va reclamar
polítiques d’igualtat i la retirada del projecte de
llei contra el dret a l’avortament que vol imposar
el Govern del Partit Popular.
Informe
La Secretaria de la Dona i Cohesió Social del
sindicat també va presentar un informe sobre la
situació social i laboral de les dones a Catalunya
en què es fa molt evident el retrocés en matèria
d’igualtat que està patint el nostre país. Aquest

exhaustiu informe recull dades
sobre activitat,
ocupació, atur,
conciliació, salaris i protecció
social. Hi ha dades eloqüents
que mostren com la crisi serveix d’excusa per
enviar de nou les dones a casa. Dades com la
taxa d’activitat de les dones, que està més
d’onze punts per sota de la dels homes; la taxa
de protecció, 8 punts per sota, o la bretxa salarial,
que gairebé ha tornat a xifres de fa deu anys.
L’estudi demostra que les retallades en serveis
socials estan afectant directament les dones, que
es tornen a encarregar de nens i nenes i de la
gent gran, i com cada cop més la pobresa afecta
més les dones que els homes.
Trobareu totes les dades de l’informe en aquest
enllaç:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/informe_8M2014.pdf

Josep Maria Rañé a Els dilluns del Cipri
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya
organitza una nova sessió d’Els dilluns del Cipri,
en la qual seguirem debatent sobre el model de
país que volem, dins del cicle “Catalunya, un país
on viure i treballar amb drets”.
En aquest sentit, s’ha organitzat una conferència
a càrrec de Josep M. Rañé, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC), i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, que du el títol: “El

marc català de relacions
sociolaborals”. En farà la
presentació Dolors Llobet,
secretària de Comunicació
i Xarxes Socials i portaveu
de CCOO de Catalunya.
L’acte tindrà lloc avui dilluns, 17 de març del 2014, a les
17 hores, a la sala d’actes de la seu de CCOO de
Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona).

Converses amb l’escriptora Alicia Giménez Bartlett
En el marc dels actes del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, la Secretaria de la Dona
i Cohesió Social de CCOO de Catalunya us convida a participar a les
“Converses amb Alicia Giménez Bartlett”. En aquest espai podrem parlar i reﬂexionar amb l’escriptora
i feminista, autora de la popular sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per la inspectora Petra
Delicado, i que l’any 2011 va guanyar el Premi Nadal amb la novel·la Donde nadie te encuentre, que
relata la història de la guerrillera del maquis Teresa Pla Meseguer, la Pastora.
L’acte tindrà lloc el proper dimecres, 19 de març del 2014, a les 17.30 h, a la sala Plateria 1, de la
seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona).
Cal conﬁrmar l’assistència a l’acte al telèfon 93 481 27 81 o a l’adreça electrònica fcg@ccoo.cat.

3
Núm. 191 - dilluns, 17 de març de 2014

La nova federació de CCOO d’Indústria de
Catalunya ja és una realitat

El passat 13 de març es va constituir la nova federació d’Indústria de Catalunya en el marc d’un
procés congressual extraordinari de fusió de les
antigues federacions d’Indústria i Fiteqa de CCOO
de Catalunya, en el qual van participar 356 delegats i delegades del conjunt del territori.
Javier Pacheco encapçala la direcció de la nova
federació, que agrupa al voltant de 39.500 per-

sones aﬁliades i prop de 13.500 delegats i
delegades, repartits en vuit grans sectors
d’activitat: automòbil i transports, energia,
estacions de servei, metal·lúrgia, mineria,
moda, química i vidre i ceràmica. Aquests
sectors ocupen més de 330.000 treballadors i treballadores a Catalunya, la majoria
dels quals en petites i mitjanes empreses,
amb una important implantació de seccions
sindicals.
Incrementar l’aﬁliació i la representativitat
en els sectors industrials és l’element clau
per tirar endavant aquest nou projecte sindical i perquè CCOO d’Indústria de Catalunya
continuï sent la primera força sindical en
tots els sectors. Només així es podrà garantir l’hegemonia sindical en les meses
de negociació i la representativitat entre els
treballadors i treballadores de la indústria.

