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8 de Març: Vaga laboral de 2 hores
per torn als centres de treball
llocs de responsabilitat. Això és tant com dir que
per una jornada de 8 hores, les dones treballem
gratuïtament 2 hores. La desigualtat és utilitzada
per mantenir baixos tots els salaris, els de les
dones i els dels homes.

8
de

MARÇ

ENS PLANTEM:
Contra els salaris i les pensions de misèria
Quatre anys de creixement econòmic i encara
no ha arribat a les butxaques de la gent. Les
empreses estan recuperant beneficis i cal
que aquests beneficis arribin als salaris i a les
pensions de jubilació.

• Per la posada en marxa de plans d’igualtat
reals a les empreses.
• Per l’aprovació d’una llei d’igualtat salarial.
•Per la ratificació per part d’Espanya del
Conveni 189 de l’Organització Internacional
del Treball, sobre el treball digne de les
treballadores de la llar.
Contra les violències masclistes
L’any passat 9 dones van ser assassinades
per la seva parella o exparella. L’assassinat és
l’expressió més dura de la violència contra les
dones, que es produeix de moltes maneres,
també en el treball. 1 de cada 10 dones perd la
feina a causa de l’assetjament sexual o per raó
de sexe.

• Per la pujada salarial als convenis col·lectius
i la revaloració de les pensions.

• Per la posada en marxa del Pacte d’estat
contra la violència de gènere amb un
pressupost real.

Contra la bretxa salarial
De mitjana les dones cobrem 6.585 € menys de
salari i 805 € menys de pensió que els homes,
perquè patim més la precarietat dels contractes,
perquè som discriminades en la selecció de

Vives, lliures, unim-nos per la igualtat
• El 8 de Març segueix la vaga laboral de 2
hores per torn.
• Cada dia, denuncia la discriminació que es
produeix a la teva empresa.

Tota la informació la pots trobar aquí

editorial
Nefast
aniversari
Aquesta setmana ha fet sis anys de l’aprovació
de la darrera reforma laboral. Trist i nefast aniversari. Però cal recordar-lo, ja que hem de tenir molt present la seva existència per lluitar-hi
frontalment en contra. La reforma laboral ha fet
augmentar tres punts l’índex de temporalitat
laboral a Catalunya, ha incrementat el treball a
temps parcial involuntari i la taxa de rotació dels
contractes, i ens ha fet assistir a una sagnant
davallada del poder adquisitiu dels salaris. La
reforma ha permès que les empreses es puguin desvincular dels
convenis negociats i
acordats, i que puguin
agilitzar els processos
de modificació de les
condicions de treball
i els d’acomiadament
col·lectiu. La reforma
del PP ha aconseguit que els beneficis de la recuperació econòmica es quedin a les empreses
i no es traslladin a la població amb millors salaris, al mateix temps que s’ha reproduït el model
de baix valor afegit i centrat en mà d’obra intensiva, que provoca una situació de gran vulnerabilitat de l’economia del nostre país davant dels
cicles econòmics globals. Pa per a avui i fam
per a demà. Només hi ha un camí, que és anar
a l’ofensiva, derogar la reforma laboral i recuperar drets i salaris dignes. Ens plantem ja!, oi?

El que hem de saber de la bretxa salarial
La bretxa salarial afecta les dones de totes les
edats, sectors, ocupacions i nivells professionals,
i sobretot les dones nascudes fora d’Espanya.
Aquest és el resultat de totes les desigualtats i
discriminacions que pateixen les dones en el
mercat de treball: terra enganxós, segregació
horitzontal, reduccions de jornada i treball parcial,
i contractació temporal.
La desregulació de les condicions de treball i

els atacs a les relacions laborals empitjoren
la situació de les dones i augmenten la bretxa
salarial. Les bretxes generen precarietat, pobresa
i desigualtat de gènere en els ingressos al llarg
de tota la vida, com passa en les prestacions per
atur i en les pensions.
La bretxa que CCOO observa és l’anual, perquè
entenem que és la que determina que les dones
tinguin pitjors rendes o rebin pitjors prestacions

i pensions de jubilació, i que, alhora, suposa que
les dones tinguin un risc més gran de pobresa. La
diferència en la bretxa salarial per hora i salari anual
es dona perquè en el salari anual influeixen altres
factors, com els complements salarials, les hores
extraordinàries, les reduccions de jornada, etc. Així
la bretxa salarial anual a Catalunya és del 24%, és a
dir, el salari mitjà anual de les dones és gairebé una
quarta part menys del salari mitjà anual dels homes.

