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CCOO davant les eleccions del 21- D

DRETS SOCIALS I DRETS NACIONALS

editorial

Autosuficients

Fa uns dies, la publicació digital El Diari del
Treball es va dedicar a analitzar els comptes
de CCOO de Catalunya. El resultat d’aquesta
anàlisi és molt satisfactòria per al nostre sindicat, ja que, segons aquest mitjà, CCOO va
millorar en 13 punts el seu autofinançament
des del 74% del 2015 al 87,1% del 2016. El
Diari del Treball va més enllà i assegura que
si el sindicat mantingués aquest ritme de millora, l’any 2018 CCOO de Catalunya podria
arribar a ser autònom amb quotes i serveis
prestats directament.
La crisi econòmica i la caiguda en picat de
subvencions oficials i de fons per a la formació va determinar al nostre sindicat que la
configuració dels comptes havia de canviar i
que els seus pressupostos s’havien de fonamentar sobre les quotes que paguen els seus
afiliats i afiliades, que a dia d’avui són més de
140.000, voluntàriament. I els deures s’han
fet molt bé, fins al punt que actualment el sindicat és pràcticament autosuficient.

La globalització i la crisi han posat en evidència les limitacions econòmiques i democràtiques dels
marcs institucionals actuals. Les polítiques desenvolupades pels estats membres de la UE i pels diferents governs d’Espanya i Catalunya han anat en sentit contrari a una remodelació satisfactòria, i, en
general, han suposat un període d’involució per als drets nacionals i per als drets socials.
Els treballadors i les treballadores no oblidem la corrupció sistèmica que s’ha produït en aquest país.
No oblidem tampoc les retallades en polítiques socials, en drets laborals i sindicals, i la transferència
de diners públics —per tant, nostres— a entitats privades.
Expressem la necessitat que la campanya electoral reuneixi totes les garanties i, en conseqüència,
que els líders empresonats per causa de la seva acció política siguin posats en llibertat de manera
immediata perquè hi puguin participar.
Fem una crida a la classe treballadora perquè participi de manera activa i crítica en el procés electoral,
en defensa de les polítiques que cregui més adequades als seus interessos.
Instem els partits polítics que es presenten a les eleccions del dia 21 de desembre a posar-se al servei
del país, que necessita un projecte prou sòlid, transparent i compartit per forjar un futur de benestar
i justícia social basat en la regeneració democràtica de les institucions. Per això, presentem a les
diferents candidatures les propostes que CCOO considera necessàries i els demanem que les tinguin
en compte.

La transparència en els comptes i en les
accions del sindicat és un valor que defineix CCOO de Catalunya. I així ho demostra
el sindicat any rere any presentant els seus
números davant la Sindicatura de Comptes
malgrat no tenir cap obligació legal de fer-ho.
I som els únics que ho fem. Cap organització
sindical ni empresarial ho fa, i potser ja seria
hora que tothom tingués l’obligació de passar
comptes, sobretot aquells que en major o menor mesura reben algun tipus de diner públic.
Amb la profunda crisi que hem patit, el sindicat ha perdut afiliació, com no podia ser
d’altra manera, però que ara està recuperant.
La factura del procés és molt poc significativa, tal com ha explicat el nostre secretari
general, i, per tant, ara ens toca créixer. De
ben segur, la transparència de la nostra organització serà un valor que els treballadors i
les treballadores tindran en compte en la propera tongada d’eleccions sindicals. Notícies
com les d’El Diari del Treball ens han d’omplir
d’orgull de veure que les coses es fan com
cal. Seguim.