CCOO guanya una sentència que exculpa un
maquinista de Renfe d’abandonar un tren a
l’estació de Sants
Era el mes de juliol del 2012 quan un conductor de Renfe va haver de sortir de la cabina d’un
tren que es trobava a l’estació de Sants de Barcelona provinent de Móra la Nova, perquè patia
greus problemes de salut que el van incapacitar
per continuar realitzant la seva tasca laboral.
Renfe no va informar aquest conductor que no
seria rellevat en aquesta estació on es trobava
i que havia de conduir el comboi ﬁns a l’estació
de França de Barcelona. Arran d’una informació
publicada en un mitjà de comunicació amb el títol
“Un maquinista abandona el tren y deja tirados a
los pasajeros en Sants”, Renfe va anunciar que
obriria una investigació, ja que s’havia produït
una errada de coordinació en el relleu, però no
ho va fer i va optar per sancionar el treballador
amb quinze dies de suspensió de sou i feina perquè va considerar la seva suposada actitud com
una falta greu. El treballador afectat va recórrer
la sanció mitjançant el Gabinet Tècnic Jurídic de
CCOO de Catalunya.
Renfe va fer responsable el treballador d’un retard d’hores en el servei, quan en realitat es va

produir una errada de l’empresa en la coordinació, sense que l’operadora ferroviària fes
cap investigació. Els fonaments de dret que
argumenten la sentència del Jutjat Social
número 1 de Barcelona són clars. La prova
practicada en el judici acredita suﬁcientment
que el conductor no va abandonar el seu lloc
de treball i que va esperar un relleu que mai
no va arribar. Aquesta situació li va provocar
una situació límit que va posar en perill la
seva integritat física, ja que va patir vòmits
i defecacions incontrolades, i va haver de
demanar auxili als passatgers. Aquest fet
el va incapacitar per informar Renfe de la
seva situació. L’operadora, al seu torn, no
ha pogut acreditar que el conductor afectat
abandonés el tren i, a més, ha quedat provat
que no va comunicar-li que no seria rellevat
a l’estació de Sants.
La sentència obliga Renfe a retornar al conductor afectat el salari que no va percebre a
causa de la sanció imposada de quinze dies
de suspensió de sou i feina.

El síndic de l’aﬁliació de
CCOO de Catalunya es
reuneix amb la síndica de
greuges de Barcelona
Demà dimarts tindrà lloc una reunió entre Maria
Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona,
i el síndic de l’aﬁliació de CCOO de Catalunya,
Lluís Filella. Aquesta trobada s’emmarca en el
seguit de contactes que el nou síndic de l’aﬁliació
de CCOO de Catalunya està mantenint en l’àmbit
institucional per conèixer de prop les institucions
que vetllen pels drets de les persones en el conjunt de país i també per donar-s’hi a conèixer.
La ﬁgura de la Sindicatura de l’Aﬁliació es va
crear a CCOO de Catalunya en el seu VII Congrés
Confederal, ara fa 9 anys. El síndic de l’aﬁliació té
com a objectiu garantir i tutelar els drets de les
persones aﬁliades a CCOO de Catalunya, pel que
fa a la informació, l’assessorament i els serveis.
El síndic canalitza les queixes i reclamacions de
l’aﬁliació per donar resposta a qualsevol dèﬁcit
de funcionament i fa les propostes de solució i
de millora necessàries. A partir del mes de gener,
Lluís Filella, mestre d’escola pública de la Generalitat de Catalunya, recentment jubilat, ha assumit la responsabilitat com a síndic de l’aﬁliació.

