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CCOO de Catalunya convoca una
assemblea de delegats i delegades
el 7 de febrer
El dimecres 7 de febrer, CCOO de Catalunya ha
convocat una assemblea de delegats i delegades
amb el lema “A l’ofensiva!”. L’acte tindrà lloc
al Poliesportiu Municipal Marina-Besòs de
Sant Adrià de Besòs, a partir de les 10 hores, i
hi haurà, entre d’altres, les intervencions de
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, i d’Unai Sordo, secretari general de
CCOO d’Espanya.
L’assemblea vol ser una mostra de la força de la nostra organització i tractarà temes com la campanya
sindical per a la millora salarial en els convenis col·lectius del 2018, la nova campanya d’eleccions
sindicals, l’ofensiva contra la desigualtat salarial de les dones i les mobilitzacions previstes per al 8 de
Març, la creació d’ocupació de qualitat perquè els treballadors i les treballadores també surtin de la
crisi, i l’enfortiment de l’organització dels treballadors i les treballadores a l’empresa davant les noves
realitats laborals.
Per a qualsevol consulta que tingueu us podeu adreçar a organitzacio@ccoo.cat.

8 de Març del 2018: CCOO convoca
VAGA LABORAL de 2 h 1 m 36 s

editorial
2 hores, 1 minut
i 36 segons
Aquest temps, encara que ho sembli, no és
el rècord de la Marató. Aquest temps és el
que ha de treballar de més una dona que
un home durant una jornada laboral per cobrar igual que ell. Aquesta brutal injustícia
és el que anomenem bretxa salarial. CCOO
ha declarat la guerra a aquest flagell i fa
una crida a dones i homes a secundar la
vaga laboral de dues hores (1 minut i 36
segons) convocada el proper 8 de Març.
Aquesta lluita és de totes i tots, ja que plegats ens hem d’enfrontar a la precarietat
laboral que s’està instal·lant al nostre mercat de treball. És molt preocupant observar
que la bretxa salarial entre homes i dones
està disminuint en els darrers temps, no
perquè les dones cobrin més, sinó perquè
els homes cada cop cobren menys. Ens estem igualant a la baixa, i això és lamentable. Per això, ens hem de plantar i dir prou. I
el 8 de Març és un bon moment per mostrar
les urpes de la gent treballadora, que s’ha
de situar a l’ofensiva per recuperar drets i
guanyar-ne de nous. Som-hi!

ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris
de misèria i contra les violències masclistes a la
feina
CCOO convoca vaga laboral de 2 hores, 1 minut i 36
segons (el temps que una dona ha de treballar més
que un home en una jornada laboral per cobrar igual
que ell) el 8 de Març del 2018. Amb el lema “Ens
plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris
de misèria i contra les violències masclistes a la
feina”, la convocatòria té els següents objectius:
Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar
més els salaris més baixos.

www.ccoo.cat
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Mobilitzacions del Sector de Neteja
d’Edificis i Locals de Catalunya

Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
Lluita contra la parcialitat, la temporalitat i la precarietat. Cal pagar totes les hores treballades I
lluitar contra les hores extraordinàries.
Treball estable contra l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada
i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions
laborals de les treballadores de la llar.

Davant la situació de bloqueig a la negociació
del Conveni Autonòmic del Sector de Neteja
d’Edificis i Locals de Catalunya, CCOO va convocar concentracions de treballadors i treballadores el dimecres 17 de gener. Després de
dotze mesos de reunions, les patronals segueixen mantenint la seva proposta de congelació
salarial. Això suposaria dos anys seguits sense
increments salarials, a més de la insistència a
retallar el complement econòmic de l’antiguitat.
Les principals concentracions van tenir lloc a
Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Sant Feliu
de Llobregat, Sabadell i Granollers. Si el bloqueig
continua, no es descarta ampliar les protestes.

