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El 2017 comença amb un empobriment
dels salaris i les pensions a causa
de les polítiques salarials, laborals i
socials

CCOO reclama derogar urgentment
la reforma laboral, recuperar la
revaloració automàtica de les
pensions, dignificar el salari mínim
interprofessional i establir la renda
garantida de ciutadania
Hem començat l’any 2017 amb la
pujada de preu de determinats serveis
i productes, i també amb alguna
baixada. CCOO vol destacar l’impacte
directe que aquests augments de preus
tindran en la capacitat adquisitiva
dels salaris, en especial dels més
baixos, i, sobretot, en el salari mínim
interprofessional (SMI) i les pensions, i
el seu efecte en la qualitat de vida de la
majoria de la societat.
Pel que fa a l’SMI, CCOO posa de
manifest que, tot i l’increment que el
situa en 707,7 € al mes, la xifra queda
molt lluny de la millora que CCOO
reclama: situar l’SMI en 800 € al mes
per al 2017 i en 1.000 € al mes al final
de la legislatura, amb l’objectiu que
la xifra s’acosti més al que estableix
la Carta social europea, és a dir, que
l’SMI sigui el 60% del salari mitjà net.
CCOO critica el Govern de l’Estat

perquè aquesta revaloració de l’SMI
no ha complert l’obligació de consulta
als agents socials més representatius,
abans de fixar-la, tal com estableix
l’Estatut dels treballadors. Tanmateix,
CCOO treballarà intensament perquè
en la negociació col·lectiva del 2017
aquest increment tingui incidència
en les categories i en els grups
professionals amb salaris més baixos,
incrementant-los proporcionalment, al
temps que vetllarà perquè el conjunt
de salaris no tinguin pèrdues de poder
adquisitiu.
CAL APUJAR ELS SALARIS
CCOO reclamarà a les organitzacions
empresarials la pujada dels salaris.
Cal garantir el manteniment del poder
adquisitiu dels salaris i iniciar la seva
recuperació, ja que el creixement de
l’economia ha d’arribar també a les
rendes del treball per afavorir el consum
i la generació de més ocupació estable
i amb drets.
Apujar els salaris entre l’1,8% i el
3% serà una reivindicació que el
sindicat farà als empresaris en la
negociació col·lectiva del 2017: la
recuperació de l’economia s’ha de
traduir en els salaris i aquests s’han de
recuperar per consolidar la recuperació
econòmica.
CCOO es reafirma a exigir al Govern
la urgència i la necessitat de derogar
la reforma laboral per garantir els
drets i les tuteles dels treballadors
i treballadores, afavorir l’estabilitat,
combatre la precarietat i promoure
la innovació i la modernització de
l’empresa.

editorial
Copagament o
reforma fiscal?
Els darrers dies la ministra de Sanitat ha
tornat a revifar la polèmica entorn del copagament dels medicaments, aquest cop
en relació amb les persones pensionistes.
Resulta bastant cínic parlar de copagaments quan les pensions estan perdent
poder adquisitiu després de la darrera
reforma del PP, o quan s’han tret més de
400 medicaments del finançament públic que ara s’han de pagar íntegrament.
L’experiència de copagament sanitari
aplicat fins ara ha donat com a resultat
més desigualtat i exclusió en l’accés als
medicaments, sobretot en les persones
grans o les que tenen malalties cròniques. I, per contra, no hi ha cap resultat
que indiqui que serveix per disminuir el
consum de fàrmacs perquè això depèn
d’altres mesures.
Cal recordar que la despesa farmacèutica
forma part de la despesa sanitària dels
pressupostos generals de l’Estat i que es
paga amb la recaptació d’impostos. Per
tant, si del que es tracta és que la gent
de rendes altes pagui més, el que s’ha
de fer és una reforma fiscal progressiva
que gravi més les grans fortunes i grans
empreses i persegueixi el frau i l’evasió i
elusió fiscal.
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Es manté la convocatòria de vaga a
l’ensenyament públic per al 9 de febrer

Des de l’inici del curs passat, els sindicats de
l’ensenyament públic amb representació a
la Mesa Sectorial —CCOO-Educació, USTECSTEs (IAC), Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) i UGT-Educació— han
expressat el seu rebuig a l’acció de govern
de l’actual Departament d’Ensenyament.
Davant l’actitud immobilista de la Generalitat, han vist la necessitat d’intensificar la
lluita, i abans de Nadal van decidir convocar
una jornada de vaga, el dijous 9 de febrer, a
tot Catalunya.
Entre les reivindicacions hi ha el retorn a
l’horari lectiu de 18 hores a secundària i de
23 hores a primària, les substitucions de tot
el personal des del primer dia i des de l’1 de
setembre, la reducció de 2 hores lectives al
professorat més gran de 55 anys, el cobrament del mes de juliol del personal substitut, la retirada de l’extensió del pla pilot dels
nomenaments i de la definició de perfils de
llocs de treball específics, cap tancament
d’aules i la reducció de ràtios, o l’oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat
del personal interí per reduir l’actual taxa
d’interinitat, totalment inacceptable.