El sindicalista escocès
Grahame Smith parla de
l’Escòcia justa a CCOO
CCOO de Catalunya, a través de la Fundació Cipriano García i el seu Seminari Salvador Seguí, ha
organitzat dues jornades d’homenatge a Salvador Seguí en el 91è aniversari del seu assassinat.
El dilluns 31 de març, Grahame Smith, secretari general de l’Scottish Trades Union Congres (STUC), farà una conferència amb el títol
“L’Escòcia justa”. L’acte tindrà lloc a les 17.30
h, a la sala d’actes de la seu central de CCOO de
Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona). Hi haurà
traducció simultània i Joan Carles Gallego, secretari general del sindicat, clourà l’acte.
Prèviament, dilluns passat, 10 de març, CCOO
va retre un homenatge i una ofrena ﬂoral al Noi
del Sucre, a l’antic carrer de la Cadena, actualment la rambla del Raval, cantonada amb el carrer de Sant Rafael, lloc on va ser assassinat fa
91 anys.
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CCOO i la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) s’uneixen per
denunciar l’ofec econòmic d’aquests centres, que pot deixar moltes
persones amb dependència sense atenció i molts treballadors al carrer
CCOO de Catalunya i Upimir (Unió de Petites i Mitjanes Residències) han elaborat un document conjunt en què reclamen a la Generalitat que prioritzi
el suport a la dependència i aturi l’ofec econòmic
a què està sotmetent aquests centres, ja que pot
condemnar-ne molts al tancament i deixar moltes
persones amb dependència sense atenció i molts
treballadors i treballadores sense feina.
El manifest unitari destaca que la Generalitat
ha de prioritzar el suport a la dependència. Els
impagaments de la Generalitat a les residències
—que causen el retard o la suspensió indeﬁnida de la concessió de prestacions econòmiques
vinculades a servei (PEVS) i que va iniciar-se l’1
d’agost del 2013—, el retard a l’hora de pagar
l’import de les places col·laboradores d’usuaris
i usuàries ingressats a partir de gener del 2013
i les revisions de grau, afecten de manera dramàtica diferents sectors de la societat.
És una situació extremadament greu. Es tanca
de manera indeﬁnida l’única via oberta per poder
ingressar en una residència amb coﬁnançament
públic, i ingressar en centres públics i concertats és gairebé impossible perquè hi ha una llista
d’espera que supera els dos anys. Aquesta situació no només afecta la majoria de les famílies, que
no poden pagar el cost elevat d’una residència (al
voltant de 1.800 euros al mes), sinó que també
afecta les petites i mitjanes residències, que no
poden assumir una quantitat tan elevada de deu-

Nou espai d’activistes
socials a CCOO de
Catalunya
Aquest és un espai per poder compartir accions,
reﬂexions i opinions de la gent de CCOO compromesa amb l’activisme social. A la xarxa de delegats i delegades de CCOO que lluiten pels drets
laborals, hi volem afegir la xarxa de persones de
CCOO que lluiten pels drets socials, i compartir
amb unions i federacions el paper fonamental
que el sindicalisme té en aquests temps difícils
per als treballadors i les treballadores.
Si us interessa, envieu un correu a activistessocials@sindicat.ccoo.cat i en parlem!

tes, i això és reconverteix en no poder pagar salaris o en retallada de salaris. Si la situació no es resol de manera immediata, pot agreujar-se encara
més i algunes residències poden ser condemnades al tancament i a deixar, en conseqüència,
moltes persones amb dependència sense atenció
i molts treballadors i treballadores sense feina.
Segons els directors de les residències, a causa de les retallades socials i les sofertes per
l’aplicació de la llei de dependència, es van tancar 1.192 llits durant el mes de desembre passat.
Un deute de 90 milions d’euros
Les solucions que proposa la Generalitat no milloren la situació, l’ ICO, Instituto de Crédito Oﬁcial, només asumeix el pagament de juny del
2012. Això, però, no soluciona el problema, ja
que els deutes de la Generalitat amb el sector
s’aproximen a 90 milions d’euros.
És cert que el Govern de l’Estat té una gran responsabilitat en el sorgiment d’aquesta situació
greu, atesa la seva intenció d’asﬁxiar ﬁnancerament el sistema de la dependència i el model
de benestar, així com també d’asﬁxiar Catalunya.
Especialment, però, el Govern de la Generalitat
hi té part de responsabilitat perquè no prioritza
les necessitats socials, cosa que demostra reiteradament manca de sensibilitat social vers la
gent gran, vers les persones amb dependència i
també vers la infància.

Reivindicacions
urgents
Les organitzacions Upimir i CCOO de Catalunya insten a suprimir, de manera immediata, la
suspensió indeﬁnida en la prestació econòmica
vinculada a la residència. També reclamen la presentació immediata d’un calendari de pagament
dels deutes a les residències col·laboradores de
les prestacions econòmiques vinculades, i la convocatòria immediata dels agents econòmics i socials per acordar un model català de dependència
i per garantir-ne el ﬁnançament econòmic. Upimir
i CCOO demanen acordar amb els agents socials
una solució per als treballadors i treballadores
majors de 55 anys i que demostrin una antiguitat
superior a 3 anys d’experiència, a través d’una
certiﬁcació professional automàtica.
Les organitzacions CCOO i Upimir treballen conjuntament per aconseguir aquestes reivindicacions urgents i per millorar les atencions a les
persones amb dependència, el manteniment
de les residències i els llocs de treball de molts
treballadors i treballadores. Les organitzacions
Upimir i CCOO debatran de manera conjunta un
model català de dependència i també aposten
per un conveni col·lectiu sectorial en l’àmbit de
Catalunya que avanci en l’articulació d’un marc
català de relacions laborals i la coresponsabilitat
en la millora del sector.