CCOO exigeix a Nissan noves produccions a les plantes catalanes

Davant el recent anunci de Nissan sobre la finalització de la producció dels models Pulsar i
NV200 Evalia a les plantes catalanes, CCOO ha
exigit a la direcció europea de Nissan que adjudiqui nous productes a aquestes plantes per
garantir l’ocupació tant a l’empresa principal
com a les seves proveïdores i subcontractes.
Per a CCOO, els treballadors i treballadores han
demostrat la seva competitivitat i l’alta qualitat
dels vehicles. La multinacional confia que la
nova e-NV200 i el Navara compensin la recent
pèrdua dels dos models. CCOO ha afirmat, però,
que el sindicat no s’asseurà a esperar que les
previsions es compleixin. Exigeix a la direcció
“el seu màxim compromís, i feina” per assegurar l’arribada de nous productes que permetin
garantir l’ocupació actual i generar nous llocs
de treball, tal com es van comprometre en
l’acord signat l’any 2013.

Una Llei d’igualtat salarial.
―Augment del poder adquisitiu de les pensions.
Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

Amb la mobilització, hem de canviar la correlació de forces a les meses de negociació de cada
empresa, de cada sector, per incrementar els salaris, controlar els temps de treball i desenvolupar
plans d’igualtat. Ha arribat el moment d’impulsar canvis profunds que situïn les persones al centre de
les polítiques i de les accions perquè tothom hi guanyi.
Segons l’última Enquesta d’Estructura Salarial (juny de 2017) la bretxa a Catalunya es situa en el 24%
del salari mig anual. És a dir que en una jornada laboral de 8 hores les dones treballem quasi dos
hores sense cobrar-les. En les ocupacions menys qualificades, la bretxa arriba a ser de més del 37%.
S’ha de corregir aquesta injustícia. Tenim l’oportunitat de fer pujar el sòl salarial, de manera que generi
moviments a l’alça per a tothom, i estrènyer la franja salarial, repartint millor la riquesa i estimulant
una economia de progrés. La precarietat és majoritàriament femenina, i ho és més com més augmenta
la desigualtat.
Tenim l’oportunitat de crear grans aliances socials per a la justícia i la vida en plenitud. Amb aquestes
grans aliances, ha de canviar la correlació de forces davant les administracions i hem d’obtenir
polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat.
Tenim l’oportunitat de donar més poder econòmic a les dones, cosa que s’ha mostrat estratègica per a
la reducció de la pobresa. L’economia ha d’equilibrar els treballs productius, de cura de les persones i
dels béns comuns, de cultura, de convivència, de comunicació i transport… tots els treballs hi han de
ser reconeguts en dignitat i en drets. Quan els col·lectius que pateixen més desigualtats i injustícies
avancen, avança tota la humanitat.

CCOO lamenta la mort de l’històric
sindicalista d’Alstom, Raimundo
Rodríguez

CCOO lamenta la pèrdua del
company Raimundo Rodríguez
Vigil, que ens va deixar el passat 12 de gener als 63 anys, a
causa d’un infart.
Més conegut a la fàbrica com
a Pola, era un dels sindicalistes històrics de
l’empresa Alstom Transporte, de Santa Perpètua de Mogoda. Va començar a treballar l’any
1972 a l’antiga Maquinista Terrestre y Marítima,
on va començar a militar a CCOO. Va ser delegat de CCOO des del 1982 fins a l’any 2012 i
també va ser membre del comitè d’empresa,
tant a l’antiga Maquinista com, posteriorment,
a Alstom Transporte. No l’oblidarem.

PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS
Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.
Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.
Manifestacions descentralitzades a la tarda.
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CCOO celebra la sentència del cas Palau contra la
corrupció i l’opacitat en la gestió de fons públics,
malgrat l’espera de més de 7 anys
Davant la publicació de la Sentència del cas
Palau, CCOO de Catalunya celebra l’actuació de
la justícia, malgrat la llarga espera de més de 7
anys, davant d’un fet d’una gran dimensió que ha
deixat en evidència les pràctiques de corrupció i
d’opacitat que han tingut lloc en alguns àmbits
de gestió de fons públics o privats per part dels
governs de Convergència i Unió. Han quedat
demostrades les pràctiques de clientelisme o
arbitràries que han facilitat a entitats i empreses
privades posicions de privilegi econòmic o social.
Amb la convicció del necessari reforç d’uns valors
i d’una moral social per avançar vers una societat
més justa i democràtica, CCOO de Catalunya va
donar suport l’any 2010 a la col·lecta solidària
impulsada per la Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) per recaptar
els 6.000 euros sol·licitats per la justícia per poder
exercir l’acusació particular en el cas Palau.