La mobilització desbloqueja el conflicte
del sector de muntatge i manteniment
elèctric

Finalment va ser desconvocada la vaga del
sector de muntatge i manteniment elèctric
prevista per als dies 30 de desembre i 2 de
gener, després que la pressió i la mobilització portessin les empreses contractistes
d’Endesa a desbloquejar el procés de subrogació que ha de garantir l’ocupació de més
de 800 treballadors i treballadores i que estava en perill. Fins aquest dilluns, 16 de gener,
s’havia acordat determinar els treballadors
i treballadores subrogables i discutir els casos en estudi per manca de documentació.
Aquest és un sector especialment castigat
per constants ajustos facilitats per la reforma laboral i per la mateixa desregulació
que provoca l’externalització del manteniment per part d’Endesa. Demà es reunirà la
Coordinadora de Muntatge i Manteniment
Elèctric de CCOO d’Indústria per analitzar la
situació i informar-ne els treballadors i treballadores del sector.

El TSJC condemna l’Ajuntament de
Castelldefels per impagaments salarials

La Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament
de Castelldefels va denunciar l’incompliment
de l’Acord de relacions laborals 2004-2007.
El motiu era la reclamació del pagament de
l’1% de la massa salarial, dels anys 2007, 2008
i 2009. La massa salarial és la quantitat total
que l’Ajuntament té com a despesa de personal. Per tant, seria l’1% del 2007 més l’1%
del 2008 i l’1% del 2009 del total dedicat a
despesa de personal. L’Ajuntament no havia
fet aquest pagament, tot argumentant que
les treballadores i els treballadors municipals
ja cobraven en les pagues extres el 100% de
la nòmina (no com a altres administracions
públiques). Ara, però, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya obliga l’Ajuntament a
fer aquest pagament.

PENSIONS A LA BAIXA
CCOO també reclama al Govern
de l’Estat que garanteixi el poder
adquisitiu de les pensions el 2017,
recuperant el que es perd en aquesta
insuficient pujada del 0,25%. Cal
recordar que les pensions tenen
una pèrdua acumulada des del 2013
de l’1,25%, des de l’any en què el
Partit Popular va imposar la reforma
unilateral. Segons evolucioni la
inflació, les pensions podrien perdre
encara més capacitat adquisitiva.
Cal recordar que per la situació de
precarietat de milers de famílies,
moltes d’elles tenen com a principal
ingrés les pensions d’algun dels seus
membres, i aquesta situació impacta
negativament
en
l’empobriment,
encara més, de les persones i les
famílies amb majors necessitats.
CCOO ha traslladat als grups
parlamentaris la posició de revaloració
automàtica de les pensions d’acord
amb la inflació, perquè no perdin poder
adquisitiu, aspecte que no ha estat
tingut en compte pel Govern.
CCOO reclama la derogació de la
reforma del sistema de pensions
imposada pel PP el 2013, sense
consens, al temps que insta el Govern
a obrir el procés de diàleg social

i a convocar el Pacte de Toledo, on es
tracta del present i del futur del sistema
de pensions.
RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA, ARA
CCOO reclama al Govern de
la
Generalitat
de
Catalunya
l’establiment d’una renda garantida
de ciutadania que eviti que hi hagi
cap persona sense uns ingressos
mínims de subsistència a Catalunya.
La renda mínima d’inserció s’ha
mostrat insuficient en la seva quantia,
i discriminatòria quant a l’accés. Quan
encara la taxa d’atur frega el 15% i
més del 50% de persones aturades
no rep cap prestació ni subsidi i hi ha
més de 100.000 llars sense cap ingrés,
cal una renda garantida de ciutadania
(RGC), establerta en els termes que
preveu l’Estatut d’autonomia del 2006,
com a dret subjectiu i incondicional,
que garanteixi uns ingressos mínims i
eviti l’exclusió social.
El 2017 s’inicia amb un procés
d’empobriment
de
les
rendes
disponibles. Per CCOO no és un
problema d’inflació, és un problema de
polítiques.

Mor Manuel Andreu, històric sindicalista i
activista veïnal
El passat 26 de desembre del 2016 va morir, als 72 anys, Manuel
Andreu Tarragó, històric sindicalista de la Federació Fiteqa de
CCOO per l’empresa INDO i activista veïnal. Va ser fundador de
l’associació de veïns del Poblenou i president de la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) entre el
1998 i el 2004.
CCOO de Catalunya i, en concret, CCOO d’Indústria, lamenten la
seva mort i expressen el seu condol a família i amics.

