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Signat el Pacte nacional per
a la indústria
El passat dilluns, 24 de juliol, al matí,
el Saló de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, a Barcelona, va acollir
l’acte de signatura del Pacte nacional
per a la indústria.
Per part de CCOO de Catalunya va
assistir el seu secretari general,
Javier Pacheco, en un acte presidit
pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. A més d’ells dos, hi
van intervenir Santi Vila, conseller
d’Empresa i Coneixement; Camil Ros, secretari
general d’UGT de Catalunya; Maria Helena de
Felipe, presidenta de FEPIME; Josep González,
president de PIMEC, i Joaquim Gay de Montellà,
president de Foment del Treball.
El pacte és fruit de 9 mesos de treball per part
d’organitzacions sindicals, empresarials, partits
polítics, universitats, col·legis professionals, associacions municipalistes i centres tecnològics, i
continua amb la tasca desenvolupada pel Pacte
+ Indústria des de l’any 2012, que va concloure
en la resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016,
que instava el Govern a elaborar el document
que s’ha signat ara.
És un acord programàtic entre Govern i agents

socials i econòmics que desplega 116 actuacions en diversos àmbits, amb una inversió
pública de més de 1.800 milions d’euros fins
a l’any 2020. El propòsit final és que la indústria catalana, que actualment suposa al voltant
del 20% del PIB català, generi el 25% del PIB
el 2020.
Entre els objectius del pacte cal destacar els
següents: desenvolupar la competitivitat i
l’ocupació industrial, contribuir a augmentar la
dimensió empresarial i el finançament, millorar
la formació i les infraestructures, i avançar en la
indústria 4.0. CCOO ha manifestat el seu desig
de vetllar des del primer dia per a la correcta
aplicació de les 116 mesures.

editorial
Temps de
vacances i
precarietat laboral
L’estiu, especialment el mes d’agost, és un moment molt vinculat a les vacances per a moltes
persones, però, cada cop més, també està molt
relacionat amb turisme i treball precari. No cal
dir que de contractes precaris, baixos salaris i
condicions laborals nefastes, en podem trobar a
molts sectors del nostre mercat de treball, però,
sens dubte, les feines vinculades al turisme i
a les vacances són el paradigma de precarietat injusta i injustificable. El turisme creix, els
guanys de les empreses vinculades a aquest
augmenten considerablement, però els seus
treballadors i treballadores ni oloren aquests
beneficis. I encara sembla que han de donar
les gràcies per tenir feina, treballar llargues
jornades laborals esgotadores amb salaris de
misèria. Intolerable.
CCOO no oblida que cal actuar contra la precarietat laboral i l’atur que inunden la nostra
societat, malgrat que alguns s’entestin a assegurar que tot va molt bé i ja hem sortit de la
crisi. No podem oblidar que a Catalunya hi ha
390.000 persones que malgrat tenir una feina
es troben en situació de pobresa. Cal actuar i
començar a revertir aquesta situació, repartint
millor la riquesa i els guanys empresarials.
Us desitgem un bon estiu a tots i totes, recordant que aquest sindicat no oblida mai
aquells que ho passen malament, que són
molts i diversos, amb feina o sense feina.

Els comptes de CCOO, a la Sindicatura de Comptes
Un any més, CCOO de Catalunya ha presentat
els seus números a la Sindicatura de Comptes.
Es tracta dels comptes de la Confederació Sindical de CCOO de Catalunya i entitats vinculades
corresponents a l’any 2016, auditats.
Malgrat no tenir l’obligació legal de fer-ho, el
sindicat ha anat presentant-los en l’última dècada, amb la voluntat de transparentar l’origen i
la destinació dels recursos de què disposa. Des
de la mateixa Administració, s’ha reconegut que
CCOO de Catalunya és l’única organització sin-

dical o patronal que compleix la Llei de transparència.
Així, el dimecres 26 de juliol, una representació
del sindicat, amb Javier Pacheco, secretari general, al capdavant, es va desplaçar a la Sindicatura de Comptes, a la Via Laietana, 60, de Barcelona, per lliurar el resum de dades econòmiques
al seu secretari general, Manel Rodríguez Tió.
Entre aquestes dades destaca el fet que el sindicat té un alt nivell d’ingressos propis (87,09%),
sobretot de les quotes dels més de 140.000 afi-

liats i afiliades, complementat amb subvencions
institucionals (7,13%) i ingressos per activitats
finalistes de col·laboració social (5,78%).
Quant a despeses del valor d’una quota, el
67,42% va a despeses de personal; un 25,55%,
a serveis exteriors i despeses sindicals, i un
7,04%, a altres despeses.
Podeu accedir al document lliurat a la Sindicatura de Comptes aquí:

http://bit.ly/2tBNavm

www.ccoo.cat
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CCOO inicia una campanya per
reclamar un conveni just per a
l’hostaleria
CCOO ha iniciat una campanya de divulgació i
defensa dels drets laborals dels treballadors i
treballadores de l’hostaleria i per denunciar la
precarietat del sector i la situació de les negociacions del conveni. La campanya tindrà lloc
a zones turístiques com Lloret de Mar o Santa
Susanna i també davant la seu de la patronal, a
Barcelona, ja que tot i que la situació del turisme és molt favorable per als interessos de les
empreses, els beneficis no es traslladen a les
plantilles i la patronal no vol assumir cap de les
reivindicacions sindicals.