www.ccoo.cat
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Empitjoren els homes però les dones no
avancen
La bretxa salarial anual del 2015 va baixar 2
punts respecte de l’any 2014. La precarització
en la contractació pot ser un dels factors més
determinants per a la disminució de la bretxa
salarial. El 2015 la taxa d’ocupació dels homes va
pujar 2 punts respecte de l’any anterior, mentre
que la de les dones, pràcticament, es va mantenir.
La influència de la precarització va marcar més
el salari dels homes que el de les dones, i la

disminució de la bretxa no és conseqüència de
millors condicions salarials per a les dones, sinó
de pitjors condicions per als homes.

La bretxa salarial és el 15,3%. Això cal destacarho perquè no es parli de la bretxa solament com
a resultat de la reducció horària.

fora d’Espanya, una bretxa salarial del 28,9%
respecte de les dones nascudes a Espanya i una
bretxa del 46,6% respecte dels homes nascuts
a Espanya.

gairebé una tercera part menys del salari anual
dels homes: d’una banda, a les ocupacions elementals, i, de l’altra, entre el personal de serveis
de restauració, personals, de protecció i del ram
de la venda. Són, en tots els casos, ocupacions
feminitzades. Són, al mateix temps, les ocupacions que presenten els salaris més baixos. Així
doncs, la precarietat torna a colpejar més fort les
dones.
• Les ocupacions menys qualificades continuen
tenint la bretxa salarial més alta, el 37,6% (més
d’una tercera part menys del salari dels homes), i les ocupacions més qualificades tenen
la bretxa més baixa, on, malgrat tot, és del 21%
(més d’una cinquena part menys del salari dels
homes).

Les dades de la bretxa
Les diferències salarials respecte del salari
mínim interprofessional (SMI)
• El 18% de les dones treballadores, gairebé 1 de
cada 5, té guanys inferiors o iguals a l’SMI. En el
cas dels homes és del 8%, 1 de cada 12.
• El 37% de les dones treballadores cobren entre
1 i 2 vegades l’SMI, en oposició amb un 28% dels
homes.
• Més de la meitat de les treballadores perceben
ingressos que tan sols poden arribar a dues vegades l’SMI. En el cas dels treballadors són poc
més d’una tercera part els que es troben amb
aquests ingressos.
• El 55% de les treballadores tenen ingressos
inferiors a 18.160 €; en el cas dels treballadors
és un 36%. 1 de cada 10 treballadores té guanys
superiors a 36.322 €/anuals, i en el cas dels treballadors són 1 de cada 5.
• De totes les persones treballadores que tenen
ingressos inferiors o iguals a l’SMI, més de dues
terceres parts són dones (70%).
• També és més gran el percentatge de dones
que el d’homes que tenen guanys entre una i
dues vegades l’SMI.
• En el cas de guanys superiors a dues vegades
l’SMI, és més gran el percentatge d’homes que el
cobren i més petit el de dones. A totes les franges
els guanys dels homes són superiors i, a més, la
proporció de dones va disminuint com més gran
és el salari.

g Bretxa salarial per nacionalitat
• Les dones nascudes a la resta del món són
les que tenen els salaris més baixos: una bretxa
salarial del 20% respecte dels homes nascuts