www.ccoo.cat
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Diàleg i negociació política per encaminar el conﬂicte nacional de Catalunya
La millor manera de fer avançar els drets nacionals i l’autogovern és que se sustentin en els drets socials
i tinguin el suport d’àmplies majories, per reivindicar-nos en la diversitat com un sol poble.
CCOO manté la proposta formulada el dia 5 d’octubre del 2017 per obrir la negociació d’una ponència per
a la reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer possible un nou marc d’autogovern per a
Catalunya i, de manera paral·lela, negociar les formes que ha de tenir un referèndum perquè la ciutadania
de Catalunya pugui pronunciar-se legalment i lliurement.
Diàleg i negociació política per encaminar el conﬂicte social a Catalunya
Contra la desigualtat i la pobresa
• Renda garantida de ciutadania: assumir i complir el pacte que va portar a la seva creació legal.
• Garantir el dret a l’habitatge.
• Erradicar la pobresa energètica.
• Restablir l’aportació del 0,7% a la cooperació per part de la Generalitat.
Per al treball digne
• Desenvolupament del marc català de relacions laborals, que contingui:
— Finançament per al marc estratègic català de seguretat i salut en el treball.
— Recursos per a l’impuls del Tribunal Laboral de Catalunya.
— Creació d’un espai per a la solució extrajudicial de conﬂictes a la funció pública.
— Dotació econòmica i participació en la governança de la formació per al treball, amb un pla de xoc
per als aturats i aturades de llarga durada.
— Pla d’Inspecció de Treball contra la precarització, que comporti sanció per al frau en la contractació,
la prolongació de la jornada de treball, les hores extra no pagades o l’incompliment del conveni.
• Salari mínim interprofessional de 1.000 € en tots els àmbits d’actuació de les administracions públiques.
• Recuperació de salaris i condicions als serveis públics. Convocatòria d’oposicions en tots els àmbits
de treball públics.
• Regulació del treball autònom. Identificació i actuació contra les falses relacions col·laboratives i els
falsos autònoms.
• Canvi en els criteris abusius de les avaluacions mèdiques de l’ICAM perquè no es donin altes indegudes i forçoses.
• Pla d’ocupabilitat jove. Limitació del temps de treball en FP dual, com a personal becari o com a
personal en pràctiques. Acompanyament al mercat laboral ordinari en el termini d’un any.
• Reforç del Servei d’Ocupació de Catalunya perquè gestioni la informació, l’acompanyament i les
beques al servei de les persones treballadores dels centres de formació i de les empreses.
• Pla d’acció contra les desigualtats i les discriminacions a la feina per raó de gènere, orientació sexual, origen, diversitat funcional i d’altres.
• Llei d’igualtat retributiva d’homes i dones per a l’erradicació de la bretxa salarial de gènere.
Per a l’apoderament de la ciutadania
• Reforçament dels drets cívics i socials que han sofert retrocessos: llibertat d’expressió, pluralisme,
llibertat sindical, dret de vaga, dret d’organització i d’acció política, dret a la justícia i dret a decidir
sobre el propi cos.
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• Educació:
— Compromís amb el model d’escola catalana.
— Inversió del 6% del PIB perquè el sistema educatiu pugui ser inclusiu. Gratuïtat de l’educació de 0
a 16 anys i dels menjadors escolars.
— Creació de 10.000 places de diferents nivells i modalitats de formació professional.
— Pla de rehabilitació de centres i nova construcció. Eliminació dels 1.000 barracons.
— Abaixament progressiu de les taxes universitàries solidàries. Més beques i més diners per a beques.
• Mitjans de comunicació públics i independents, per tant, adscrits al Parlament i no al Govern.
• Desplegament de la llei d’igualtat catalana
• Dotació pressupostària per a la prevenció i l’erradicació de la violència masclista.
A favor del benestar
• Salut:
— Atenció sanitària sense llistes d’espera, amb una perspectiva integral de la persona malalta. Reestructuració de l’atenció primària.
— Polítiques de salut pública amb perspectiva de gènere.
— Promoció de la investigació sanitària i farmacèutica amb control públic.
— Reversió de les externalitzacions de serveis rendibles a ens amb ànim de lucre dins dels centres
públics.
• Sistema d’autonomia i atenció a la dependència:
— Crear places suficients a residències i per a una atenció domiciliària de qualitat.
— Eliminar el copagament.
— Establir ràtios adequades i augmentar les hores d’atenció a cada persona usuària per assegurar
un bon servei, condicions laborals dignes i cobertura als familiars.
• Desenvolupament del Pacte per a la reforma horària.
Construir un futur econòmic dinàmic i sostenible
• Mantenir íntegrament el Pacte nacional per a la indústria i garantir la seva dotació pressupostària.
• Pacte per a un model turístic sostenible i de qualitat, basat en salaris dignes.
• Llei de comerç racional.
• Llei de contractació administrativa socialment responsable.
• Promoure la sostenibilitat i la sobirania energètica.
• Promoure la investigació i el desenvolupament per estar en primera línia pel que fa a valor tecnològic. Convertir la digitalització en una oportunitat per a la creació de millors llocs de treball.
• Donar suport a l’economia social i solidària.
• Millorar la xarxa de transport. Corredor mediterrani. Inversió per a un servei de trens de rodalies
eficient.
Finançament
• Crear la Banca Pública de Catalunya.
• Ampliar el paper de l’Institut Català de Finances.
• Apostar per una fiscalitat justa i progressiva. Pla urgent d’adaptació.
Per a la qualitat política i contra la corrupció
• Reforma de la llei electoral. Prohibició de participació en les eleccions de partits polítics amb condemnes per finançament il·legal.
• Compromís ètic dels partits polítics, de signatura obligatòria per als òrgans de direcció i per als candidats i les candidates que vulguin concórrer a les eleccions. Dimissió obligatòria de les persones
condemnades per corrupció.
• Llei de participació institucional.
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CCOO reﬂexiona sobre el que amaguen
els indicadors de pobresa
Amb el títol “Què amaguen els indicadors
de pobresa”, CCOO ha organitzat un taller, el
proper 18 de desembre, que començarà a les
10 h i tindrà lloc a la sala 45 de la seu central
de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de
Barcelona).
A l’acte participarà Maria de la Fuente, de
l’Institut per a l’Estudi i la Transformació de la
Vida Quotidiana.
El sindicat reﬂexionarà en aquest taller sobre
els diferents indicadors que avui s’utilitzen per
determinar el llindar de pobresa i si aquests
amaguen la seva magnitud.