Lluita contra la corrupció
Pràctiques com les que han aflorat amb el
cas Palau són la mostra d’un sistema que
ha d’introduir canvis en la lluita contra la
corrupció regulant la transparència pel que fa
a la utilització dels recursos disponibles de les
entitats que reben fons públics. Cal saber qui rep
fons, per què els rep i què fa amb els recursos de
què disposa, els propis i els públics. En aquest
sentit, CCOO de Catalunya torna a reclamar, un
cop més, la transparència en la utilització de
fons públics. Aquesta és una vella reivindicació
del sindicat que no ha tingut, lamentablement,
gaire acompanyament. Recordem que CCOO de
Catalunya registra a la Sindicatura de Comptes,
des de fa anys, els seus comptes auditats i
reclama cada any la regulació legal en aquest
sentit, perquè sigui una obligació de totes les
entitats i institucions públiques.

Reivindicació al nou Parlament
CCOO torna a reivindicar, en aquest cas al nou
Parlament de Catalunya, l’aprovació d’un marc
legal contra la corrupció i més transparència
en la utilització dels recursos públics en la
regeneració necessària d’un marc democràtic al
servei de la ciutadania.

CCOO alerta, un any més, que continua augmentant la irregularitat
de les persones immigrades segons la memòria del CITE 2017
El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya ha presentat
la seva memòria del 2017, en què destaca una
dada per sobre de les altres i és que la situació
d’irregularitat de les persones immigrades continua augmentant any rere any, i ja són 20 punts
els que ha crescut en els darrers cinc anys.
El CITE ha observat durant el 2017 un lleu augment de persones ateses. Durant aquest any
passat les oficines del CITE han rebut 25.628
visites, fet que ha comportat atendre 11.316 persones, de les quals un 59% eren dones, que han
plantejat un total de 27.741 consultes.
La majoria de consultes realitzades a les oficines
del CITE tenen a veure amb l’arrelament social
(17,2%). I això té molt a veure amb l’augment
de les persones en situació irregular i amb les
dificultats que tenen per aconseguir administrativament aquest arrelament. No oblidem que, a
més de justificar tres anys de residència a l’Estat
espanyol, cal un contracte de jornada completa

d’un any, a més de certificats penals i un informe
d’inserció. Un cop més, es posen de manifest els
efectes negatius d’una legislació d’estrangeria
pensada més per gestionar fluxos d’entrada en
un moment de creixement econòmic, però incapaç de gestionar correctament una situació de
crisi de llarga durada.
Per països d’origen, es manté el Marroc com a
primer país amb persones ateses al CITE, però
s’observa un increment molt significatiu de persones provinents de Veneçuela i d’Hondures, per
la situació política en el primer cas i per la violència estructural del país en el segon.
Forta presència del servei domèstic
Com en els darrers anys continua augmentant el
nombre de persones ateses pel CITE que no treballen. Per sectors, es mantenen uns alts nivells
d’ocupació en el servei domèstic (40,5%), en què
la immensa majoria són dones, així com en altres serveis, com l’hostaleria i el comerç, encara

que menys que en anys anteriors. Per contra,
s’observa un increment de l’ocupació en sectors
com la construcció i la indústria, però acompanyat també d’un augment de la irregularitat.
La memòria del 2017 torna a posar en evidència
el sector del treball de la llar i la cura de persones, ocupat massivament per dones i amb un
45,2% d’irregularitat. CCOO ha tornat a reclamar
la necessitat de reivindicar el valor de la feina
d’aquestes dones regulant els drets i les condicions de treball d’aquest col·lectiu, que requereix,
abans que res, la signatura del Conveni 189 de
l’OIT, sobre la dignificació de la feina dels treballadors i les treballadores domèstiques, que
l’Estat espanyol encara no ha signat.
Tota la informació, la trobareu en aquest enllaç:

