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Unes 60.000 persones es manifesten a
Barcelona contra la suspensió de drets,
pel treball digne, els drets socials i la
democràcia real
Al voltant de 60.000 persones es van manifestar a
Barcelona el passat diumenge, 29 de maig, en una
manifestació que va ser impulsada especialment
per CCOO de Catalunya i que va ser convocada per
més de 60 entitats socials, sobiranistes, sindicals i
culturals de Catalunya, així com per tots els partits
polítics catalans, excepte el PP i Ciutadans. La manifestació, que tenia per lema “Els drets socials no
se suspenen: treball digne, drets socials i democràcia real”, va sortir de la plaça Urquinaona i va
finalitzar davant la seu de la Delegació del Govern
de l’Estat, al Pla de Palau.
Durant el procés de convocatòria de la manifestació, que ha estat considerada un èxit pels impulsors principals –CCOO, UGT, CONFAVC, Òmnium
Cultural i la Comissió de la Renda Garantida de
Ciutadania–, va tenir lloc una perfomance sim-

bòlica, a la plaça dels Àngels de Barcelona, per fer
una crida a la ciutadania a sumar-se a la protesta
unitària del diumenge. En aquesta escenificació
els portaveus de les organitzacions convocants
van destruir un mur edificat amb valors negatius
com la precarietat laboral, els desnonaments,
la “llei mordassa” i la discriminació, entre molts
d’altres de simbòlics com el Tribunal Constitucional, i van construir col·lectivament una Catalunya
compartida edificada amb llambordes simbòliques
on hi havia escrits valors com treball digne, renda
garantida de ciutadania, drets socials, igualtat de
gènere, entre d’altres drets. Les persones representants anaven dipositant les llambordes en un
mapa de Catalunya estès a terra que repetia el
lema “Els drets no se suspenen”.

editorial
PRESSUPOSTOS
JUSTOS?
Aquesta darrera setmana el Govern de la
Generalitat ha presentat al Parlament de
Catalunya el projecte de pressupostos per
al 2016.
Aquests pressupostos haurien de donar
resposta a la situació d’emergència social
que viu la ciutadania, tal com va reconèixer
el Parlament de Catalunya en el Ple de la
pobresa. I, en aquest sentit, són insuficients tant pel que fa a la despesa social,
que és inferior a la dels pressupostos del
2010 (els d’abans de les retallades), com
pel que fa a la recaptació d’ingressos, que
no preveuen recaptar impostos de les rendes més altes.
Les despeses socials i els serveis públics
es paguen amb els impostos que paguem
tots i totes, i en el cas de Catalunya no són
ni justos ni equitatius. I no és admissible
que les rendes més altes del país no contribueixin amb el mateix esforç fiscal que
les rendes baixes.
Segons fonts de la mateixa Generalitat,
mentre que les rendes inferiors a 30.000
euros paguen un IRPF més elevat que la
mitjana estatal, les que declaren més de
100.000 euros tributen menys que la mitjana estatal.
El Govern té marge d’actuació, recuperant
impostos com el de successions i donacions i fent pagar més a les rendes altes.
Esperem que el tràmit parlamentari serveixi per canviar aquesta situació.
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Mobilitzacions pel bloqueig de la
negociació del Conveni de la indústria
flequera de Barcelona

En la negociació del Conveni de la indústria
flequera de Barcelona, la patronal continua
fent propostes totalment insuficients en
matèria salarial: per al 2015, un 0%; per
al 2016, un 0,5% a partir del maig, i per al
2017, un 0,5%. Aquests increments només
són de les taules salarials, i exclouen el plus
de degustació i el plus de diumenge. La
patronal tampoc accepta regular la jornada
anual ni incrementar 1 dia d’assumptes propis ni millorar la regulació de la jornada flexible, així com el preavís al treballador o treballadora en el cas de canvi de lloc de treball.
Davant d’aquest escenari, CCOO i UGT van
convocar una concentració el passat 24 de
maig davant la seu del Gremi de Flequers. En
les darreres hores s’ha arribat a un principi
d’acord en el sector que podria desencallar
aquest conflicte.

Jornada de vaga i mobilització a General
Electric contra els acomiadaments
El 19 de maig es va convocar una jornada de
vaga i de mobilització als centres espanyols
de General Electric afectats pel procés de reestructuració que planteja la multinacional i
que en el cas de Catalunya suposa la retallada
de 175 llocs de treball dels centres de Barcelona i de Cornellà, i el tancament d’aquesta
darrera planta. Una àmplia representació
dels treballadors i treballadores dels centres
catalans de General Electric van participar
en les concentracions convocades a Madrid,
per manifestar el seu rebuig als plans de la
multinacional. CCOO considera que els plans
de General Electric no estan justificats i que
només responen a la voluntat de l’empresa de
satisfer els accionistes. CCOO considera que
encara queda recorregut perquè l’empresa
faci marxa enrere en els acomiadaments.