g Bretxa salarial per edats
• Les diferències salarials hi són a totes les edats
i la bretxa salarial és superior al 24% a partir dels
45 anys, i arriba al 32%, gairebé una tercera part
menys del salari anual dels homes, en les dones
de 55 anys i més a Catalunya.
g Bretxa salarial en els sectors de la construcció, la indústria i els serveis
• Hi ha bretxa salarial en els tres grans sectors
d’activitat: serveis, indústria i construcció. Com
més baixos són els salaris, més alta és la bretxa
salarial: 27% a la construcció, 22% als serveis i
21% a la indústria.
• L’elevada bretxa salarial en la construcció es
deu al fet que el salari brut anual dels homes ha
pujat i el de les dones ha baixat. En la indústria,
la bretxa salarial disminueix i es dona el cas que
l’ocupació d’homes a la indústria va augmentar
el 2015 un 5,5% i la de les dones va disminuir un
0,4%. En el sector de serveis, en què hi ha una
disminució de la bretxa salarial anual, també hi
ha un augment en l’ocupació, més gran entre els
homes que entre les dones.
g Bretxa salarial per tipus d’ocupació
• Hi ha dos grups d’ocupació en què la bretxa
salarial supera el 30% i en què les dones cobren

g Bretxa salarial per tipus de jornada
• Quant a la jornada a temps parcial s’observa
que hi continua augmentant la bretxa salarial,
que ja arriba al 7%. La retribució mitjana de les
persones que treballen a temps parcial ha pujat, però menys si són dones. O sigui que, en
situació de més precarietat, les dones encara
empitjoren.
g Bretxa salarial per tipus de contracte
• La bretxa està per sobre de la mitjana (24%)
tant en la contractació indefinida com en la contractació temporal. També es dona el cas que
augmenta la bretxa en les condicions més precàries de treball (contractes temporals), en 1,5
punts, i se situa en el 13,6.
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CCOO denuncia les males condicions dels lavabos de l’aeroport
del Prat
El Comitè d’Empresa de Valoriza Facilities,
encarregada de la neteja de la terminal T1
de l’aeroport de Barcelona - El Prat, ha tornat
a denunciar la nefasta situació dels lavabos
de l’aeroport, especialment els de terra vermell nord i els de recollida d’equipatges, que
posa en perill la salut dels treballadors i les
treballadores que realitzen la neteja i dels
mateixos passatgers. El comitè fa temps que
denuncia que els lavabos esmentats estan
permanentment embussats i perden aigua i
residus biològics durant tot el dia, cosa que
provoca que els treballadors i les treballadores que realitzen el servei de neteja visquin
una situació inhumana i insostenible que els
comporta estrès i sobrecàrrega de feina.

Televida no protegeix la salut
dels seus empleats i empleades
Les delegades de prevenció de CCOO a
l’empresa de teleassistència Televida denuncien des de l’any 2014 l’exposició a factors
de risc de les treballadores i treballadors del
seu centre a Barcelona, a causa de la síndrome de l’edifici malalt. Al 2014 es va produir el primer cas de lipoatròfia semicircular
en una treballadora, i des de llavors i fins al
gener del 2018 han aparegut 16 casos més
de lipoatròfia semicircular i anular. L’empresa
fins avui només ha implementat algunes mesures preventives, que no han reduït el risc
a l’exposició, malgrat que CCOO va posar
denúncies a la Inspecció de Treball. De fet,
han aparegut més casos i els que ja hi havia
s’han mantingut o han empitjorat, però no
n’ha desaparegut cap. CCOO farà el que calgui per garantir la salut de les treballadores i
treballadors als seus llocs de treball.

CCOO demana la retirada de la
llicència a Servicarne
La federació estatal de CCOO d’Indústria s’ha
reunit amb la directora general de Treball
Autònom, Economia Social i Responsabilitat
Social de les Empreses per exigir al Ministeri
d’Ocupació que retiri la llicència administrativa a Servicarne, una falsa cooperativa de treball associat en la qual operen més de 5.000
falsos autònoms a tot l’Estat. CCOO creu que
a aquests falsos autònoms se’ls ha de donar
d’alta com a personal assalariat al Règim General de la Seguretat Social i que passin a
formar part de les plantilles de les empreses
càrnies on presten els seus serveis. En el cas
de Catalunya, Servicarne té 130 falsos autònoms contractats a l’antiga l’empresa Milsa
de Lleida.