Foto: El Periódico
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CCOO de Catalunya alerta que el 2016, malgrat la reducció
de l’atur, finalitza amb una escassa creació d’ocupació i
manté una elevada precarització laboral
El mes de desembre del 2016 deixa una
xifra de 453.645 persones registrades
com a aturades a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que
significa una reducció interanual del
12% (62.023 aturats i aturades registrats
menys que ara fa un any). A Espanya són
3.702.974 les persones desocupades,
amb una reducció del 9,5%.
Respecte al mes anterior, l’atur registrat
s’ha reduït en 9.334 persones aturades
(-2%). La població menor de 25 anys registra un decreixement de 4.573 joves
sense feina, xifra que suposa una disminució del 14,3% respecte al mes de novembre i que a Catalunya hi hagi un total
de 27.458 joves que cerquen feina sense
èxit.
Es redueix l’atur respecte al 2015 en un
12%, reducció protagonitzada sobretot
pels joves. Tot i la davallada, ens mantenim en uns nivells de desocupació insostenibles en comparació als inicis de la crisi, amb més de 170.700 persones sense
feina més que el 2008.
ATUR PER SECTORS I PROVÍNCIES
Respecte al 2015, s’ha reduït el nombre
de persones aturades en tots els sectors.
La construcció encapçala la reducció
amb un 20% i 11.042 persones aturades
menys, la indústria ho fa en un 15,8% i
10.496 persones aturades menys, i els
serveis, en un 9,8% i 34.053 persones aturades menys.
Totes les províncies redueixen les xifres
de l’atur interanual: la reducció més significativa la presenta Barcelona, amb un
12,5% menys, la qual està seguida de
Lleida (-11,4%), Tarragona (-10,8%) i Girona, que té la menor reducció i se situa en
un 10,4% menys.
MÉS REDUCCIÓ DE L’ATUR EN ELS
HOMES
Les dones representen el 54,2% del total de persones aturades. La reducció
interanual de l’atur es produeix tant en
dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur

s’han reduït en un 14,7%, les dones ho
han fet en només un 9,6%.
Les dones pateixen l’atur amb major intensitat que els homes i són més de la
meitat de la població aturada. Cal recordar que elles són les que corren el risc de
ser les principals víctimes dels efectes de
la crisi perquè tenen menors oportunitats de retorn al mercat de treball que els
homes.
Les persones immigrants representen
el 19,7% dels nous aturats i aturades
registrats a Catalunya el darrer mes de
l’any 2016, el que significa un total de
89.207 persones. L’atur registrat d’aquest
col•lectiu ha experimentat una reducció
interanual del 13,3%, percentatge que
es tradueix en 13.664 persones aturades
menys.
MENYS CONTRACTACIÓ ESTABLE
El total de contractes registrats a Catalunya el mes de desembre és de 224.851,
dels quals el 88,3% són de caràcter temporal. Respecte al desembre del 2015
augmenta el nombre de contractes en
9.204, un 4,3% més.
Respecte al mes de novembre del 2016,
la contractació pateix una davallada de
41.039 contractes. D’aquesta reducció,
6.920 són contractes indefinits i 34.119
són temporals.
El tímid creixement de la contractació
respecte a ara fa un any evidencia que
la reducció de l’atur no es tradueix en
ocupació, i molt menys en contractació
estable si tenim en compte l’elevat percentatge de nova contractació temporal.
REDUCCIÓ DE LES PRESTACIONS
El mes de novembre del 2016 es va tancar amb 267.319 persones aturades a
Catalunya que rebien algun tipus de protecció per atur.
S’ha produït una notable reducció interanual tant en prestacions contributives (-10.723, un -7,7%) com en subsidis
(-18.770, un -14,2%). També, en la renda
activa d’inserció (-2.872, un -10,4%) i en
el Programa d’activació per l’ocupació
(-478, un -27,1%).

El major pes de prestacions assistencials
que de contributives indica el clar deteriorament del mercat de treball i de
l’empobriment de les famílies.
MESURES URGENTS
Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya considera insuficient l’increment
del salari mínim interprofessional per
sortir de la crisi i reactivar el consum i la
demanda interna. També creu necessari
un augment de les pensions per recuperar el poder adquisitiu que tantes persones han perdut en aquests darrers anys.
CCOO es reafirma en l’exigència al Govern de la urgència i la necessitat de derogar la reforma laboral per garantir els
drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat
laboral.
Per sortir de la crisi, CCOO defensa un
nou model productiu basat en ocupació
de qualitat, estable i amb garanties, en
sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius.
El sindicat considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a
les dones per reduir la gran bretxa que hi
ha entre homes i dones. Elles són les que
pateixen en major mesura els efectes de
la no-recuperació del mercat de treball.
Finalment, CCOO reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La renda garantida de
ciutadania a Catalunya, que actualment
està pendent d’aprovació, ha d’assegurar
recursos mínims a les persones sense ingressos.
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CCOO denuncia acomiadaments i
repressió sindical al Grup Hotusa