La plantilla d’Alstom Manteniment
aconsegueix millorar el salari i mantenir
drets
Finalment, després de tres mesos de negociació
i de vuit jornades de vaga, la plantilla d’Alstom
Manteniment ha aconseguit un conveni digne.
L’acord, al qual es va arribar el passat 23 de
novembre, prorroga els continguts del conveni
fins al 2020 i recupera poder adquisitiu i manté
drets. Un aspecte molt destacat és la inclusió
d’una clàusula de revisió salarial lligada a l’IPC,
una eina que els treballadors d’Alstom Manteniment havien perdut fa uns anys i que ara recuperen. A més, les nòmines s’incrementaran
un 1% cada any de vigència del conveni.

CCOO es mobilitza per la llibertat dels
Jordis i els consellers empresonats
CCOO, conjuntament amb la UGT, com a organitzacions més representatives de la classe treballadora, mantenen una campanya de
mobilització pels drets i les llibertats al nostre
territori, que té com a eix central la petició de
llibertat per als líders de l’ANC i d’Òmnium, així
com la dels consellers empresonats.
Ambdós sindicats critiquen les polítiques autoritàries greus del Govern del PP i demanen
la retirada de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.
En aquest sentit, CCOO ha convocat concentracions cada dimecres des del 15 de novembre, davant les seves seus, i ho continuarà fent
mentre no quedin en llibertat els empresonats
per idees polítiques.

Forta activitat de CCOO al voltant del 25-N
contra les violències envers les dones

Aquest 25 de novembre ens hem mobilitzat novament per avançar en l’erradicació de les violències que pateixen les dones només pel fet de
ser dones. Amb el lema “Zero violències masclistes, ens volem lliures”, CCOO ha deixat molt
clara la seva posició davant la violència vers les
dones tant des de l’acció sociopolítica com des
de l’acció sindical.
CCOO ha organitzat i participat en diferents actes arreu de Catalunya. Un dels més destacats
va ser l’assemblea que va tenir lloc el dia 23 de
novembre a la seu central del sindicat i on van

participar, entre d’altres, Javier Pacheco, secretari general; Alba Garcia, secretària de Dones,
Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya, i Begoña Marugán, de la Secretaría de la
Mujer de CCOO.
En el marc de la commemoració del 25-N, enguany s’ha volgut donar un missatge plàstic, amb
la instal·lació d’una cortina d’escrits per denunciar
la violència de manera col·lectiva, i el mateix dia
25, CCOO de Catalunya es va sumar a la convocatòria de la manifestació unitària així com a totes
les mobilitzacions en rebuig de les violències.

