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Eleccions 21-D

CCOO reclama a les forces polítiques
que prioritzin la cohesió de la societat
catalana i que el nou parlament posi
al centre l’agenda social per sortir
de la precarietat i lluitar contra les
desigualtats
CCOO de Catalunya valora molt positivament l’exemple de participació
democràtica que una vegada més
ha exercit la ciutadania de Catalunya amb una participació del 82%
en les eleccions d’ahir, que es van
desenvolupar sense incidents destacables. Aquesta participació és
una mostra de l’interès que aquests
comicis tenien per a la majoria de

editorial
El valor de la
Catalunya plural
Les eleccions catalanes del 21-D deixen novament un escenari d’incertesa política i social
que torna a interpel·lar els nostres representants polítics, sorgits d’aquests comicis, sobre
si seran capaços de fer una lectura encertada
dels resultats i de buscar solucions reals i positives per a la ciutadania de Catalunya. Solucions que exigeixin la cohesió social i evitin la
confrontació.
Hem tornat a comprovar la gran pluralitat que
defineix aquest gran país que és Catalunya.
Una pluralitat que ha de ser entesa com un
gran valor i no com una fractura, i això ha de
comprometre la política, d’un color o d’un altre,
a buscar punts de diàleg per mirar de recompondre drets malmesos, de cosir ferides, de
buscar sortides negociades, d’evitar unilateralitats i accions judicials repressores. No fer-ho
ens pot abocar a un escenari de patiment de la
ciutadania que no ens podem permetre.
Aquests propers dies són un bon moment per
a la reflexió i per mirar de fer del 2018 un bon
any d’entesa i millora de la qualitat de vida de
tots i totes.
Us desitgem que passeu unes bones festes.

www.ccoo.cat
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Seat consolida l’ocupació estable i de
qualitat
La direcció de SEAT ha anunciat la decisió de
contractar 150 treballadors i treballadores, que,
a partir de principis de gener, passaran de treballar en una de les ETT que operen a la companyia a tenir un contracte indefinit a Seat. Amb
aquests ja seran 660 treballadors d’ETT que
han passat a la plantilla fixa de SEAT des de
l’octubre del 2014.
CCOO d’Indústria i de SEAT valoren l’actual
marc laboral de l’empresa, fruit de l’acord del
XIX Conveni col·lectiu, que ha permès desenvolupar el Pla industrial i comercial i ha contribuït
a donar l’estabilitat necessària a l’ocupació,
cosa que ha permès avançar en la creació de
més ocupació estable i de qualitat.

Vaga a Aparcaments Municipals de
Barcelona, SA
El Comitè d’Empresa de BAMSA, Aparcaments
Municipals de Barcelona, SA, va convocar vaga
el passat 20 de desembre pel trencament de les
negociacions del pacte d’empresa. El personal
de BAMSA arrossega congelació salarial des del
2012, a més de la precarietat afegida pels ajustaments de personal, amb la corresponent sobrecàrrega de treball i la inestabilitat que suposa
l’alt percentatge de contractació en precari. A
això s’afegeix el tractament que es fa dels dies
festius, que empitjora clarament els drets recollits en el conveni sectorial, amb un increment
de la jornada anual. La vaga va arribar a causa
del trencament de les negociacions del pacte
d’empresa, quan la direcció no va acceptar la
compensació per excés de jornada durant el
2017. BAMSA és una empresa híbrida de capital
privat (60% SABA) i públic (40% Ajuntament de
Barcelona, mitjançant BSM).

Els treballadors del SISCAT es mobilitzen
pel conveni

ciutadans i ciutadanes, després dels darrers mesos d’una forta tensió política i
social envers el procés nacional.
La forta polarització dels posicionaments polítics ha obert un procés de confrontació política que no ha solucionat els problemes de la gent i, per això, des
de CCOO de Catalunya seguim apel·lant a recuperar la normalitat parlamentària. Cal iniciar la feina de proposar solucions i de construir un nou marc de ple
autogovern per a Catalunya.
CCOO de Catalunya, tal com hem fet durant tot el procés, demanem a les forces
polítiques que prioritzin la cohesió de la societat catalana des del consens entre
les diferents opcions nacionals i amb vista a la recuperació dels drets socials i
laborals.
Tornem a fer una crida per a la retirada del 155 i per a la posada en llibertat de
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Quim Forn.