CCOO lamenta la mort de Dolors Solís,
històrica activista sindical i feminista
CCOO de Catalunya ha tingut
coneixement de la mort de la
històrica sindicalista de CCOO i
activista veïnal i feminista Dolors
Solís Donat, als 81 anys, a causa
d’una llarga malaltia. La Lola, que
va morir el passat 4 d’abril, va
tenir diversos càrrecs sindicals a
CCOO del Barcelonès i a la Federació de Pensionistes i Jubilats, però sobretot va destacar
com a promotora de l’Associació de Dones de
Singuerlín, a Santa Coloma de Gramenet. Va
ser membre també de la Casa de Cuba i de la
Coordinadora de la Gent Gran i una veterana
militant del PSUC i d’ICV. Els seus companys i
companyes l’han definit com una dona valenta, forta, solidària, vital, lluitadora, gran companya i amiga, serena i imprescindible.

Concentració amb motiu del Dia Internacional
contra l’Homofòbia

Un centenar de persones es van concentrar el dimarts 17 de maig del 2016 a la seu de CCOO
de Catalunya per condemnar les agressions a persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals, amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia (lesbofòbia, bifòbia, transfòbia
i intersexualfòbia).
En l’acte celebrat al vestíbul de la seu de CCOO de Catalunya, es va llegir un manifest promogut
per l’Àmbit LGTBI de CCOO i es va realitzar un desplegament simbòlic de paraigües amb els
diversos colors de l’arc de Sant Martí que identifiquen el col·lectiu.
Amb aquesta acció, CCOO de Catalunya torna a mostrar el seu compromís amb l’oposició a qualsevol actuació en contra dels drets de les persones, tinguin la condició que tinguin.

CCOO dóna suport a la manifestació
en defensa de l’Ebre del dia 5 de juny
a Barcelona
CCOO de Catalunya fa molts anys que forma part
de la plataforma Aigua és Vida i, en aquest marc,
el nostre sindicat dóna suport i fa una crida a la
participació a la manifestació que tindrà lloc el diumenge 5 de juny a Barcelona en defensa de l’Ebre i
contra el seu transvasament. La manifestació està
convocada per la Plataforma en Defensa de l’Ebre,
amb el lema “L’Ebre sense cabals és la mort del
Delta”. El punt d’inici de la manifestació serà la
plaça de la Universitat i anirà fins a la plaça de la
Catedral.

3
Núm. 245 - dimarts, 31 de maig de 2016

CCOO presenta el mapa dels expedients de regulació d’ocupació
a les comarques de Catalunya durant el 2015
L’informe anual Impacte de la crisi a les comarques catalanes durant el
2015 –també conegut com el mapa dels ERO– presenta alguns indicadors
que permeten avaluar l’efecte de la crisi en el teixit econòmic i la seva
incidència a les comarques de Catalunya. L’informe se centra en l’estudi
dels expedients de regulació d’ocupació com a indicador de la salut de les
empreses i de la situació de mercat a Catalunya.
Com a principals conclusions de l’estudi comprovem com l’economia torna
a créixer segons els indicadors macroeconòmics. El PIB ha crescut el 2015
un 3,4%, segons dades de l’Idescat, i el valor afegit brut (VAB) està creixent
pràcticament a totes les comarques de Catalunya, segons dades del 2014
de l’Anuari Econòmic i Comarcal de CatalunyaCaixa.
En relació amb els expedients de regulació d’ocupació, continua disminuint
per tercer any consecutiu el nombre d’ERO presentats i també el nombre
de persones afectades per la regulació d’ocupació. La davallada dels expedients de regulació d’ocupació reflecteix una millora substancial de la
situació de crisi a les empreses. No obstant això, dista encara molt del
nombre d’expedients presentats abans del 2008. A excepció de la comarca
de la Conca de Barberà, totes han disminuït o han mantingut el nombre
d’ERO presentats el 2015.
Reducció dels afectats
Els afectats per ERO han estat 12.818, amb una reducció considerable
respecte a l’any anterior a totes les comarques, excepte la Terra Alta (20%),
el Pallars Jussà (3%) i Osona (5%). El sector de la indústria és el que més
ha disminuït el nombre d’afectats (-153,6% en variació interanual), fet que
ha confirmat que és el principal sector tractor de l’economia catalana. No
obstant això, ha augmentat significativament la mesura de rescissió (els
acomiadaments). El 42,5% dels afectats han estat acomiadats.
El nombre d’establiments empresarials amb més de 5 persones empleades
està disminuint a Catalunya des de l’any 2008. Entre l’any 2008 i el 2015
s’han perdut 23.367 establiments amb més de 5 persones assalariades. El
2015 experimenta una lleugera recuperació.
La major incidència dels ERO correspon a la província de Tarragona, on
s’han presentat 2,5 expedients de regulació per cada 100 empreses.
El total de persones acomiadades el 2015 ha estat de 49.727, de les
quals 44.284 amb acomiadament individual i 5.443 amb acomiadament
col·lectiu (ERO).
S’han signat un total de 3.057.348 contractes laborals (11,9% més que
l’any anterior). D’aquests, només el 12% són contractes indefinits i el
88% són de caràcter temporal. El gran nombre de contractes s’explica
per la gran temporalitat, és a dir, molts contractes de molt curta durada.
L’augment del nombre de contractes laborals no és una bona notícia, sinó
el reflex d’un mercat laboral molt precari.
Mancances de l’economia catalana
Les dades de l’informe ens demostren que l’economia catalana presenta
avui dues mancances cabdals que hipotequen el futur creixement: la precarietat de les condicions laborals i un desequilibri sectorial en detriment
de l’economia productiva.

