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editorial

Quan en toquen
una, ens toquen a
totes

Una delegació de CCOO de Catalunya
participa a l’11è Congrés Confederal de CCOO
Amb el lema #CCOOseMueve, des d’ahir, 29 de juny i fins demà dissabte, 1 de juliol, està tenint
lloc a Madrid l’11è Congrés Confederal de CCOO.
Una delegació de CCOO de Catalunya, formada per 58 persones i encapçalada pel seu secretari general,
Javier Pacheco, participa al Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, a diferents debats
que portaran a l’elecció d’un nou secretari general de CCOO d’Espanya, ja que Ignacio Fernández Toxo
arriba a la fi del seu mandat. Val a dir que per part de Catalunya també hi són presents delegats i
delegades en representació de les diferents federacions que formen el sindicat. Amb aquest congrés
finalitza el procés congressual després de la realització d’uns 4.000 actes i assemblees, als quals han
estat convocats els més de 900.000 afiliats i afiliades que actualment té CCOO a l’Estat i que han
debatut sobre canvis molt importants en instruments, estructures i equips de direcció del sindicat.

El passat dilluns, novament, vam fer un minut
de silenci per l’assassinat d’una altra dona a
mans de la seva parella, aquest cop a Salou. I ja en van quatre de dones assassinades
aquest any a Catalunya a causa de la violència masclista. Precisament, el 19 de juny van
tenir lloc un gran nombre de concentracions
arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol en
el marc de la campanya “#AlertaFeminista”,
amb la participació de milers de persones, en
les quals es va deixar clar que la dimensió
del problema és descomunal i que ja no es
pot deixar passar ni un dia més per prendre
les mesures imprescindibles per fer front a
les violències masclistes que estan deixant
un rastre de mort i de patiment en dones i
infants, que ja han convertit aquest flagell
en una qüestió d’estat. Per això cal que els
pressuposts generals siguin realistes i suficients per posar totes les eines que calguin
al servei de la seva erradicació, perquè
d’una vegada per totes puguem dir que no
n’ha caigut ni una més. Calen menys paraules i més fets. La manca de recursos està
provocant deficiències i males praxis en el
sistema d’atenció a les víctimes de violència masclista, que, moltes vegades, pateixen
un doble maltractament: el que li provoca el
seu agressor i el que després li cau a sobre
per part del sistema, de la mateixa societat
que l’ha de protegir. I això és intolerable. Cal
deixar molt clar, i ens ho hem de creure, que
si toquen a una ens toquen a totes!

www.ccoo.cat

2
Núm. 272 - divendres, 30 de juny de 2017

Seguiment massiu de la vaga a
les nuclears
Els treballadors i treballadores de les empreses auxiliars de les nuclears van tornar a
fer vaga el passat 20 de juny, amb un seguiment del 100%. La vaga, l’havien convocada
CCOO i UGT davant la intransigència demostrada per la direcció d’ANAV (patronal de les
nuclears) a l’hora d’acordar una millora de
les condicions laborals d’aquest col·lectiu
de treballadors i treballadores. CCOO i UGT
no descarten noves convocatòries de vaga i
reclamen a la direcció d’ANAV, com a empresa principal, un canvi d’actitud que permeti
resoldre de manera definitiva el conflicte
actual.

S’arriba a un acord sobre el
conveni col·lectiu de Damm
S’ha arribat a un acord en el conveni de
Damm que tindrà una vigència de quatre
anys i recull algunes de les principals reivindicacions, com el manteniment de la flexibilitat en 15 jornades, que s’hauran de preavisar
amb un mínim de 5 dies. A més, es duplica el
plus de flexibilitat urgent fins a 125 euros per
dia i es crearà una comissió de flexibilitat. En
matèria salarial preveu uns increments d’un
2% per als anys 2017 i 2018, d’un 2,25% per
al 2019 i d’un 2,5% per al 2020. L’acord també recull mesures per afavorir la conciliació
amb la vida familiar i la conversió a indefinits
de quatre contractes de treball temporal que
hi ha actualment, a més d’altres millores socials, com l’ampliació del permís per a visites
mèdiques, i en matèria d’igualtat.

La plantilla de PGI Berry Plastics
es mobilitza contra els acomiadaments
El Comitè d’Empresa de PGI Berry Plastics,
amb àmplia majoria de CCOO, va convocar
una concentració el passat 16 de juny, a les
portes de l’empresa a la Selva del Camp
per manifestar el seu rebuig als 14 acomiadaments que ha fet efectius recentment
l’empresa. El comitè i CCOO denuncien la política de deslocalització de part de la producció a altres països d’Europa que està aplicant la direcció de PGI Berry Plastics en els
darrers mesos, en els quals s’està produint
un degoteig constant d’acomiadaments, així
com la falta d’inversions i de manteniment
en la maquinària més antiga.