CCOO rep la visita de dos
sindicalistes de Guatemala
En el marc de la commemoració del 8 de Març, CCOO
de Catalunya va acollir la visita de dos sindicalistes del
Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, que van participar en diferents actes
i van explicar la seva lluita per implantar els drets sindicals, socials i laborals al seu país. Lesbia
Amézquita i Efrén Sandoval van venir a Catalunya amb motiu del projecte “Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne a Guatemala”, ﬁnançat per diversos
ajuntaments catalans i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO. Ambdós sindicalistes van exposar les
grans diﬁcultats que tenen al seu país per fer una feina sindical i social, ja que es troben amb una
forta resistència governamental que exerceix la violència contra ells amb tota impunitat i que pot
arribar a provocar, ﬁns i tot, la mort de molts companys i companyes. Lesbia i Efrén van destacar
la necessitat de la pressió internacional per frenar aquestes actuacions contra el seu sindicat. Ens
van concedir una interessant entrevista per a la revista Lluita Digital que publicarem en breu.
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CCOO denuncia la creixent pobresa a
Catalunya, ﬁns i tot de qui té una feina,
i exigeix mesures de protecció social i
econòmica
CCOO va participar en el debat preparatori del Ple
monogràﬁc del Parlament de Catalunya sobre pobresa i desigualtats que va tenir lloc la passada
setmana, i avui presenta un informe sobre pobresa, llars i activitat laboral on es constata que en
l’actual context tenir feina ja no és garantia contra
l’empobriment i l’exclusió social
En una situació de normalitat, la lluita contra la
pobresa i la cohesió social han de ser la prioritat
de qualsevol govern, mitjançant unes polítiques de
redistribució de la riquesa i a través d’un model
ﬁscal just que garanteixi els recursos públics suﬁcients per fer possible combatre l’exclusió social,
la pobresa i la marginació.
Després de més de cinc anys de crisi, de les mesures adoptades per reformar l’ocupació amb les
diverses reformes laborals, les retallades dels serveis públics d’atenció a les persones, les polítiques
de privatització i la constant pèrdua de poder adquisitiu amb la baixada de sous, la precarització
de l’ocupació, la pujada dels preus de productes
bàsics, de l’energia, l’habitatge, entre d’altres estan abocant a treballadores i treballadors també a
la pobresa.
Tenir una feina ja no és sinònim de protecció contra la pobresa, ja que la precarització del mercat
de treball, sobretot per l’augment de la temporalitat i la parcialitat sumat a una reducció del salaris, especialment dels més baixos, no garanteix
als treballadors i treballadores ocupades ingressos
suﬁcients.
Un terç de la població catalana pateix risc
d’exclusió social
A Catalunya els ingressos mitjans de les llars es
va reduint. Més d’un terç de la població pateix
risc de pobresa i d’ exclusió social. El 14% de les
llars tenen diﬁcultats per arribar a ﬁnal de mes.
L’increment de l’atur i la prolongació de la desocupació provoquen que cada cop hi hagi més llars
sense ingressos econòmics, 88.134 llars el 2013,
a on viuen 195.000 persones. El nombre d’infants
i adolescents en llars sense ocupació s’ha incrementat del 5,8% l’any 2008, al 16,6% l’any 2012 i
la població aturada que ja no rep cap subsidi puja
a més de 500.000 persones. Segons l’informe del