La sensible disminució d’expedients de regulació durant el 2015 confirma
que les empreses es troben més alleugerides per una certa recuperació dels
mercats i del consum intern, circumstància que reflecteixen també les dades
de creixement del valor afegit brut a les comarques i del PIB global de Catalunya. No obstant això, aquesta tendència és incerta en dependre de l’evolució
de factors d’estabilitat econòmica i financera de caràcter mundial. Tot i així, el
ritme de recuperació de l’ocupació és encara clarament insuficient.
La realitat en l’aspecte social és que la recuperació macroeconòmica
està estancada per l’enorme temporalitat de la contractació, que dificulta
l’estabilitat dels llocs de treball, i per unes males condicions laborals amb
molt baixos salaris. La mala qualitat de l’ocupació és, en si, un fre per a
la recuperació del consum privat i una dificultat a l’hora de solidificar el
creixement de les empreses.
Per altra banda, Catalunya necessita reorientar sectorialment el conjunt
de l’economia per enfortir la seva base productiva. L’aposta, clarament, ha
de ser per una reindustrialització del conjunt del país. Enfortir la indústria,
sobretot en els sectors on incideixen les noves palanques de desenvolupament sostenible, economia circular, canvi de model energètic, nanoelectrònica i química avançada, entre altres. Crear, mitjançant polítiques
industrials i d’infraestructures per a la producció, amb inversió pública les
oportunitats de desenvolupament industrial que necessiten les comarques
que han perdut més pes industrial en els darrers 20 anys.
Per impulsar la reindustrialització és cabdal alinear esforços des de tots els
agents econòmics, socials i governamentals implicats mitjançant un pacte
nacional per a la indústria que fixi el full de ruta a llarg termini per transformar el teixit econòmic des d’una perspectiva industrialista.
En aquest enllaç, trobareu el document sencer:

http://bit.ly/1sGANgh
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Manifest de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya
davant les eleccions generals del 26-J

Les direccions de CCOO i UGT de Catalunya es
van trobar el passat 24 de maig

El proper 26 de juny del 2016 estem convocats de nou a les urnes per escollir el Congrés dels Diputats i, per tant, quines forces
polítiques seran les majoritàries per al nou període, després de la impossibilitat de conformar una majoria que donés un gir
radical a les polítiques del Govern del PP, tal com s’havia expressat amb el vot majoritari de la gent.
La situació econòmica i social no apunta a una recuperació ni a curt ni a mitjà termini. Les polítiques de retallades i privatitzacions, juntament amb les reformes laborals, han fracturat la societat i han fet créixer la pobresa laboral i social i les
desigualtats. L’atur es cronifica per a una part important de la població i l’ocupació que es crea és majoritàriament precària i
amb baixos salaris. Cal un canvi de polítiques que permetin impulsar l’ocupació de qualitat i dignificar la vida de les persones.
És per això que CCOO i UGT de Catalunya presentem les propostes per lluitar contra l’atur i la pobresa laboral i social i a favor
del treball i la vida digna, i per una economia al servei de les persones, i encoratgem els treballadors i les treballadores a
participar massivament perquè quedi clarament expressat a les urnes que cal capgirar les polítiques actuals, que són injustes
i inútils, per sortir de la crisi.