L’escola “Llotja” i CCOO de Catalunya
signen un acord de col·laboració
El passat 21 de novembre el director de l’Escola
Superior de Disseny i Art (ESDA) “Llotja”, Magí
Franquesa i el secretari general de CCOO
de Catalunya, Javier Pacheco van signar un
acord que permetrà impulsar un ampli ventall
d’activitats i projectes de caire social, cultural
i educatiu.
CCOO valorem molt aquest pas pel referent històric que representa l’escola pública “Llotja” creada
l’any 1775, per la seva àmplia, qualitativa i innovadora oferta de Cicles Formatius i d’Ensenyaments
Superiors així com per les dinàmiques participatives que genera en la comunitat educativa i la ciutadania en general per posar en valor l’art i el disseny.

La Xarxa d’Acció Solidària inicia la campanya de Nadal 2017
El 20 de novembre, la Xarxa d’Acció Solidària
(XAS), promoguda per CCOO, entre altres entitats,
ha iniciat la campanya de Nadal 2017, amb el
lema “Cap nen i nena sense joguina”. Aquesta és
una campanya de recollida de joguines i material
escolar que acabarà el 20 de desembre.
La campanya es fa, com en anys anteriors, en
coordinació amb l’associació Sonrisas. Les jo-

guines poden ser noves o de segona mà en bon
estat: tant les joguines com el material escolar
es poden portar als punts de recollida habilitats a
diferents locals de CCOO.
Amb aquestes iniciatives la XAS vol fomentar la
solidaritat obrera i popular, que és part de la tradició i dels valors del moviment sindical i, concretament, de CCOO de Catalunya.
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CCOO celebra el 25è aniversari de la Fundació Cipriano García
CCOO de Catalunya celebrarà els dies 12 i 13 de desembre els 25 anys de la creació de la seva Fundació Cipriano García. I ho farà amb
dos actes que duran el lema “La llibertat sindical. Ahir, la seva conquesta; avui, la seva defensa. 1977-2017”.

Dimarts, 12 de desembre
18 h Acte d’inauguració de l’exposició “Passat i present de la llibertat
sindical i els drets humans”. Vestíbul de la seu de CCOO de Catalunya. Amb
la intervenció de Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García.
18.30 h Llibertat d’expressió i lluita obrera. El dret a la informació davant
la dictadura i a la Transició. Diàleg a càrrec d’Alfons Labrador, president
de la Fundació Cipriano García, i d’Esther Cases, directora del documental
El Pilar. Imatges clandestines de CCOO. Ho modera Montse Ros, portaveu
i secretària d’Organització i Comunicació de CCOO de Catalunya. Espai
l’Assemblea de la seu de CCOO de Catalunya.

Dimecres, 13 de desembre (En el marc del Consell Nacional
de CCOO de Catalunya, es requereix invitació)
9.30 h El futur del treball. El treball del futur. Presentació de la nova
etapa de la Fundació Cipriano García des de l’Àmbit d’Estudis. Amb les
intervencions de Dolors Llobet, secretària d’Afiliació, Estudis i Coordinació
dels Òrgans de Direcció de CCOO de Catalunya, i Joan Herrera, coordinador
de l’Àmbit d’Estudis FCG – CERES – Cultura. Sala d’actes de la seu de
CCOO de Catalunya.
10.00 h Xerrada “La defensa de la llibertat sindical avui”. Amb les
intervencions de Joaquin Pérez Rey, professor de dret del treball i de la
Seguretat Social de la Universidad de Castilla-La Mancha; Alejandra Ortega,
consellera tècnica de CCOO per a l’OIT, i Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya. Presenta Dolors Llobet, secretària d’Afiliació,
Estudis i Coordinació dels Òrgans de Direcció de CCOO de Catalunya. Sala
d’actes de la seu de CCOO de Catalunya.