Com posem fi a la bretxa salarial?
Per posar fi a la bretxa salarial i impedir que la
sortida d’aquesta crisi i els atacs a la negociació
col·lectiva, i, com a conseqüència, a les relacions
laborals siguin a costa de la precarització de les
dones, des de CCOO exigim:

g Oferir treball estable contra l’ús fraudulent de
la contractació a temps parcial, la temporalitat
injustificada i les hores extres no pagades.

gIntroduir en els convenis col·lectius:
• Sistemes d’identificació de la bretxa salarial a
les empreses.
• La definició de tots els conceptes retributius.
• La identificació dels conceptes retributius per
a cadascun dels llocs de treball per evitar que
hi hagi qualsevol tipus de discriminació per raó
de sexe.
• La garantia que els llocs de treball feminitzats
no estiguin infravalorats.
• Una valoració de llocs de treball amb
perspectiva de gènere.
• La creació d’una comissió paritària d’igualtat
que faci el seguiment de tots aquests aspectes, a
més dels inclosos en els plans d’igualtat.
Impulsar polítiques actives d’ocupació amb
perspectiva de gènere i incentivar les empreses
petites i mitjanes a negociar i a elaborar mesures
i plans d’igualtat.

g Dotar la Inspecció de Treball de personal
format i especialitzat en gènere que pugui actuar
d’ofici per detectar i identificar discriminacions
laborals, sobretot en professions feminitzades.

g Aplicar una llei d’igualtat salarial.

g Assegurar que els pressupostos de l’Estat i
de la Generalitat garanteixin els serveis públics
d’atenció social i de dependència.
g Complir l’obligatorietat del permís de
paternitat que recull la Llei 3/2007 i lluitar
per ampliar-lo fins que sigui igual que el de
maternitat.

gPromoure plans d’igualtat a totes les
empreses per evitar la bretxa salarial i totes les
discriminacions.
g Lluitar contra la parcialitat, la temporalitat i
la precarietat.
g

Pagar totes les hores treballades i lluitar
contra les hores extraordinàries.

Trobeu l’informe a:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/2018_informe_bretxa_salarial.pdf
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Més de 2.500 delegats i delegades
de CCOO de Catalunya omplen
l’assemblea celebrada a Sant Adrià
de Besòs
El dimecres 7 de febrer, més de 2.500 de
delegats i delegades de CCOO de Catalunya
van assistir a l’assemblea que va tenir lloc al
Pavelló Poliesportiu Marina Besòs, de Sant
Adrià de Besòs, amb el lema “A l’ofensiva!”,
i que va comptar amb les intervencions de
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, i d’Unai Sordo, secretari general de
CCOO d’Espanya.
Aquesta assemblea va representar una clara
mostra de la força de la nostra organització,
de l’orgull de ser de CCOO. Estem a l’ofensiva

i, en aquest sentit, es va parlar de la campanya
sindical per a la millora salarial en els convenis
col·lectius del 2018. També estem a l’ofensiva
contra la desigualtat salarial de les dones i
donem suport a les mobilitzacions previstes
per al 8 de Març. Un dels altres temes tractats
va ser la creació d’ocupació de qualitat perquè
els treballadors i les treballadores sortim de la
crisi en bones condicions, així com les eleccions
sindicals i l’enfortiment de l’organització dels
treballadors i les treballadores a l’empresa
davant de les noves realitats laborals.

El CITE obre un punt
d’informació per a
treballadores de la
llar estrangeres
El treball de la llar és un dels sectors amb més
incidència del treball informal, amb grans
mancances de drets laborals, i concentra un
elevat percentatge de dones immigrades. Cal
tenir en compte la situació d’aïllament d’aquestes
treballadores i el desconeixement dels seus drets,
fets que agreugen la seva situació de precarietat
i afecten la seva capacitat d’organitzar-se i de
reivindicar el que els pertany. És per això que
el CITE, amb col·laboració amb la Federació de
Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya, ha
obert un punt d’atenció específic setmanal adreçat
a treballadores de la llar estrangeres. Aquest punt
d’informació, ubicat als locals del CITE a la Via
Laietana, 16, 1a planta, de Barcelona, atendrà les
consultes d’aquestes treballadores que estiguin
vinculades amb la llei d’estrangeria o sobre
aspectes laborals bàsics, de manera gratuïta.