http://bit.ly/2nlW27j

4
Núm. 289 - dimecres, 31 de gener de 2018

CCOO alerta que la inestabilitat laboral i
les jornades a temps parcial donen lloc a
persones treballadores “a la carta”
Segons la darrera Enquesta de població activa (EPA), augmenta significativament
l’ocupació femenina temporal i a jornada parcial
Els resultats de l’Enquesta de població activa
(EPA) per al quart trimestre del 2017 indiquen
que el nombre de persones aturades a Catalunya
ha augmentat un 0,8% respecte del trimestre
anterior, és a dir, hi ha 3.600 persones aturades
més, que deixen un total de 479.200 persones
sense feina.
A Espanya, la xifra de persones aturades el
quart trimestre del 2017 ha estat de 3.766.700,
amb una taxa d’atur del 16,6%. La taxa d’atur
a Catalunya continua sent elevada i se situa en
un 12,6%, 0,1 punts percentuals més que el
trimestre anterior i 2,2 punts percentuals menys
que el 2016. La taxa d’atur femenina (13,5%)
continua sent força superior a la masculina
(11,9%). En un any l’atur s’ha reduït en 79.300

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE)

persones, xifra que representa una disminució
del 14,2%. Això es tradueix en 38.400 homes i
40.700 dones aturades menys.
Si parlem de població ocupada, podem dir que,
aquest quart trimestre del 2017, l’ocupació s’ha
reduït en 400 persones respecte del trimestre
anterior (–0,01%) En termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 113.600 persones,
increment que significa un 3,6%. La taxa
d’ocupació per al darrer trimestre del 2017 és
del 53,9% a Catalunya.
Per províncies, Tarragona registra la taxa d’atur
més elevada, amb un 15,9% el darrer trimestre
de l’any, seguida de Girona (13,6%) i Barcelona
(12,1%). Lleida se situa en un 11,4%.
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Contractació i tipus de jornada a Catalunya
El quart trimestre del 2017, el nombre de
persones assalariades amb contracte indefinit
s’incrementa en 91.200 persones respecte d’ara
fa un any (4,4% més), i el nombre de persones
amb contracte temporal ho fa en 16.700 persones
assalariades (2,9% d’increment). La taxa de
temporalitat es manté en un elevat 21,6% i les
dones són les que pateixen la temporalitat de
manera més acusada.

En relació amb el tipus de jornada, la xifra
de persones que treballen a jornada parcial
augmenta en 3.300 (0,7% més) i el nombre
de persones que ho fan a jornada completa
s’incrementa en 110.300 (4% d’increment)
respecte de l’any 2016. La taxa de parcialitat
se situa en un 14%, amb una distància de més
de 15 punts percentuals entre homes i dones en
detriment de les darreres.

CCOO de Catalunya demana més qualitat del mercat de treball
CCOO considera que per combatre la
discrecionalitat de les persones treballadores
cal eliminar els actuals incentius al frau en
l’ús dels contractes temporals, així com el
contracte indefinit de suport als emprenedors,
i limitar i reordenar les bonificacions a la
contractació per tal que siguin eficaces.
El sindicat es reafirma en l’exigència al Govern
de derogar la reforma laboral per garantir els
drets de les persones treballadores, afavorir
l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.
CCOO alerta que Espanya se situa a la cua de la qualitat del treball a

escala europea i que darrere de l’ocupació
precària hi ha persones vulnerables. En
aquest sentit, insta les empreses a generar
ocupació estable, amb drets i condicions
laborals dignes, que contribueixi a un nou
sistema productiu que es basi en la qualitat, la
innovació i la competitivitat, i no en els baixos
costos laborals, un model que ens ha dut a la
crisi i a les dificultats de recuperació.
Calen més i millors polítiques d’igualtat
lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir
la gran bretxa que existeix entre homes i dones.
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Oberta la convocatòria
per a les Brigades de
Solidaritat 2018