Síndic de Greuges, 50.000 infants tenen privacions
alimentàries i 750 pateixen desnutrició i pobresa.
Segons l’Enquesta de Condicions de vida de l’INE,
en relació a la taxa mitjana de risc de pobresa el
2012 per al total de la població de menys de 18
anys, el percentatge de les noies és del 26,5%, 1,3
punt més que entre els nois. En el cas de les persones amb 65 anys i més, les dones presenten una
taxa del 18%, 2,6 punts més que els homes
La taxa de risc de pobresa a les llars unipersonals
és molt més gran: el 2012 era del 38,9%, i sabem
que en un 90% aquestes llars estan encapçalades
per una dona. Un estudi recent assenyala la pobresa extrema de les dones amb diversitat funcional, amb una taxa que triplica la de la resta de la
població, i que és un 40% més alta que la dels
homes en la seva situació.
Poc més d’una persona de cada tres rep una prestació i la protecció de les dones està 10 punts
per sota de la dels homes. De les persones que
cobren la pensió de jubilació tan sols un 36,08%
són dones.
En l’Informe sobre la situació de les dones de CCOO
de Catalunya trobem que el salari mitjà de les dones, a Catalunya, és el 76,24% del dels homes. Els
col·lectius que per edat es troben en situació de
major vulnerabilitat i risc de pobresa, són infants,
gent gran, persones amb diversitat funcional i dependents amb un impacte rellevant de gènere.
Les propostes de CCOO
Davant aquesta situació, des de CCOO de Catalunya, reclamem majors i millors polítiques
d’ocupació que millorin les oportunitats de treball
de les persones a l’atur, la retirada d’una reforma
laboral que no crea ocupació, sinó que la destrueix
i la precaritza, unes polítiques econòmiques que de
veritat incentivin l’activitat, el consum i l’ocupació i
una política de rendes que garanteixi ingressos mínims de subsistència a les persones sense feina ni
recursos. En aquest sentit, cal garantir les necessitats alimentaries i energètiques de tothom, l’accés
sense discriminació de cap tipus a la Sanitat, a
l’habitatge, plans de xoc per a la feminització de
la pobresa, reforçar la protecció que brinda la RMI
i implementar la Renda Garantida de Ciutadania.

El 30 de març a Terrassa:
I Cursa Solidària per la
Justícia Social
CCOO del Vallès Occidental i altres entitats
han organitzat un projecte que ha pres forma de cursa, anomenat I Cursa Solidària per
la Justícia Social, que tindrà lloc a Terrassa
el proper 30 de març. El projecte sorgeix
d’una necessitat real: la precarietat que s’ha
instal·lat en moltes llars del territori.
L’objectiu és arreplegar aliments, que seran distribuïts i gestionats per la Creu Roja.
Aquests aliments es donaran gràcies a la
solidaritat i el compromís de les persones
participants a la cursa, que lliuraran 5 kg
d’aliments.
Encara sou a temps d’inscriure-us a la I Cursa Solidària per la Justícia Social. Trobareu
tota la informació a:
http://cursajusticiasocial.blogspot.com.es/
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactarnos telefònicament al número 93 7155600,
extensió 2309, o bé al correu electrònic
ffrancisco@ccoo.cat.

CCOO lamenta la
mort del company
Dani Gràcia
CCOO de la Catalunya
Central lamenta la mort
i recorda la ﬁgura del
company del sector de
l’educació Dani Gràcia,
que ha mort amb 59
anys després d’una llarga malaltia. Sindicalista de CCOO des de feia molts anys,
Dani Gràcia va ser un gran activista en la
defensa dels drets dels pobles i de les
persones arreu. També, però, va ser un
ferm defensor d’una escola pública catalana i de qualitat, cosa que el va portar a
ser un dels impulsors de la Coordinadora
de Defensa de l’Escola Pública al Bages.
Amb ell es perd un sincer i ferm lluitador
per la justícia i la solidaritat.
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Retallades i endarreriments en les prestacions del
Fons de Garantia Salarial (Fogasa)
Luisa Montes
Responsable d’Assessorament i Salut Laboral de
CCOO de Catalunya

Una vegada més, el Govern del PP ha imposat
un seguit de retallades en la protecció social
dels treballadors i treballadores en l’àmbit de
la Seguretat Social, amb l’aprovació del Reial
decret llei (RDL) 20/2012, sobre mesures en
matèria de seguretat social i ocupació.
Aquestes retallades afecten fonamentalment
la protecció per desocupació a tots nivells,
tant contributiu com assistencial, així com
també la renda activa d’inserció. En l’àmbit
laboral, les retallades s’han centrat en la reducció de les garanties del Fons de Garantia
Salarial (Fogasa).
Amb la reforma del RDL 20/2012, es modifica
tant el nombre de dies que són objecte de cobertura pel Fons, que es redueix de 150 dies
(cinc mesos) a 120 dies com a límit (quatre
mesos), així com l’import del salari diari que
es pot prendre en consideració per efectuar
aquest càlcul. S’ha reduït el límit de la base
de càlcul de salari diari per dia pendent de
pagament, que passa del triple del salari mínim interprofessional (SMI) diari, inclosa la part
proporcional de les pagues extraordinàries, al
doble de l’SMI diari, inclosa la part proporcional de les pagues extres.
Les retallades introduïdes en el RDL esmentat han suposat una rebaixa que pot arribar al
46,6% en la garantia dels salaris, mentre que
en cas d’acomiadament o per impagament de
la indemnització pot suposar una retallada del
33% de la prestació del Fogasa.
Després d’aquest RDL, ens trobem amb una
important rebaixa de les cobertures que ofereix el Fogasa, que provocarà que les persones
afectades per cobrar tota la indemnització