PROPOSTES PER AL TREBALL I LA VIDA DIGNES
- Pla de xoc contra l’atur i la pobresa laboral i social.
• Promoure una renda garantida per assegurar uns ingressos mínims vitals a les persones que no tenen recursos econòmics per fer front a les necessitats bàsiques.
• Establir un pla de xoc pel dret a un habitatge digne, contra els desnonaments, la pobresa energètica i
l’exclusió social.
• Derogar la reforma de les pensions del Govern del PP
per recuperar-ne el poder adquisitiu, evitar que es continuï buidant el fons de reserva i fer que es retorni al
consens del Pacte de Toledo per assegurar el futur del
sistema públic.
• Suprimir la reforma de les prestacions d’atur que retalla
l’accés dels aturats i aturades de llarga durada als subsidis, i increment de les quanties de les prestacions.
• Incrementar els pressupostos per fer polítiques actives
d’ocupació, reforç de la lluita contra l’atur de molt llarga
durada i un pla especial per a les persones aturades més
grans de 55 anys.
- Recuperar el treball digne i amb drets.
• Incrementar el salari mínim interprofessional fins al
60% del salari mitjà.
• Incrementar els salaris dels convenis per augmentar el
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores i contribuir a la recuperació de l’economia.
• Reduir la bretxa de gènere i millorar l’ocupació femenina per recuperar a curt termini els nivells d’ocupació
anteriors a la crisi.
• Portar a terme la recuperació salarial i la creació
d’ocupació a les administracions públiques i la lluita
contra la precarietat laboral en l’àmbit d’actuació de les
administracions.
• Derogar les reformes laborals del 2010 i el 2012 i recuperar el paper de la negociació col·lectiva en la determinació de les condicions laborals dels treballadors i
treballadores.

• Fomentar la contractació indefinida i la lluita contra la
precarietat laboral i el frau en la contractació amb reforç
específic dels recursos de la Inspecció de Treball.
• Establir un marc estable per a la contractació pública,
amb garanties i drets.

• Lluitar contra el frau i l’evasió i l’elusió fiscal amb recursos humans i materials suficients i endurint el règim
sancionador per als defraudadors.
• Eliminar les Sicav i altres figures que permeten eludir el
pagament d’impostos.

- Defensa dels serveis públics i la cohesió social.
• Revertir les retallades i les privatitzacions de la sanitat
per assegurar la qualitat del sistema sanitari públic i evitar les desigualtats en l’accés.
• Derogar la LOMCE, revertir les retallades educatives i
defensar l’educació pública, laica i gratuïta. Ampliar les
beques i reduir les taxes universitàries.
• Progressar en el desplegament de la llei d’atenció a
les persones en situació de dependència per garantir
l’atenció a totes les persones que hi tenen dret.
• Derogar el Reial decret 20/2012, que, amb l’objectiu
de l’estabilitat pressupostària, retalla drets i prestacions.
• Derogar la llei de reforma de l’Administració local que
recentralitza i mercantilitza serveis dels ajuntaments per
atendre la ciutadania.

- Regeneració democràtica i reforma institucional.
• Derogar la “llei mordassa”, que criminalitza la protesta
social.
• Suprimir els canvis efectuats pel que fa a l’avortament i
al dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos.
• Regenerar la justícia, amb una dotació pressupostària
suficient i amb l’exigència, al nou govern, que garanteixi
la separació de poders i la no-utilització del Tribunal
Constitucional amb finalitats polítiques.
• Anul·lar l’article 315.3 del Codi penal i retirar els càrrecs
als sindicalistes encausats per exercir el dret de vaga.
• Impulsar un pla de xoc contra la corrupció i per a la regeneració democràtica.
• Fer un pacte nacional per a l’eradicació de la violència
masclista, amb més recursos i més implicació dels poders
públics en la protecció de les dones que en són víctimes.
• Portar a terme una reforma constitucional per fer front
als nous reptes socials i polítics i derogar de manera
expressa l’article 135, que prioritza el retorn del deute
davant de les despeses socials.
• Establir un compromís amb el dret a decidir per a Catalunya i la celebració d’un referèndum com a mecanisme
que permeti resoldre l’encaix territorial en relació amb
Catalunya.
• Tenir una actitud ferma en la defensa d’una Europa
social, justa i solidària. Rebutjar el tractat de la Unió
Europea amb Turquia en relació amb les persones refugiades; participar activament contra la signatura del
Tractat de lliure comerç entre Europa i els EUA (TTIP), i
defensar el model social europeu davant de les polítiques
d’austeritat imposades pels poders econòmics i financers.