La renda garantida de ciutadania fa un
pas més amb l’aprovació del text de la
llei en la ponència parlamentària abans
d’arribar al Ple del Parlament
Han finalitzat els treballs de la ponència parlamentària sobre la iniciativa legislativa popular
(ILP) de la renda garantida de ciutadania (RGC).
Des de l’acord del 15 de maig entre el Govern i
la Comissió Promotora era urgent aquest pas per
tal de garantir que la llei pugui ser efectiva el 15
de setembre.
CCOO considera que la llei de la RGC es podrà
aprovar al Ple del 12 o 13 de juliol. Després
d’algunes dificultats sobrevingudes, el sindicat
entén que la redacció acordada per la ponència
respon als treballs fets per aquesta i als continguts de l’acord entre el Govern i la Comissió Promotora, per la qual cosa demana a tots els grups
parlamentaris que respectin la redacció aprovada
per la ponència i agilitzin la seva arribada al Ple.
Recordem que la ILP de la RGC demana el desenvolupament de l’article 24.3 de l’Estatut, disposició que té l’origen en la proposta de RGC llançada
per CCOO l’any 2003.

La RGC aprovada en ponència tindrà l’1 d’abril
del 2020 un valor equivalent a l’IRSC (indicador
de renda de suficiència de Catalunya) per a una
persona (avui 664 €/mes) i el 150% de l’IRSC per
a dues persones que convisquin, més un 15% per
cada menor, amb un límit del 182% (avui 1.208
€/mes). A partir del 15 de setembre, comença la
seva implementació, amb el 85% de les quantitats esmentades, que seran del 91% i el 97% els
anys 2018 i 2019 respectivament.
La llei preveu que es beneficiïn de la RGC totes
les persones sense ingressos i, amb caràcter
complementari, totes les que tinguin prestacions,
ajuts o pensions per sota del llindar de l’IRSC.
Pel que fa a les rendes del treball per sota de
l’IRSC, d’inici en seran possibles beneficiàries
les famílies monoparentals. La llei estableix el
caràcter complementari de la RGC amb totes les
rendes del treball a temps parcial per sota de
l’IRSC, però quan i de quina manera s’haurà de
desenvolupar més endavant.

Lluita Digital especial sobre la RGC:
http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/269.pdf

CCOO acull una exposició dedicada al Seat 600 en
el 60è aniversari del seu naixement
Amb motiu del 60è aniversari de la fabricació
del Seat 600, el vestíbul de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16) acull, fins al 7 de juliol,
l’exposició “Seat 600, motor de llibertat”. A
través de diversos plafons explicatius, documents i fotografies, el Memorial Democràtic
dels Treballadors de Seat fa un recorregut per
la història de l’empresa, tot centrant-se en
la repercussió social i industrial que va tenir
el 600, i en homenatge a les gairebé 50.000
persones procedents de tot l’Estat que, durant aquests anys, han treballat a la Seat.

L’acte, anomenat “60 anys del Seat 600, 60
anys de lluita”, durant el qual es va inaugurar
l’exposició, va tenir lloc el passat dimarts 27
de juny.
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Gran presència de CCOO a les concentracions de
la campanya #19JAlertaFeminista per denunciar les
violències masclistes

CCOO de Catalunya ha donat suport a la campanya
#19JAlertaFeminista per denunciar les violències
masclistes i per uns pressupostos generals de
l’Estat que facin front a la igualtat de gènere i a la
lluita contra les violències masclistes. La campanya,
proposada a escala de l’Estat pel moviment feminista

del País Valencià, ha estat impulsada a Catalunya
per Novembre Feminista, una de les xarxes del
moviment feminista contra les violències masclistes,
de la qual CCOO forma part.
A Barcelona es va convocar la ciutadania el 19
de juny a les 12 h del matí i les 20 h del vespre a

la plaça de Sant Jaume. A la resta de Catalunya,
la convocatòria va ser el mateix dia davant de
diversos ajuntaments.
CCOO treballa perquè els ajuntaments aprovin
mocions de suport per denunciar les violències
masclistes.