notes
lingüístiques

‘Esclar’ i ‘sisplau’ o ‘és clar’ i ‘si us plau’?
Recentment, l’Institut d’Estudis Catalans ha aprovat una nova ortografia que ha introduït
canvis destacables. Una de les qüestions que, tanmateix, no ha alterat és l’escriptura de la
interjecció és clar i de la fórmula de cortesia si us plau.
Cal escriure és clar (en el sentit que una cosa és evident) i no esclar. Tot i que la forma esclar
estigui molt estesa, especialment als mitjans de comunicació, no és una opció normativa. Així,
cal fer:
El secretari general ha estat escollit per majoria? És clar que sí!
Cal escriure si us plau i no sisplau:
Si us plau, Anna, ajuda aquesta afiliada a emplenar els papers.

El passat dilluns, la Federació de Sanitat de
CCOO de Catalunya va convocar una concentració de treballadors i treballadores del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per reclamar un conveni digne. El
col·lectiu es va concentrar davant dels Serveis
Territorials d’Empresa i Ocupació, on van demanar la millora de les condicions de treball, una
rebaixa de l’horari o la millora de les ràtios de
personal, entre altres aspectes. De moment, la
pressió ha aconseguit que el conveni no hagi
caducat i que s’hagin millorat una mica les condicions laborals. A partir del gener s’iniciaran
noves negociacions.

La forma si us plau es pot fer servir per referir-se a totes les persones gramaticals, però el pronom us pot variar segons el destinatari:
Joan, parla tu a l’assemblea, si us plau / si et plau.
Respectin el torn de paraula, si us plau / si els plau.
Presenti la seva ponència ara, si us plau / si li plau.
Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya
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CCOO celebra la sentència europea
que cataloga Uber com a empresa de
transport
CCOO celebra la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) que el 20 de desembre ha determinat que la
multinacional americana Uber no és una plataforma digital
sinó una empresa de transport i que, per tant, les autoritats
nacionals els poden exigir una llicència.
Aquesta sentència se suma a la resolució de fa dos dies de la
Inspecció de Treball de València, la qual determinava que els
treballadors i les treballadores de Deliveroo són falsos autònoms.
Aquestes notícies representen dues petites victòries en la lluita
pels drets dels treballadors i treballadores de la mal anomenada
economia col·laborativa. Aquestes sentències suposen precedents de relació
laboral i són un fre a les pràctiques d’il·legalitat laboral que persegueixen la desregulació i aboquen la classe treballadora a la precarietat laboral.

Se signen les taules salarials del
2017 per al sector de la construcció a
Barcelona, que afecten més de 140.000
treballadors

Després d’un any de dures negociacions amb la patronal, el passat dimarts

es van signar les taules salarials del
sector de la construcció de Barcelona, amb un augment de l’1,9%.
Aquest increment, amb efectes des
de l’1 de gener del 2017, suposa
el cobrament dels endarreriments
d’aquests mesos i un important increment salarial, com a base per a la
negociació de l’any 2018.
CCOO i la patronal seguiran negociant a partir del gener el conveni,
que afecta més de 140.000 treballadors i treballadores de la construcció
de la província de Barcelona.

CCOO es mobilitza
per l’hostaleria als
aeroports
AENA vol dividir la licitació pública dels espais
d’hostaleria dels aeroports. CCOO considera
que aquesta mesura pot afectar negativament
l’ocupació i els drets dels treballadors i treballadores, i precaritzar les seves condicions de treball, socials i econòmiques. Per això s’han convocat mobilitzacions els dies 22, 23, 29 i 30 de
desembre amb aturades de dues hores de 13 a
15 hores al Prat de Barcelona i a altres principals
aeroports espanyols.

CCOO, contra els
acomiadaments
plantejats per
General Electric
Els sindicats amb representació a General
Electric (GE) estan preparant un pla d’accions
a escala internacional, amb activitats concretes als diferents països on la companyia té
centres de treball, davant l’estratègia empresarial i la proposta de la multinacional d’una
nova onada de retallades, que preveu 12.000
acomiadaments a tot el món, la venda d’actius
industrials per valor de 20.000 milions de
dòlars i una agressiva desinversió en recerca
i desenvolupament. L’objectiu és forçar GE a
reconduir la seva estratègia. CCOO exigeix a la
multinacional que aposti per un pla industrial
a llarg termini que garanteixi l’ocupació de les
diferents plantes.
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