hauran de recórrer al patrimoni de l’empresa.
I si l’empresa es declara insolvent, aleshores el
treballador o treballadora no podrà executar el
seu dret a cobrar les quantitats que li deuen.
Cal tenir en compte que la reforma laboral imposada ja havia reduït de manera substancial
els imports per indemnització per acomiadament. Aquesta nova retallada ha generat
encara més desprotecció per als treballadors
i treballadores afectats per insolvència de
l’empresa, ja que, a més de perdre el seu lloc
de treball, veuen com es redueix dràsticament

Provincia

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

el pagament dels seus salaris o indemnitzacions, als quals tenen dret.
La missió fonamental d’aquest organisme és
l’abonament, als treballadors i treballadores
per compte d’altri, de la part del salari i les indemnitzacions pendents de pagament, per
declaració d’insolvència o concurs de creditors
de les empreses, en els límits i els terminis que
fixa la llei. Per tant, el Fogasa ha incomplert
reiteradament els terminis establerts en el pagament, que estan fixats en tres mesos com a
màxim des de la sol·licitud de la prestació.

TIEMPOS MEDIOS TIEMPOS MEDIOS TIEMPOS MEDIOS
AGOSTO 2013
SETIEMBRE 2013
OCTUBRE 2013

TIEMPOS MEDIOS
NOVIEMBRE 2013
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Evolució de les prestacions del Fogasa
Els expedients han augmentat significativament durant la crisi, en concret, han passat de
39.032 expedients resolts l’any 2007 a 154.357
el 2013. Actualment, hi ha més de 180.000
expedients sense resoldre, que afecten més
de 234.000 persones a tot l’Estat espanyol, i
42.000 expedients acumulats a Catalunya,
que afecten més de 52.000 persones.
Totes les iniciatives que ha pres el Govern del
PP no han servit per agilitzar els expedients,
ans al contrari: amb l’externalització dels expedients s’ha agreujat la situació, ja que des
del mes de juliol no s’ha resolt cap expedient
acumulat.
La situació per als treballadors i treballadores
afectats és insostenible i dramàtica, i, en les condicions actuals, l’organisme no està responent a
la finalitat per a la qual va ser creat. El Ministeri
no resol el problema i la solució que va prendre
d’externalitzar la gestió del servei a l’empresa
Tragsatec encara ha agreujat més la situació.
Aquest projecte ha estat un pegat que no

resoldrà l’embús existent ni normalitzarà el
cobrament de la prestació pels sol·licitants.
El que actualment està succeint, a la vista
dels resultats del projecte Greta, és que els
expedients que s’estan tramitant de manera
externa estan ocasionant autèntiques situacions d’injustícia i discriminació que agreugen encara més la situació d’endarreriment
existent. Això està provocant que treballadors

Evolució de la plantilla del Fogasa des del 2007 ﬁns al 2013

i treballadores d’una mateixa empresa que
van sol·licitar la prestació fa més de 15 mesos
segueixin sense cobrar (el seu expedient l’està
tramitant Tragsatec i no l’han resolt ni els informen de la tramitació), i que altres expedients
que s’han presentat fa menys de 6 mesos ja
hagin estat resolts com a conseqüència de
l’actuació dels empleats del Fogasa, malgrat
l’escassetat de plantilles .
La darrera retallada en la prestació del Fogasa, com a conseqüència de la Llei 22/2013,
de 23 de desembre, dels pressupostos generals de l’Estat, ha estat suprimir el 40% a
càrrec del Fogasa a les empreses de menys
de 25 treballadors i treballadores per causa
d’acomiadaments objectius. La conseqüència
pràctica d’aquesta supressió és que l’empresa
ha d’abonar de manera íntegra la indemnització, per la qual cosa es poden donar més
casos d’empreses insolvents, ja que parlem
de microempreses. Per tant, el treballador o
treballadora no rebrà la indemnització íntegra que li correspondria per llei.
Davant d’aquesta situació de profunda crisi
econòmica, que afecta durament les persones i famílies que involuntàriament es veuen
afectades per la pèrdua de les seves feines,
amb les terribles conseqüències que això
ocasiona, CCOO i UGT hem iniciat mobilitzacions per exigir la resolució del conflicte. Les
primeres concentracions van tenir lloc el passat 13 de febrer arreu de l’Estat.