CCOO lliura a la Seguretat
Social les signatures recollides
contra l’insuficient increment
de les pensions per al 2018
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya ha acabat
la campanya de recollida de signatures i accions contra l’insuficient
increment del 0,25% de les pensions per a l’any 2018. I ho ha fet
amb el lliurament de més de 15.000 signatures a l’Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS) a Barcelona. Se sumava, així, a les accions
estatals per demanar, a la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez, un augment més proporcionat de les pensions. L’acte de lliurament
de les signatures va anar acompanyat d’una concentració amb centenars
per persones, en la qual va participar Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya. Aquestes accions s’han fet conjuntament amb la
Plataforma Unitària de la Gent Gran i la UGT.

notes
lingüístiques

La anormalitat o l’anormalitat?
Sabíeu que fins a l’aprovació de la nova ortografia de la llengua catalana del 2016 l’article la no s’apostrofava davant de
paraules formades amb el prefix negatiu a-?
Així, abans calia escriure: la anormalitat, la asèpsia, la amoralitat o la asimetria, per evitar la possible confusió amb la normalitat, la sèpsia, la moralitat o la simetria, respectivament.
Ara, però, les noves regles ortogràfiques estableixen que ho
escriurem apostrofat: l’anormalitat, l’asèpsia l’amoralitat o
l’asimetria. El motiu: s’entén que en la llengua escrita no hi
ha confusió possible i que oralment ja pronunciem la anormalitat, si cal, per evitar una possible ambigüitat.
Servei Lingüístic

La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya conjuntament amb l’Associació Catalana per la Pau han organitzat les Brigades de Solidaritat 2018 que enguany tindran
lloc a Colòmbia, Palestina, Congo i Oaxaca (Mèxic)
El procés d’inscripció ja està disponible i estarà obert fins el
30 d’abril. Durant els pròxims mesos es realitzaran xerrades
informatives per a totes aquelles persones interessades en
conèixer de primera mà la realitat que es viu als diferents
països. La primera xerrada a CCOO tindrà lloc demà dijous,
1 de febrer, a partir de les 19 hores a l’Espai Assemblea de
la seu central ( Via Laietana, 16, Barcelona). Les properes
xerrades es faran el 20 de febrer, 14 de març, 6 d’abril i 24
d’abril.
Tota la informació de les brigades d’aquest any la podeu
trobar en aquest enllaç http://www.estiudesolidaritat.cat/

CCOO de Catalunya presenta
un díptic amb vocabulari sobre
dones i món del treball
El Servei Lingüístic i la Secretaria
de Dones, Diversitats i Polítiques
LGTBI de CCOO de Catalunya
han elaborat el díptic “Dones
i món del treball” amb vocabulari en català per aclarir tot
un seguit d’expressions que
afecten les dones i la seva relació amb el món del treball des de
diferents perspectives.
Validat pel TERMCAT, el document recull
35 termes que tenen el denominador comú de la relació dones-treball,
amb la corresponent definició i la traducció al castellà i a l’anglès. S’ha
pensat com a utilitat per a totes aquelles persones que desenvolupen tasques sindicals, especialment els delegats i delegades, a l’hora
d’emprar els termes del vocabulari amb precisió.
Per a CCOO, es constata com la dimensió de feminitzar el sindicat (amb
iniciatives com el Comitè de Dones, la 3a Conferència d’Homes i Dones
o l’Assemblea sindical oberta) ha anat adquirint cada vegada més importància a l’organització, amb el consegüent impacte lingüístic.
El vocabulari “Dones i món del treball” es pot trobar a Internet:

http://bit.ly/2DWeIUO
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El poder adquisitiu mitjà dels treballadors i
les treballadores continua per sota de l’IPC
L’Enquesta de convenis col·lectius del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social indica que el total
acumulat de convenis registrats fins al desembre del 2017, amb efectes econòmics el 2017, és de 358
convenis a Catalunya que afecten 753.525 persones treballadores.