El passat dijous, CCOO va convocar una
concentració davant de l’Hotel Exe Laietana Palace de Via Laietana de Barcelona
per reclamar el compliment de la sentència d’acomiadament nul, la readmissió
dels delegats acomiadats i l’abonament
dels salaris des del 25 de maig del 2015,
data en què van ser acomiadats.
Aquesta concentració s’emmarca en la
campanya estatal que CCOO està intensificant de denúncia i de mobilitzacions
davant els hotels del Grup Hotusa Hotels,
a causa de la contínua pràctica de vulnerar els drets fonamentals dels treballadors i treballadores, com són els drets de
llibertat sindical.

Vulneració de drets laborals
CCOO considera que l’expansió i els bons
resultats del Grup Hotusa són a costa dels
drets i les condicions dels treballadors i
treballadores, un exemple més de la de-

nominada cara B del turisme. El grup hoteler actua vulnerant les normes democràtiques i legislatives a fi d’aconseguir
la imposició del seu model de relacions
laborals precàries.
Així mateix, no acata les obligacions de
subrogació ni respecta les condicions laborals, presenta ERO extintius o de modificació de condicions —que són anul•lats
pels jutjats perquè no s’ajusten a dret— o
procedeix a l’externalització del departament de pisos per abaratir costos i empitjorar les condicions dels empleats i
empleades, i arriba als acomiadaments
indiscriminats, que són declarats improcedents o nuls, especialment en els casos
de representants sindicals, com els de
l’Hotel Cristal de Barcelona.
CCOO exigeix al Grup Hotusa que pari
aquesta pràctica i que respecti i compleixi les normes legislatives i democràtiques.

Tallers gratuïts d’ajuda a persones
en situació d’atur
Amb el títol “La persona en situació
d’atur davant la seva problemàtica”, el
passat divendres, 13 de gener, es van
iniciar tres tallers gratuïts per ajudar
persones en situació d’atur, organitzats
per l’associació DI-GAM (Dignitat - Grup
d’Ajuda Mútua), en col•laboració amb el
Grup Dignitat i amb el suport de CCOO
de Catalunya. Els propers divendres 20
i 27 de gener tindran lloc dos nous tallers.
Les sessions comencen a les 16.30 hores
a l’Espai l’Assemblea de la seu de CCOO
a Barcelona (Via Laietana, 16, soterrani),
i serveixen per conèixer experiències
personals, les dificultats per construir eines de suport emocional a les persones
aturades o el futur dels grups d’ajuda
mútua i la capacitat d’incidir en el teixit
social.
En els tallers intervenen persones
d’entitats socials i organismes que reflexionen sobre aspectes molt significatius de la situació d’atur i precarietat
que pateixen molts ciutadans i ciutadanes, com Arcadi Oliveres (Justícia i Pau),
Julie Wark (autora del llibre Manifest de
drets humans), Carlos Macias (PAH) o
Mercè Garau (directora del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, SOC), entre
d’altres.
El programa, el trobareu en aquest enllaç:
http://asdigam.blogspot.com.
es/2016/12/tallers-per-aprofundir-entotes-les.html

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya considera que el Pla integral d’urgències de Catalunya arriba
tard i és insuficient
Fa molts dies que des del Departament
de Salut de la Generalitat anunciaven
que aquest any l’epidèmia de la grip
s’avançaria respecte d’anys anteriors,
cosa que requeria necessàriament activar el Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC) abans que altres anys.
CCOO considera que no s’ha donat la
resposta esperada des del moment en
què pràcticament la totalitat dels serveis

d’urgències dels hospitals catalans estan
col•lapsats i també l’atenció primària,
amb un altíssim nivell de saturació.
Aquests dies caldria incrementar considerablement els professionals tant dels
serveis d’urgències com dels d’atenció
primària de salut per prestar una assistència òptima. El motiu és que les necessitats poblacionals estan canviant, i
ens cal un canvi de model assistencial de

manera urgent. Tenim una població clarament envellida i amb pluripatologia, a
la qual, evidentment, la grip afecta molt
més. A més, en els darrers anys Catalunya ha perdut més de 1.000 llits i més de
10.000 professionals de la salut. Tot plegat ha fet la situació insostenible, amb
uns treballadors i treballadores que estan
al límit i que són els que realment mantenen la qualitat del sistema.