Concentració en defensa
del sistema públic de
pensions

Èxit de participació a les
assemblees territorials de CCOO
de Catalunya
Les federacions de pensionistes i jubilats de CCOO i
UGT van convocar, el passat dimarts, una concentració
davant de la Seguretat Social, durant la qual es va
lliurar un document al director territorial de la institució
per reclamar la defensa, el manteniment i la millora
del sistema públic de pensions. Els responsables
sindicals van aportar les alternatives efectives per fer
que el sistema públic de pensions sigui perfectament
sostenible, amb mesures que passen per reforçar la
seva estructura d’ingressos. Ambdós sindicats van
tenir el suport de la Plataforma Unitària de la Gent
Gran de Catalunya.

Des del passat 19 de juny CCOO està celebrant arreu de Catalunya un
seguit d’assemblees territorials amb l’objectiu de mantenir l’ofensiva
del sindicat i tractar quatre temes centrals de l’estratègia de CCOO,
concretament l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, la renda
garantida de ciutadania, el Pacte nacional per la indústria i el futur de les
pensions. A totes les assemblees, hi està participant el secretari general
del sindicat, Javier Pacheco. De moment, s’han celebrat assemblees a
Sabadell, les Franqueses del Vallès, Lleida, Cornellà de Llobregat i Girona,
totes amb una gran assistència de l’actiu sindical de CCOO. Resten per
celebrar les assemblees a Manresa, el 4 de juliol (10 h a la seu de CCOO,
pg. de Pere III, 60–62); a Tarragona, el 6 de juliol (11 h a la Universitat
Rovira i Virgili, aula magna, avinguda de Catalunya, 35) i a Barcelona, el
12 de juliol (10 h a la sala d’actes de la seu de CCOO, Via Laietana, 16).
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CCOO destaca la seva satisfacció per la signatura
de dos acords a la Mesa General de Negociació del
Personal de la Generalitat
CCOO va mostrar la seva satisfacció després de
la signatura de dos acords a la Mesa General de
Negociació del Personal de la Generalitat, reunida el passat 16 de juny.
El primer acord recollia la reducció de la temporalitat, l’estabilització de l’ocupació i la consolidació de llocs de treball. Es tracta del primer
gran acord en molts anys per a la reducció de
la temporalitat i per a l’estabilització i la consolidació de les plantilles. Aquest acord ha de permetre, en un termini de 3 anys, reduir la taxa de
temporalitat en l’ocupació a l’Administració de
la Generalitat fins al 8%. Actualment se situa en
taxes superiors al 30%.

El segon acord, de caire parcial, recupera drets
i condicions de treball. En primer lloc, incorpora
nous supòsits d’incapacitat temporal, amb la percepció del 100% de les retribucions per malaltia
greu o de declaració obligatòria. D’altra banda,
es pacta el retorn d’un mínim del 10% de la paga
extra del 2013 durant l’any 2018. Significa el reconeixement del deute i iniciar el retorn del total
que es deu de les pagues extres dels anys 2013
i 2014 el proper any 2018, quan la Generalitat
sempre havia manifestat que no seria possible
abans del 2019, per motius pressupostaris.
Abans del 30 de setembre d’aquest any es reprendrà la negociació del calendari per al retorn

de la quantitat total que es deu de les pagues
extres i de la resta de condicions laborals que
van ser retallades durant els anys forts de la crisi.
CCOO ha manifestat la seva satisfacció pels
acords i per haver desencallat la negociació que
estava aturada en perjudici dels treballadors i les
treballadores de la Generalitat.

La Federació d’Educació reclama la convocatòria de places
suficients per reduir la temporalitat fins al 8%

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya
ha fet balanç de l’acció sindical del curs 20162017, amb resultats prou satisfactoris que es
concreten, sobretot, en la recuperació de drets
laborals. Entre altres elements destacables, el
sindicat ha aconseguit que el personal substi-

tut ja sigui l’1 de setembre a les aules i que les
substitucions es facin a partir del setè dia. També
s’ha aconseguit que el personal substitut cobri
el mes de juliol, la reducció d’una hora lectiva al
conjunt del personal docent, també 5.200 llocs
de treball nous per al curs 2017-2018, així com
inversió en formació. Altres coses possibles han
estat la convocatòria d’oferta pública d’ocupació
i l’obertura de dos espais de negociació a formació professional i formació d’adults.
La Federació d’Educació ha destacat el valor de
l’acord a la Mesa de la Funció Pública, que obre
la porta a la recuperació de drets laborals i socials perduts durant els darrers anys. En aquest