Pel que fa a l’increment salarial mitjà del 2017,
es constata una significativa diferència entre
l’increment pactat en els convenis signats el
2017, que han aconseguit l’1,75%, davant del
que s’ha registrat en les revisions salarials de
convenis signats en anys anteriors, que s’ha
situat en l’1,27%. Els convenis signats el 2017
amb un increment major són els d’àmbit superior
a l’empresa (sectorials i de grup), que se situen
en l’1,78%.
L’increment salarial mitjà resultant ha estat de
l’1,42% (1,43% a escala estatal). L’increment
pactat per al 2016 era, al mes de desembre, de
l’1,16% (1,06% a escala estatal).
D’aquests 358 convenis, 280 són d’àmbit
d’empresa, que afecten 58.397 persones, amb
un increment salarial del 0,89%, i 78 són convenis d’àmbit superior (sectorials o de grup), que
afecten 695.128 persones, amb un increment
de l’1,46%. Cal afegir-hi els convenis sectorials
o de grup d’àmbit estatal, que afecten més de
250.000 persones a Catalunya segons estimació
pròpia, amb un increment acumulat de l’1,44%.
Per sectors d’activitat, l’increment mitjà pactat
és, en aquests moments, d’1,03% en el sector
agrari, d’1,54% en l’industrial, d’1,98% en la
construcció i d’1,43% en el de serveis.
Cal destacar que l’increment salarial per als
empleats públics de Catalunya (unes 325.000
persones) l’any 2017 va ser de l’1%, per sota de
l’IPC i per sota de la mitjana d’increments salarials. A més, als empleats i empleades públics
de la Generalitat se’ls deu encara una paga extra
del 2013, una paga extra del 2014 i el 20% d’una
paga extra del 2012.
En general, són els sectors més feminitzats els
que pateixen pitjors increments de salari. Es consolida, així, la bretxa salarial entre dones i homes,
amb salaris per a les dones un 22% menors que
els dels homes.

Clàusula de garantia salarial
Dels convenis que han registrat efectes econòmics per al 2017 durant els 12 mesos de l’any,
disposen d’una clàusula de garantia salarial expressament regulada el 16,47% del total, però,
com que és més freqüent en els convenis de
major grandària, la clàusula afecta el 21,11%
dels treballadors i treballadores. La majoria
d’aquestes clàusules de garantia salarial tenen
efectes retroactius, concretament, el 82,43%. No
obstant això, aquest percentatge és sensiblement
més gran en els convenis d’empresa que en els
d’àmbit superior, la qual cosa fa que només el
57,65% de les treballadores i treballadors que
tenen una clàusula de garantia en el seu conveni de referència es beneficiaran del seu caràcter
retroactiu.
Encara que durant aquest any l’increment mitjà
pactat està evolucionant millor que el 2016, i és
superior al valor interanual de l’IPC al mes de
desembre, situat en l’1,2% a Catalunya, la devaluació salarial dels darrers anys segueix afectant
molts treballadors i treballadores, amb una pèrdua mitjana del 7%.
Les previsions de creixement de l’economia han
de permetre una major recuperació de la pèrdua
salarial soferta en els anys de la crisi i consolidar
la tendència del 2017, de la qual es pot ressaltar que 2.841.367 treballadors i treballadores
han tingut un increment mitjà igual o superior a
l’1,78%, insuficient encara per recuperar la dignitat del mercat de treball.

Ofensiva salarial de CCOO als convenis durant
el 2018
CCOO prepara l’ofensiva per traslladar, als convenis col·lectius que s’han de negociar el 2018,
importants increments salarials que corregeixin
la pèrdua del poder adquisitiu de les persones
treballadores:

g

Els increments salarials han de tenir en
compte diferents indicadors:
– Un mínim equivalent al manteniment del poder
adquisitiu amb clàusula de revisió salarial.
– Retribucions vinculades als índexs de productivitat sectorial.
– Increments addicionals per recuperar la pèrdua salarial dels darrers anys.
– Pactes a la negociació col·lectiva i canvis en
el marc legal per erradicar la bretxa salarial
en les dones.

g El mercat de treball ha de recuperar la causalitat de la contractació i dels acomiadaments per
reforçar l’estabilitat en l’ocupació i en els salaris
dels treballadors i treballadores.