- Defensa de l’economia productiva i no especulativa.
• Un nou model productiu basat en l’ocupació i la producció de
qualitat, que sigui eficient i sostenible en termes ambientals.
• Pacte per a la indústria, l’economia productiva i
l’ocupació de qualitat que fomenti la innovació, la internacionalització i el reequilibri territorial.
• Banca pública al servei de les persones i les empreses,
evitant la privatització de la banca que ha estat rescatada
amb fons públics.
• Qualificació i formació professional per fomentar l’ocupació
de qualitat i el reconeixement de les competències laborals.
- Fiscalitat justa.
• Fer una reforma fiscal progressiva amb major tributació
de les rendes del capital i les grans fortunes.
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Primera trobada de Joan Carles Gallego
amb el president Puigdemont
Finalment, fa uns dies va tenir lloc la primera trobada
entre el nostre secretari general, Joan Carles Gallego,
amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
després que la reunió quedés ajornada fa unes setmanes a causa d’un accident de moto patit per en Joan
Carles Gallego. El màxim responsable de CCOO de
Catalunya va demanar al president català la creació
d’una llei de contractacions públiques que estableixi
uns mínims d’estabilitat i qualitat laboral a les empreses subcontractades per la Generalitat. Gallego també va demanar a Puigdemont el compromís ferm del Govern de Catalunya amb la recerca
de mecanismes per lluitar contra la pobresa laboral i social. En aquest sentit, tant Gallego com
Puigdemont van coincidir a mostrar un rebuig contundent a les impugnacions de l’Estat de legislacions catalanes que cerquen protegir els drets socials.

Conferència i presentació del llibre
‘Sindicats en la crisi de l’euro’
Demà dimecres, 1 de juny, tindrà lloc a la seu de CCOO de Catalunya
(Via Laietana, 16, sala 11, 1r pis), la conferència i presentació del llibre
Sindicats en la crisi de l’euro. L’acte tindrà lloc entre les 15 h i les 19 h.
Amb aquest llibre es proposa establir una comparativa de les polítiques
dels diferents sindicats nacionals durant la crisi de l’euro. Es tracta de
respondre a dues preguntes fonamentals:
1. Potser la crisi de l’euro ha erosionat el poder dels sindicats als diferents països europeus com a conseqüència de les esmentades intervencions?
2. Es trobaven els sindicats nacionals en situació de desenvolupar una estratègia europea comuna
per combatre les polítiques d’austeritat?
Els autors són Frank Bsirske, president de Ver.di, i Klaus Busch, de la Universitat d’Osnabrück i
conseller d’Assumptes Europeus del sindicat Ver.di.
Horari
14 h - 15 h: Inscripció i aperitiu
15 h - 15.15 h: Inauguració: Montse Delgado (CCOO de Catalunya), Laura Pelay (UGT de Catalunya)
i Gero Maass (Friedrich Ebert Stiftung Madrid)
Modera: Francesc Trillas (Fundació Rafael Campalans)
15.15 h - 16 h: Comentaris sobre sindicats i crisi a
França: Udo Rehfeld (IRES París); als països nòrdics: Gero Maass (FES Madrid); Espanya: Ricard
Bellera (CCOO)
16 h – 16.30 h: Debat
16.30 h – 17 h: Pausa
17 h – 17.30 h: Sindicats, relacions laborals a l’Europa de la crisi, desenvolupament, tendències
comparades i conclusions: Klaus Busch (Ver.di)
17.30 h – 18.15 h: Taula rodona: Què cal fer? Requisits per als sindicats: UGT de Catalunya (Camil
Ros), CCOO de Catalunya (Joan Carles Gallego) i Klaus Busch (Ver.di). Modera: Francesc Trillas
(Fundació Rafael Campalans)
18.15 h – 18.30 h: Clausura
Cal confirmar l’assistència a: jmbenito@ccoo.cat, o trucant al 93 481 28 92.

CCOO organitza, el 16 de
juny, una jornada dedicada
al cinema, amb motiu
del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI
Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI
organitzem una jornada sobre històries de cine,
en les quals les conquestes sindicals i els drets
de les persones LGTBI són protagonistes. Durant
la jornada del 16 de juny, la transversalitat de temes proporcionarà un abordatge propici a la participació. Aquestes històries també serviran per
exhibir la pel·lícula Pride (Orgull), del 2014, dirigida per Matthew Warchus, amb la participació
dels fundadors de l’Associació LGSM (Lesbians
and Gays Support the Miners) convidats que
vindran especialment des de Londres a aquest
esdeveniment organitzat per l’Àmbit LGTBI de
CCOO Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona i la col·laboració dels territoris i les
federacions a més d’entitats socials del col·lectiu
LGTBI de Barcelona.
Aquesta jornada es fonamenta en la continuació
de les polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya per
garantir els drets de les persones lesbianes, gais,
bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGTBI), per
desenvolupar la sensibilització i actuar de manera dinàmica i proactiva mitjançant l’intercanvi
d’experiències de vida amb activistes sindicals
del col·lectiu. Aquesta proposta pretén estimular,
a través del llenguatge cinematogràfic, el debat
i la construcció del coneixement interdisciplinari. Així es constitueix un espai privilegiat per
a un desenvolupament de la capacitat crítica al
voltant de les qüestions ètiques, polítiques i socials de la temàtica LGTBI. També es contribueix
a l’eradicació de l’homofòbia i es potencien instruments de comunicació i de divulgació que
permetin crear mecanismes d’estudi sobre la llei
contra l’homofòbia amb l’objectiu de combatre les
discriminacions que pateix el col·lectiu LGTBI. Finalment, s’incideix en els agents partícips en els
diferents àmbits associatius conjuntament amb
les administracions, així com en les diferents esferes de la societat civil, amb un èmfasi especial
en el món laboral.
Consulteu el programa de la jornada:

http://bit.ly/20R4WEM
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El dijous 2 de juny, a partir de les 18 hores, tindrà lloc la projecció del documental Corrupció:
l’organisme nociu a la sala d’actes del local de CCOO de Catalunya a Barcelona (Via Laietana, 16).
Seguidament es farà un col·loqui amb la participació de:
- Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya
- Carlos Jiménez Villarejo, de la Prefectura de la Fiscalia Especial Anticorrupció del 1995-2003
- Albert Sanfeliu i Teresa Soler, directors del documental.
Organitza:
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ODS núm. 9

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
NOM: construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i
fomentar la innovació.
DADES1:
• Les infraestructures bàsiques, com les carreteres, les tecnologies de la informació, les comunicacions, el sanejament,
l’energia elèctrica i l’aigua segueixen sent escasses a molts països en vies de desenvolupament.
• Al voltant de 2.600 milions de persones als països en vies de desenvolupament tenen dificultats per accedir a
l’electricitat a temps complet.
• 2.500 milions de persones no tenen accés al sanejament bàsic i gairebé 800 milions no tenen accés a l’aigua. La major part viuen a l’Àfrica subsahariana i a l’Àsia meridional.
• Entre 1 i 1,5 milions de persones no tenen accés a uns serveis telefònics fiables.
• Les infraestructures de qualitat estan estretament lligades als èxits d’objectius socials, econòmics i polítics.
• Les infraestructures inadequades condueixen a una manca d’accés als mercats, els llocs de treball, la informació i la
formació; és una barrera important per als negocis.
• Les infraestructures subdesenvolupades limiten l’accés a l’atenció sanitària i l’educació.
• A molts països africans, les limitacions existents pel que fa a les infraestructures afecten la productivitat de les empreses en un 40 per cent.
• La indústria manufacturera és un sector molt important, amb 470 milions de llocs de treball al món el 2009. El 2013
s’estima que hi havia més de 500 milions de llocs de treball en el sector manufacturer.
• L’efecte multiplicador del treball de la industrialització té un impacte positiu en la societat. Cada nou lloc de treball
en la indústria manufacturera crea 2,2 llocs nous en altres sectors.
• Les petites i mitjanes empreses constitueixen més del 90 per cent dels negocis en el món i representen entre el 50 i
el 60 per cent de l’ocupació.
• Als països on es disposa de dades, el nombre de persones ocupades en els sectors d’energies renovables és actualment al voltant de 2,3 milions. A causa del fort augment d’interès en les alternatives energètiques, el possible nombre
total de llocs de treball de les energies renovables per a l’any 2030 és de 20 milions d’ocupacions.
• Els països menys desenvolupats tenen un immens potencial per a la industrialització d’aliments i begudes (agroindústria), i els tèxtils i les peces de vestir tenen bones perspectives de generació d’ocupació sostinguda i una major
productivitat.
1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/.
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• Els països amb ingressos mitjans poden beneficiar-se d’entrar a les indústries bàsiques de la fabricació de metalls, que
ofereixen una gamma de productes molt atractius de cara a la creixent demanda internacional.
• Als països en vies de desenvolupament, tot just el 30 per cent de la producció agrícola se sotmet a la transformació
industrial. Als països d’alts ingressos, el 98 per cent es processa. Això suggereix que hi ha grans oportunitats per als
països en vies de desenvolupament en l’agroindústria.