sentit, el sindicat ha destacat la possibilitat
d’aconseguir que es convoquin més de 14.000
places en educació fins a deixar la temporalitat
del sector en el 8%.
En qualsevol cas, la federació de CCOO dels professionals de l’educació ha destacat que continua oberta la campanya #ofensivainterina a favor
dels treballadors i treballadores interins i substituts que encara pateixen molta temporalitat i discriminacions, i que queda molta feina per fer per
millorar les seves condicions laborals. Cal recordar que ara mateix més d’un 29% del personal
docent de l’ensenyament públic de Catalunya té
un contracte temporal.
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CCOO acull la XIII edició de la Universitat
Progressista d’Estiu de Catalunya els dies
5, 6 i 7 de juliol
La propera setmana tindrà lloc la XIII edició de la UPEC, la Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya. Aquest any serà els dies 5, 6 i 7 de juliol a la sala d’actes de CCOO (Via Laietana,
16, de Barcelona).
L’edició 2017 està inspirada en la coneguda frase d’Antonio Gramsci: “El vell món es mor. El
nou triga a aparèixer. I en aquest clarobscur sorgeixen els monstres.” Per fer-ho senzill s’ha
adaptat i el lema d’enguany serà “En l’interval sorgeixen monstres”.
Les jornades de la UPEC es fan en uns moments decisius de la política, amb reptes socials i
nacionals importants a l’horitzó. Hi participen, entre d’altres, Javier Pacheco, Camil Ros, Jordi
Serrano, Albert Om, Irene Escorihuela, Lucía Delgado, Oriol Nel·lo,
Helena López, Cecilia Bayo, Aina Tarabini, Assumpta Baig, Pau Rodríguez, Enric Juliana, Roger Palà, Vicenç Navarro, Andy Robinson,
Elena Freix, Núria Parlon, Marta Rovira, Xavier Domènech, Anna Gabriel, Joan Rueda, Natza Farré, Laia Serra, Fina Birulés, Laia Soldevila, Gerardo Pisarello, Joan Manuel Tresserras, David Miró, Josep
Fontana, Toni Domènech, Raimon Obiols, Soledad Bengoechea, Maria Cruz Santos, Quico Sallés, Xosé Manuel Beiras i Sara González.
El programa i la inscripció, els trobareu en aquest enllaç:

http://upec.cat/jornades-2017/

notes
lingüístiques

Què se n’ha fet dels diacrítics? Part I
Recentment, l’Institut d’Estudis Catalans ha aprovat una nova ortografia catalana. Aquí va el primer
canvi significatiu: de 150 accents diacrítics ara només en queden 15.
El diacrític és l’accent que es posa sobre paraules que, en principi, no n’haurien de dur a fi de
diferenciar-les de paraules que s’escriuen igual, però que tenen un significat diferent.
Aquesta és la primera part de la llista dels 15 diacrítics imprescindibles:

1

bé, béns (riquesa: Posseeix una gran be, bens (corder: He vist un ramat
quantitat de béns).
de bens a la muntanya).

2

Déu, déus (divinitat: Ajuda’m, per
l’amor de Déu).

deu (nombre: La visita de la
Inspecció és a les deu del matí).

és (verb ser: És delegat de CCOO).

es (pronom: Es reuniran amb els
treballadors demà).

4

mà, mans (part del cos: Hem de
tenir a mà la documentació).

ma (possessiu: Ma germana treballa
en aquesta empresa).

5

més (quantitatiu: Han presentat més mes (període de l’any: El congrés ha
esmenes a l’informe-balanç).
tingut lloc al mes d’abril).

6

món, mons (univers: Aquella
negociació semblava la fi del món).

7

pèl, pèls (vellositat: Ha anat d’un pèl pel, pels (per + el: Van discutir-se pel
que no se signés l’acord).
que establia el punt 4 del conveni).

3

mon (possessiu: Mon pare també és
afiliat).

CCOO denuncia les
contínues agressions
verbals i físiques
a treballadors i
treballadores de les
empreses ferroviàries
El Sector Ferroviari de CCOO de Catalunya
denuncia les contínues agressions verbals
i físiques que pateixen els treballadors i les
treballadores de les diferents empreses ferroviàries. En totes les agressions es posa de
manifest l’absència de procediments efectius
per a una ràpida resposta per part de les empreses, de les companyies de seguretat, dels
mossos d’esquadra i de les policies locals.
El Sector Ferroviari de CCOO reitera i denuncia les precàries condicions de seguretat en
les quals els treballadors i les treballadores han de realitzar la seva feina, exposats
a constants insults i agressions físiques. El
servei públic ferroviari es deteriora diàriament, els recursos destinats a seguretat són
insuficients, a més els viatgers també en pateixen les conseqüències mitjançant robatoris, insults, agressions o actes vandàlics als
trens i les estacions. Per aquesta raó, CCOO
exigeix, a la Generalitat i a les empreses,
l’adopció de les mesures necessàries per
erradicar les agressions i millorar les condicions de seguretat en el transport ferroviari
de Catalunya.