CCOO de Catalunya publica una nova actualització de les dades de
l’Eurobaròmetre social, elaborat per l’àmbit d’estudis del sindicat
L’Eurobaròmetre social és un estudi elaborat pel
CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals) de
CCOO de Catalunya segons una sèrie de 33 taules amb dades socioeconòmiques i socials de
tots els països de la Unió Europea (UE), la mitjana
de la UE i Catalunya.

De les conclusions de la darrera actualització, les principals són les següents:
- L’any 2016 l’economia catalana presenta un creixement del 3,5%, que és lleugerament superior al
d’Espanya (3,3%), i se situa més d’1 punt per sobre de la mitjana europea (1,9%). Només 3 països
de la UE van créixer més que Catalunya.
- Aquest creixement econòmic comparativament superior contrasta, però, amb unes dades d’atur,
de qualitat de l’ocupació i de despesa social de les pitjors de la Unió Europea.
- La taxa d’atur catalana, tot i la reducció interanual iniciada el 2014, és la pitjor després de la grega
i l’espanyola, especialment en el cas de les dones. L’atur de llarga durada i la taxa d’atur juvenil de
Catalunya són les quartes més altes d’Europa.
- La taxa de temporalitat catalana és la quarta més alta d’Europa, i el percentatge de treball a temps
parcial involuntari també és dels més alts. Això és especialment preocupant en el cas de les dones,
el percentatge de treball involuntari de les quals triplica el dels homes.
- La despesa en protecció social és també de les més baixes d’Europa. En concret, la despesa en
protecció social a Catalunya és inferior a la de Grècia i la despesa pública en educació és la segona
més baixa després de Romania.

Trobareu l’Eurobaròmetre social a Internet:
https://www.ccoo.cat/eurobarometre/
I aquesta infografia:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/eurobarometre_infografia.pdf
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CCOO lamenta que Barcelona no
hagi estat escollida nova seu de
l’Agència Europea del Medicament
El passat 20 de novembre la ciutat de Barcelona va ser desestimada com a seu de l’Agència
Europea del Medicament (EMA), ja en la primera
ronda de les tres votacions. La ciutat guanyadora
ha estat Amsterdam.
CCOO ho considera una gran pèrdua pel que això
representava, no només per a la ciutat, sinó també per al conjunt del país.
CCOO vam col·laborar amb les tres administracions implicades en aquest projecte, tant en
l’àmbit local com en l’autonòmic i l’estatal, i veritablement ha estat una gran pèrdua. Vam valorar
que suposaria la creació de molts llocs de treball,
uns 4.000 de directes i uns 14.000 d’indirectes.
I, a banda d’això, els nostres instituts de recerca

haurien estat pioners en innovació i nous tractaments, cosa que podria haver fet augmentar la
qualitat i l’esperança de vida. També en el terreny
hospitalari hauria suposat una destinació per als
futurs investigadors i s’haurien desenvolupat estudis de la branca sanitària per a les nostres universitats, que haurien fet de Barcelona una ciutat
atractiva per a aquest col·lectiu.
Després de la notícia, només ens vam trobar acusacions mútues tant a escala autonòmica com estatal.
Des de CCOO hem fet una crida a la responsabilitat
econòmica del Govern de Catalunya i de l’estatal,
els quals han abandonat el seu paper de promotors
de polítiques econòmiques responsables i anteposen interessos partidistes o particulars.

CCOO acull el 13 de
desembre un debat
polític davant les
eleccions del 21-D
El pots seguir en directe a través del web del sindicat.Es requereix invitació al tenir
lloc en el marc del Consell Nacional de CCOO de Catalunya www.ccoo.cat
El proper 13 de desembre, a partir de les 11 hores, la sala d’actes de la seu de CCOO de
Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona) acollirà un debat amb representants de les forces
polítiques que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre.
Aquest acte serà retransmès en directe a través del web de CCOO de Catalunya. El debat se
celebra en el marc de la reunió del Consell Nacional de CCOO de Catalunya, amb l’objectiu
que els membres de la direcció del sindicat coneguin de primera mà les propostes de les
diferents forces polítiques, molt especialment pel que fa a l’agenda social, un aspecte que
és irrenunciable per al nostre sindicat. El debat tindrà una durada de dues hores.