METES:
9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i
transfrontereres, per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial èmfasi en l’accés
equitatiu i assequible per a tots.
9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, com a molt tard el 2030, augmentar de manera significativa
la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.
9.3. Augmentar l’accés de les petites empreses industrials i altres empreses, en particular als països en vies de desenvolupament, als serveis financers, inclòs l’accés a crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i en els
mercats.
9.4. El 2030 cal millorar la infraestructura i reajustar les indústries perquè siguin sostenibles, fent servir els recursos
amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives.
9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en
particular els països en vies de desenvolupament, entre altres coses, fomentant la innovació i augmentant substancialment el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió de persones, així com incrementant les despeses en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat per al 2030.
9.a. Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en vies de desenvolupament amb
un major suport financer, tecnològic i tècnic als països d’Àfrica, els països menys avançats, els països en vies de desenvolupament sense litoral i els petits estats insulars en vies de desenvolupament.
9.b. Donar suport al desenvolupament de tecnologies nacionals, la investigació i la innovació als països en vies de
desenvolupament, en particular garantint un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor
als productes bàsics, entre altres coses.
9.c. Augmentar de manera significativa l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per
facilitar l’accés universal i assequible a Internet als països menys avançats com a molt tard el 2020.

Prioritat sindical: ALTA
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FEU FORMACIÓ A L’EMPRESA I NO US N’INFORMEN?
NO FEU MAI FORMACIÓ?

AIXÒ US INTERESSA

La nova normativa del sistema de formació per a l’ocupació suposa una reforma integral que canvia les maneres
de ser i d’estar en l’acció sindical sobre
les polítiques de formació a les empreses i en els sectors.

La Llei 30/2015 és una reforma partidària i desequilibrada que requereix
repensar de quina manera podem contribuir a millorar la qualificació de les
persones i avançar cap a un nou model
productiu de més creixement i ocupació
estable i de qualitat.

Sens dubte necessitarem grans dosis
d’inconformisme, que traduirem en reivindicació per garantir el nostre paper
en la formació a l’empresa, de capacitat
d’aprenentatge que ens permeti intercanviar experiències i punts de vista i un
fort lideratge sindical en la negociació
col·lectiva per impulsar la formació a les
empreses i en els sectors, i assegurar el
dret a la formació de les persones.

1. Quines característiques té la Llei 30/2015, per la qual es
regula el sistema de formació professional per a l’ocupació
en l’àmbit laboral?
Canvi de paper de les organitzacions empresarials i sindicals als òrgans
de govern de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo així
com la no-participació dels agents socials en la gestió i la impartició de la
formació.
Concurrència competitiva oberta a tots els centres de formació acreditats i/o inscrits per a la gestió de fons destinats a finançar les programacions formatives de les diferents administracions públiques.
Nou plantejament estratègic de prospecció i detecció permanent de les
necessitats formatives.

2. Quines iniciatives de formació preveu la Llei 30/2015?
Formació programada per a les empreses. Ha de complir els següents requisits:
Formació adreçada a satisfer les necessitats d’adaptació i qualificació dels treballadors i treballadores a les empreses.
Formació relacionada amb l’activitat empresarial.
Duració entre 2 hores de mínim i 8 hores de màxim al dia.
Informe de la representació legal dels treballadors i treballadores (RTL).
Oferta formativa per a treballadors i treballadores ocupats. Tres tipus de programes:
Accions sectorials.
Accions transversals.
Programes de qualificació i reconeixement professional.
Oferta formativa per a persones en atur:
Programes destinats a cobrir necessitats formatives detectades pel Servei Ocupació de Catalunya (SOC).
Programes específics de formació.
Programes amb compromís de contractació.
Altres iniciatives:
Permisos individuals de formació (PIF).
Formació en alternança.
Formació de treballadors de l’Administració pública.
Formació privada per a l’obtenció de certificats de professionalitat.
Formació de persones privades de llibertat i formació de militars.
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3. Com es ﬁnancen aquestes iniciatives de formació?
Majoritàriament, a través de la quota de formació professional (0,7% de la base de
cotització) que aportem els empresaris i empresàries i els treballadors i treballadores.
També hi poden afegir pressupostos del Fons Social Europeu, del Servicio Público de
Empleo Estatal o de les comunitats autònomes.

4. Quins drets té la representació legal dels treballadors i treballadores?
Emetre un informe (favorable o desfavorable) amb caràcter previ a l’inici de les accions formatives.
L’empresa ha de facilitar-nos la següent informació:
a) Denominació, objectius i descripció d’accions que s’han de desenvolupar.
b) Col·lectius destinataris i nombre de persones que hi participen.
c) Calendari previst d’execució d’accions formatives.
d) Mitjans pedagògics.
e) Criteris de selecció de participants.
f) Lloc previst d’impartició de les accions formatives.
g) Balanç de les accions formatives desenvolupades en l’exercici anterior.
Si hi ha discrepàncies i la RLT fa un informe desfavorable, n’ha de quedar constància escrita i motivada. Es pot sol·licitar la mediació de l’estructura paritària sectorial.
Per abordar els temes de formació a l’empresa és recomanable la creació d’una comissió paritària
de formació on debatre, impulsar i acordar la política de formació i vincular-la a la promoció professional i a la mobilitat funcional.