g S’ha de regular la contractació a temps parcial per posar fi als abusos d’aquesta figura contractual, que provoca que el 60% dels contractes
siguin no voluntaris, amb una important pèrdua
de poder adquisitiu.
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CCOO dona suport a les mobilitzacions de
la Marea Blanca contra els retards a les
llistes d’espera

Les delegades i els delegats de la Federació de
Sanitat de CCOO de Catalunya es van mobilitzar
el passat dijous, 25 de gener, contra els retards a
les llistes d’espera, amb concentracions davant
els principals hospitals de Barcelona i altres territoris. Amb el lema “Les llistes d’espera maten”,
la jornada va estar organitzada per Marea Blanca

de Catalunya (de la qual CCOO forma part) i CAS
(Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat), per
denunciar les llistes d’espera a la sanitat pública
i per exigir una atenció sanitària de qualitat, així
com un sistema públic que garanteixi el dret a
la protecció de la salut de tota la ciutadania. A
l’Estat espanyol, hi ha 600.000 persones pendents d’una intervenció quirúrgica, i això sense
tenir en compte les llistes d’espera per a especialistes o per a proves diagnòstiques..

La plantilla de Contact Center
d’Alliance Healthcare exigeix
horaris dignes

La plantilla del Departament de Contact Center d’Alliance Healthcare España està fent dues hores diàries de vaga durant dues setmanes. La protesta, que es va iniciar dilluns passat, té com
a objectiu reclamar a l’empresa uns horaris dignes i compatibles amb la protecció de la salut a
la feina i amb la conciliació de la vida laboral i la personal. CCOO exigeix a la direcció d’Alliance
Healthcare que posi mesures per resoldre aquesta situació. El sindicat denuncia que el personal
d’aquest departament, majoritàriament dones, que atén les consultes de les farmàcies, realitza
unes jornades que exigeixen una presència de fins a onze hores diàries per suplir la manca de
personal necessari per donar cobertura a aquest servei.
Aquesta problemàtica s’arrossega des de fa anys, però l’empresa no hi dona cap solució, la qual
cosa comporta un greu risc per a la salut de les persones que treballen en aquest departament, ja
que estan sotmeses a una situació psicosocial reconeguda com a molt negativa. Aquestes jornades extremadament llargues també dificulten la conciliació de la vida laboral amb la vida personal
dels treballadors i treballadores..

Col·lapse al servei
de transport
sanitari públic a
Catalunya
L’Agrupació d’Ambulàncies de CCOO de Catalunya ha sol·licitat una reunió amb la direcció del CatSalut i del SEM per denunciar
la falta de reacció de l’Administració davant
de l’augment extraordinari de l’activitat estacional (superior al 50%), fet que suposa
un gran sobreesforç per als professionals en
termes de càrrega de treball. A aquest fet,
cal afegir-hi les nombroses queixes que reben en forma d’agressions verbals i, fins i tot,
físiques per part dels pacients. CCOO exigeix
la recuperació del Pla integral d’urgències
de Catalunya (PIUC) i de les hores de servei
retallades, tal com va aprovar el Parlament
de Catalunya, per posar solució a aquesta situació de col·lapse en el servei del transport
sanitari públic a Catalunya.

CCOO impugna
articles del conveni
d’hostaleria per
discriminació
al personal fix
discontinu
CCOO ha impugnat el Conveni d’hostaleria
de Catalunya 2016-2019 al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, en concret els articles que fan referència al col·lectiu de treballadors i treballadores
amb contracte fix discontinu. Un exemple és
l’article referent al premi de vinculació, que
modifica el càlcul sobre el temps treballat,
fet que pot suposar una clara discriminació
d’un col·lectiu que, per la mateixa naturalesa temporal del sector, no pot prestar els
seus serveis durant tot l’any i ja té una minva
econòmica respecte a la resta de persones
treballadores que no tenen aquesta consideració. Recordem que CCOO no va signar
aquest conveni amb el compromís de seguir
vetllant perquè no es vulnerin els drets dels
treballadors i treballadores del sector.