L’Agrupació d’Agents Rurals de
CCOO de Catalunya denuncia
mancances en mitjans i condicions
laborals
L’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO de Catalunya ha denunciat les mancances en els
mitjans necessaris per desenvolupar correctament la seva feina així com les precàries condicions laborals en les quals treballen. Justament
ara es compleixen sis mesos del fatal incident
en què varen morir dos agents rurals, assassinats pels trets d’un caçador sense els permisos corresponents, i, tot i el debat obert sobre
l’accés a les armes i la millora de la seguretat
dels agents en els controls i les inspeccions, la
seva situació no ha millorat.

CCOO signa el Conveni d’oﬁcines i
despatxos de Catalunya, que afecta
més de 200.000 persones
CCOO ha signat el Conveni d’oficines i despatxos de Catalunya, que serà vigent fins a l’any
2018. Es tracta del conveni que afecta un major
nombre de treballadors i treballadores de Catalunya (unes 200.000 persones) i representarà
un augment dels sous que anirà des de l’1,5%
fins a l’1,9% en funció de les categories. Com
a novetat, cal destacar que s’han afegit dos
nous plusos que responen a característiques
molt habituals en el sector, com ara la disponibilitat fora de l’horari habitual (les guàrdies)
o la utilització d’altres idiomes, com l’anglès, el
francès, etc.

Defensant treballadors a la Universitat
de Vic i a Merit School - UPC
La Federació d’Educació de CCOO ha denunciat
l’acomiadament de tres docents PDI (personal
docent i investigador) de la Universitat de Vic.
Un d’ells era membre del Comitè d’Empresa,
amb la vulneració de drets que això suposa.
El sindicat considera que cap dels acomiadaments no està justificat per causes objectives i
critica les irregularitats en el procediment.
Per la seva banda, també ha fet costat a la
plantilla de Merit School - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), millorant les condicions
de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO)
per cessament d’activitat.

Dades de l’EPA del segon trimestre del 2017

Mercat de treball empobrit
La darrera Enquesta de població activa (EPA), del
segon trimestre del 2017, indica que el nombre
de persones aturades a Catalunya s’ha reduït
un 13,8% respecte del trimestre anterior: hi ha
79.300 aturats i aturades menys, que deixen un
total de 497.400 persones sense feina. No obstant això, el nostre mercat de treball s’evidencia
empobrit: una taxa d’activitat del 61,6% i una
taxa d’ocupació del 53,4% deixen veure que
cada cop treballen menys persones.
La taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada:
un 13,2%, 2,1 punts percentuals menys que el
trimestre anterior, i 2,8 punts percentuals menys
que el 2016. La taxa d’atur femenina (14,2%)
continua sent força superior a la masculina
(12,3%).
Pel que fa a la població ocupada, l’ocupació ha
augmentat en 72.600 persones respecte del trimestre anterior (2,3%). En termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 89.200 persones (increment del 2,8%). La taxa d’ocupació del 53,4%
a Catalunya és 1,1 punts percentuals més que
el trimestre anterior i 1,2 punts percentuals més
que el 2016.
Aquest nivell d’ocupació dista molt del que marca l’Estratègia Europa 2020, que estableix assolir
una taxa d’ocupació del 75% de la població treballadora.
Quant a contractació, detectem que es perpetua
la tendència de precarització dels llocs de treball,
amb més inestabilitat laboral, ja que la taxa de
temporalitat s’ha incrementat fins al 21,7%. A
més, entre les dones s’ha incrementat l’ocupació
temporal 5 vegades més que entre els homes.
En relació amb el tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten en 19.800

(4,3% més) i les que treballen a jornada completa ho fan en 69.500 (2,6% d’increment), respecte de l’any 2016. La taxa de parcialitat ascendeix
fins al 14,6% i la de les dones és molt superior
–també– a la dels homes: 15 punts percentuals
més.
CCOO de Catalunya alerta que la recuperació del
mercat de treball és insuficient, lenta i precària;
avui hi ha més de 382.000 persones treballadores pobres perquè tot i treballar no poden fer front
a les despeses més bàsiques per viure. El sindicat creu que cal enfortir la negociació col·lectiva
per establir increments salarials als convenis i un
augment progressiu del salari mínim interprofessional (SMI). Al mateix temps, insta les empreses
a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes: cal apostar per un nou
sistema productiu basat en la qualitat, la innovació i la competitivitat, i no en els baixos costos
laborals. I recorda que la recentment aprovada
renda garantida de ciutadania permetrà assegurar els recursos mínims a moltes persones sense
ingressos.