Mobilització
en defensa de
l’escola catalana
Davant de la campanya de criminalització i
difamació que continua havent-hi en contra
de l’escola catalana, la Federació d’Educació
de CCOO creu que cal fer-hi front i, per això,
el passat 21 de novembre va convocar una
concentració a Barcelona davant la Delegació
del Govern. Es va fer una enganxada de cartells amb la consigna #JoAdoctrino.
A les declaracions d’Alfonso Guerra o Xavier
García Albiol als mitjans informatius i d’Albert
Rivera en seu parlamentària cal afegir diverses denúncies d’adoctrinament a docents i
càrrecs directius de la Seu d’Urgell, tant de
l’escola pública com de la concertada, la denúncia a sindicalistes d’altres sindicats o la
campanya per promoure la delació per part
de Societat Civil Catalana. Igualment, es vol
denunciar la ingerència del Govern espanyol
en el sistema educatiu català, via article 155.
Durant l’acte es va llegir un comunicat de denúncia. Des de CCOO s’exigeix que es posi
fi a aquesta campanya difamatòria cap a
l’escola catalana, que posa en dubte la professionalitat i l’honorabilitat de les persones
que treballen en l’educació a Catalunya.
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017
PERMISOS RETRIBUÏTS I NO RECUPERABLES DE LES PERSONES TREBALLADORES
Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de
votació (de 9 h a 20 h):

0 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys amb
l’horari de votació:

0 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació
més de 2 hores i treballa menys de
4 hores:

2 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació
4 o més hores:

4 hores de permís

Treballadors i treballadores a temps parcial:

Permisos igual que tot l’anterior, proporcionals al temps de treball

Horari per anar a votar:

És l’empresa qui decideix

Per exercir el vot per correu, per tenir el treball lluny
del domicili i/o diﬁcultats especials per anar a votar:

Permís ﬁns a 4 hores

Per formar part de la mesa com a president, vocal o
interventor:

Festiu el dia 21 de desembre sencer i 5
hores de permís el dia 22. Si es treballa el
torn de nit s’ha de demanar el canvi de la
nit anterior per un altre torn

Per fer d’apoderat:

Festiu el dia 21 de desembre sencer

IMPORTANT: Per gaudir d’aquests permisos s’haurà d’aportar el justiﬁcant de votació a
l’empresa. El justiﬁcant l’haureu de demanar a la mesa electoral en el moment de votar.
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ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2017
PERMISOS RETRIBUIDOS Y NO RECUPERABLES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Si el horario de trabajo NO coincide con el horario de
votación (de 9 h a 20 h):

0 horas de permiso

Si el horario de trabajo coincide 2 horas o menos con
el horario de votación:

0 horas de permiso

Si el horario de trabajo coincide con el horario de votación más de 2 horas y trabaja menos de 4 horas:

2 horas de permiso

Si el horario de trabajo coincide con el horario de
votación 4 o más horas:

4 horas de permiso

Trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial:

Permisos igual que todo lo anterior, proporcionales al tiempo de trabajo

Horario para ir a votar:

Es la empresa quien decide

Por ejercer el voto por correo, por tener el trabajo
lejos del domicilio y/o diﬁcultades especiales para ir a
votar:

Permiso hasta 4 horas

Por formar parte de la mesa como presidente, vocal o
interventor:

Festivo el día 21 de diciembre entero y 5
horas de permiso el día 22. Si se trabaja el turno de noche se tiene que pedir
el cambio de la noche anterior por otro
turno

Por hacer de apoderado:

Festivo el día 21 de diciembre entero

IMPORTANTE: Para disfrutar de estos permisos se tendrá que aportar el justificante de votación a la empresa. El justificante se debe pedir en la mesa electoral en el momento de votar.