5. Us han presentat una acció formativa i no sabeu com fer l’informe?
Si us han entregat la documentació del pla de formació i no sabeu com fer l’informe o si feu formació i mai
us han demanat l’informe, no dubteu a posar-vos en contacte amb la vostra federació o amb la Secretaria de
Socioeconomia, on us assessorarem sobre:
Drets de la representació legal dels treballadors i treballadores.
Permisos individuals de formació.
Com dissenyar un pla de formació.
Analitzar el pla de formació a la vostra empresa.
Gestionar el crèdit i la bonificació.

6. Recordeu: permís retribuït de 20 hores
Si teniu un any d’antiguitat a l’empresa teniu dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació.
La formació ha d’estar vinculada a l’activitat de l’empresa, però no
necessàriament amb el vostre lloc de treball o amb el vostre grup
professional. Aquest permís és acumulable per un període de fins
a 5 anys. Per tant, es poden acumular fins a 100 hores de formació.
Aquest permís no es consumeix amb la participació en accions
de formació, que l’empresa ha de complir obligatòriament, per
exemple, en la prevenció de riscos laborals.
El conveni col·lectiu ha de concretar com s’articula aquest dret a
la formació.
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TELÈFONS DE CONTACTE
FEDERACIONS

UNIONS TERRITORIALS

Àrea Pública
Tel.: 93 481 27 31
areapublica@ccoo.cat

Unió Intercomarcal del Baix Llobregat - Alt Penedès
- Anoia - Garraf
Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 377 92 92
bllapag@ccoo.cat

Serveis a la Ciutadania
Tel.: 93 481 27 65
fsc@ccoo.cat
Indústria
Tel.: 93 481 27 96
industria@ccoo.cat
Serveis
Tel.: 93 481 27 45
catalunya@serveis.ccoo.cat
Serveis Privats
Tel.: 93 481 27 41
serveisprivats@ccoo.cat
Construcció i Fusta
Tel.: 93 481 27 93
fconstruccio1@ccoo.cat
Educació
Tel.: 93 481 28 42
ensenya@ccoo.cat
Sanitat
Tel.: 93 481 28 45
fsanitat1@ccoo.cat
Agroalimentària
Tel.: 93 481 27 91
fagroalim1@ccoo.cat
Acció Jove
Tel.: 93 481 27 24
acciojove@ccoo.cat

SECRETARIA DE SOCIOECONOMIA DE
CCOO CATALUNYA
Tel.: 93 481 29 08

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I
L’ESTUDI PACO PUERTO

Unió Intercomarcal del Vallès Occidental - Catalunya
Central
Sabadell
Tel.: 93 715 56 00
vocc_catc@ccoo.cat

Barcelona (seu central)
Via Laietana, 16-18, 8a
08003 Barcelona
Tel.: 93 481 27 17
fppuerto@ccoo.cat

Unió Intercomarcal del Vallès Oriental - Maresme Osona
Granollers
Tel.: 93 860 19 40
vormaros@ccoo.cat

Barcelona
Via Laietana, 16-18, 8a
08003 Barcelona
Tel.: 93 481 27 17
fppuerto.centre@ccoo.cat

Unió Intercomarcal de les Comarques Gironines
Girona
Tel.: 972 21 73 03
girona1@ccoo.cat

Girona
C/ Miquel Blay, 1
17001 Girona
Tel.: 97 220 95 39
fppuerto.nord@ccoo.cat

Unió Intercomarcal de les Terres de Lleida
Lleida
Tel.: 973 263 666
lleida1@ccoo.cat
Unió Intercomarcal de les Comarques Tarragonines
Tarragona
Tel.: 977 228 396
tarragona1@ccoo.cat

Lleida
Av. Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 97 327 95 07
fppuerto.ponent@ccoo.cat
Tarragona
C/ August, 48, 1a
43003 Tarragona
Tel.: 93 481 27 17
fppuerto.sud@ccoo.cat
Cornellà
Ctra. d’Esplugues, 68
08940 Cornellà
Tel.: 93 474 07 33
fppuerto.sud@ccoo.cat
Granollers
C/ Pius XII, 5-7
08401 Granollers
Tel.: 93 87 09 152
fppuerto.nord@ccoo.cat
Terrassa
C/ Unió, 23, 2a
08221 Terrassa
Tel.: 93 481 27 17
fppuerto.centre@ccoo.cat