Acord al Metro de Barcelona
Les assemblees de la plantilla del Metro de Barcelona fetes el 27 de juliol van permetre acceptar la proposta mediadora de la Generalitat que desbloqueja la vaga.
Els acords garanteixen els drets davant reformes laborals i davant la unilateralitat
de la Direcció, atès que no es podrà variar cap de les actuals condicions laborals
sense acord amb el Comitè d’empresa.
CCOO agraeix l’esforç realitzat pel conjunt de treballadores i treballadors, que
posa punt i final a un conflicte que ha durat quasi 2 anys i ha provocat 27 jornades de vaga.
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Sindicats i patronals denuncien
la situació límit del sector
de l’àmbit de l’atenció a les
persones grans

notes
lingüístiques

Què se n’ha fet dels diacrítics? Part II
Aquesta és la segona part de la llista dels 15 diacrítics imprescindibles.

8

què (interrogatiu: Què vols?;
relatiu precedit de preposició: No
conec la delegada de què parles).
[pl. quès] Vull conèixer tots els quès
d’aquest assumpte.

que (relatiu àton: La que parla és la
secretària general;
conjunció: M’han dit que arribaran a
un acord).

9

sé (verb saber: No sé quan fixarem
la reunió).

se (pronom: Li agrada fer-se veure).

10

sí, sís (afirmació: Sí que vindré a
l’assemblea).

si (conjunció: Si vols, apunta’t a
l’acte).

11

sòl, sòls (superfície: Institut Català
del Sòl).

sol, sols (astre: Fa un sol!;
adjectiu: Sempre va sol).

són (verb ser: Són les quatre).

son (el fet o les ganes de dormir:
Tinc son.
També possessiu: Son pare és un
històric).

12

13

té (verb tenir: Aquest conveni té
punts espinosos).

14

ús (acció d’usar: N’heu fet un mal ús). us (pronom: Ja us ho fareu!).
vós (pronom fort: Parlen de vós).

15

te (infusió: M’agrada el te amb
llimona).
vos (pronom feble: El 14-J
manifesteu-vos en defensa de
l’ocupació i els salaris dignes).

Les paraules compostes o derivades ja no s’escriuen amb accent diacrític: adeu, redeu, adeu-siau, rodamon, a contrapel, repel, entresol, subsol…, tot i que sí que es conserva en mots que duen guionet:
mà-llarg, pèl-ras, pèl-roig, etc.

Els agents socials i econòmics del sector de
l’atenció a la gent gran han presentat un manifest davant el Parlament de Catalunya per denunciar la situació límit i inadmissible que pateixen per la manca de recursos provinents de
l’Administració. El sector comprèn uns 40.000
treballadors i treballadores a Catalunya, que
atenen més de 57.000 persones, pràcticament
totes amb malalties cròniques. Amb el manifest
es proposen diverses mesures per dignificar les
condicions laborals i donar l’atenció de qualitat
que els usuaris es mereixen.

http://bit.ly/2v3lJP7
Rebuig a la sentència contra
l’ús del català en l’acollida de
persones immigrades
CCOO ha criticat la sentència del Tribunal Constitucional que declara nul el precepte de la llei
d’acollida que estipula que cal donar als immigrants formació en llengua catalana abans que
castellana –adduint que aquest punt de la llei
condiciona l’aprenentatge del castellà.
Per CCOO de Catalunya, aquesta decisió demostra un gran desconeixement de la realitat sociolingüística de Catalunya i dificulta l’accés de les
persones immigrades al coneixement de les dues
llengües oficials, ja que incideix negativament en
el seu procés d’integració sociolaboral.

Coneixes la Garantia Juvenil? Saps que a CCOO tenim
Laura Ruiz
un equip d’impulsors del programa?
laura.ruiz@ccoo.cat
Des del passat mes de gener, Acció Jove - Joves de CCOO, té quatre impulsors i impulsores de la iniciativa europea Garantia Juvenil, repartits pel territori (Comarques Gironines, Vallès Oriental - Maresme
- Osona, Vallès Occidental - Catalunya Central i Barcelona).
La iniciativa pretén reduir les taxes d’atur entre els joves de 16 a 29 anys que no estudien ni treballen, oferint una formació complementària, experiència professional, mobilitat internacional i/o ajuts
a l’emprenedoria. Les persones impulsores realitzen tasques d’informació i suport per al registre en el
sistema, així com una orientació entre els diferents programes disponibles, segons els interessos i les
necessitats de cada jove.
A més, seguint amb l’activitat “Parlem de feina”, que des de fa anys porta a terme Acció Jove de CCOO
de Catalunya, l’equip d’impulsors realitza les xerrades als diferents centres educatius del territori.
D’aquesta manera, es donen a conèixer conceptes bàsics del mercat laboral, així com de l’organització
sindical, als joves que entren per primer cop al món del treball. En aquestes xerrades, també s’explica
la Garantia Juvenil, per tal que els joves coneguin els diferents recursos que tenen a disposició.
Podeu contactar amb l’impulsor o impulsora de cada territori a través dels següents contactes:

972 217 303
C/Miquel Blay, 1 (Girona)
Fayna Tejera
ftejera@ccoo.cat
680 203 342
Rambla, 75 (Sabadell)
Héctor Solà
hsola@ccoo.cat
682 069 637
C/Pius XII, 5-7 (Granollers)
Josep Llabrés
josep.llabres@ccoo.cat
699 807 915
Via Laietana, 16 (Barcelona)
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