Acció de protesta
En aquest sentit, CCOO va convocar els treballadors i les treballadores i els usuaris i
usuàries a una concentració a Barcelona, a
l’estació de plaça de Catalunya, el passat
dimecres 28 de juny, a les 12 hores, com a
acte de denúncia i sensibilització contra les
agressions i la inseguretat que pateixen treballadors i usuaris.
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CCOO rebutja que la patronal d’hostaleria ofereixi un
increment salarial de l’1,50% mentre la seva rendibilitat
augmenta anualment en un 10%
L’ocupació al sector de l’hostaleria creix poc, és precària, externalitzada, fraudulenta i amb salaris baixos
Per CCOO és prioritari aconseguir un conveni
de millores a l’hostaleria. Cal fer tot el possible
perquè les negociacions avancin en la línia de
recuperar poder adquisitiu real i altres drets plantejats que donin estabilitat, qualitat i condicions
de treball dignes en concordança amb el moment
positiu que viu el sector.
En el sector de l’hostaleria a Catalunya treballen
un total de 236.197 persones un 4% més que el
primer trimestre del 2016, de les quals 29.229
treballen en els 1.998 establiments hotelers a
Catalunya. L’activitat turística ha tingut un comportament positiu aquest primer quadrimestre
del 2017.
La cara A del turisme
1. El creixement en nombre de visitants ha estat important a Catalunya, amb un 23,70%,
que suposa un augment de 351.460 visitants (d’1.482.961 visitants l’abril del 2016 a
1.834.421 l’abril del 2017).
2. Les pernoctacions a Catalunya s’han incrementat en un 23,19%: en un any han passat de
3.901.367, l’abril del 2016, a 4.806.272, l’abril
del 2017.

La cara B del turisme
1. En aquest període s’ha reduït en un 1,7% la
taxa de temporalitat, que s’ha mantingut en un
26,1%, alhora que ha augmentat considerablement la contractació en repartiment de les jornades laborals, amb un increment del 2%, que
suposa un 26,6% de les contractacions en el
sector.

3. Els preus de l’hostaleria a Catalunya continuen
pujant. Mentre que la facturació mitjana diària
dels hotels per cada habitació ocupada s’ha increment en un 7,62%, la rendibilitat per habitació
ho fa en un 17,19%.

2. Referent a la població assalariada el 2017, el
contracte indefinit ha augmentat de manera més
significativa (un 10%) que el contracte temporal
(1%). Això ha fet que la taxa de temporalitat de
l’hoteleria s’hagi reduït lleugerament. No obstant
això, el nivell de temporalitat del sector és desorbitat, ja que se situa en el 26,1% del total de la
població assalariada el 2017.

Si aquesta és la cara A que afavoreix les empreses i demostra la rendibilitat del negoci de
l’hostaleria, CCOO denunciem “la cara B del turisme”, on l’ocupació empitjora, és més precària i
té més jornades parcials, com es comprova en la
comparació del primer trimestre del 2017 sobre
el 2016.

3. En relació amb la parcialitat, per contra, s’ha
augmentat de manera considerable la població
ocupada que treballa a temps parcial (en un
13%), tot i que la jornada completa també ha
augmentat (1,2%). Per això, la taxa de parcialitat
ha augmentat considerablement fins a representar el 26,6% de la població ocupada.

El frau dels contractes de formació
CCOO de Serveis denuncia també l’abús dels
contractes formatius en frau de llei, tant els de
pràctiques com els de becaris, que cerquen més
cobrir llocs de treball habituals per estalviar-se el
corresponent salari en nom de la formació. Altres
preocupacions són les subcontractacions i externalitzacions de departaments propis en l’activitat
del sector de l’hostaleria, i, en particular, el departament de cambreres de pisos, que té com a
objectiu precaritzar més l’ocupació i no aplicar
el conveni sectorial per rebaixar més encara els
salaris i empitjorar les seves condicions laborals.
Des de CCOO seguim compromesos amb la construcció d’un model turístic sostenible i socialment
responsable, fonamentat en la qualitat del servei,
així com amb l’eliminació d’aquesta “cara B del
turisme”. El sindicat aposta per la qualificació i la
formació professional de les persones professionals que presten el seu servei al sector, davant de
models de curt recorregut, centrats en la maximització del benefici a costa de la competència
deslleial i el dúmping, les externalitzacions, l’ajust
de costos laborals i el frau de llei.