CCOO i Unió de
Pagesos creen un
grup de treball

Es preveu una primavera calenta en el subsector
de muntatge i manteniment de telefonia
CCOO d’Indústria de Catalunya comença a
plantejar mesures de pressió en el subsector
de muntatge i manteniment, per als propers
mesos, per forçar Movistar i les seves contractes a complir els acords de la mesa paritària
estatal del sector i desenvolupar les meses
específiques de productivitat i de prevenció de
riscos laborals. CCOO denuncia que la manca
de voluntat de Movistar i les contractes per
tirar endavant aquests acords aboca el sector

al conflicte i s’hi preveu una primavera calenta
si la part patronal no canvia els seus plantejaments. L’objectiu és garantir les condicions
laborals dels treballadors i treballadores del
sector i revertir l’incompliment continuat dels
percentatges de plantilla pròpia i plantilla subcontractada per gran part de les empreses
contractistes. CCOO denuncia que Movistar és
coneixedora d’aquests incompliments i que fa
cas omís de les reivindicacions plantejades.

L’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO i la Unió
de Pagesos han acordat crear un grup de
treball conjunt per tal de tractar aspectes que
millorin la tasca i els serveis que el Departament
d’Agricultura presta al territori. Les dues
organitzacions faran saber al nou Govern català
les propostes consensuades que sorgeixin del
grup de treball pel que fa a aquestes tasques i
serveis que porten a terme els agents rurals
(prevenció d’incendis i danys provocats per la
fauna salvatge), i la necessitat que s’incrementin
els recursos humans i pressupostaris per dur a
terme correctament aquestes tasques. L’acord
va tenir lloc en el marc d’una reunió a la qual
va assistir Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya, i Joan Caball, coordinador
nacional d’Unió de Pagesos, entre altres.

5
Núm. 290 - dijous, 15 de febrer de 2018

CCOO valora positivament l’oferta inicial
de 16.000 places docents públiques i ho
considera un èxit de la lluita sindical
La Federació d’Educació de CCOO entén
que l’oferta de vora 16.000 places que el
Departament d’Ensenyament ha fet pública i
que convocarà fins a l’any 2023 és un pas més
que farà possible l’estabilitat de les plantilles,
permetrà, al personal interí que ha patit la
inseguretat laboral tots aquests anys, accedir a
la funció pública en les millors condicions i serà
fonamental per assegurar un bon servei públic
que permeti plantilles estables amb continuïtat.
Tot plegat, doncs, garanteix la qualitat educativa.
CCOO recorda que aquesta proposta arriba
després de l’acord del 29 de març a escala
estatal i de l’acord que CCOO i UGT van signar
el 16 de juny del 2017 a la Mesa General
de la Funció Pública de Catalunya. Aquest
acord va ser possible gràcies a la capacitat

de proposta i mobilització del sindicalisme de
classe i confederal, i només amb el suport dels
treballadors i treballadores es podrà garantir el
seu compliment.
Objectiu: reduir la interinitat
Aquests acords han d’aconseguir, durant els
propers cinc anys, assolir l’objectiu de reduir la
taxa d’interinitat al 8%, tal com es va acordar a
l’acord del 29 de març en l’àmbit estatal.
La Federació d’Educació de CCOO vol remarcar,
però, que continuarà insistint perquè la
convocatòria inclogui el màxim reconeixement a
l’experiència docent que permet la llei i que es
compleixin els terminis previstos.
La proposta que s’ha començat a negociar, i que
encara no està tancada, preveu un calendari

plurianual de convocatòries àmplies alternant
els diferents cossos fins al curs 2022-2023.
Aquesta alternança donarà la possibilitat que
cada persona es pugui presentar un mínim de
dos cops.
La proposta comportaria un total de 15.600
places del procés d’estabilització, més la taxa de
reposició prevista (jubilacions). Aproximadament
són 23.000 places, el que suposaria entre 4.000
i 5.000 places cada any.
Durant el mes de febrer continuen les negociacions
amb el Departament d’Ensenyament per anar
concretant la proposta inicial. CCOO segueix
exigint el compliment de l’acord que van signar
i portaran propostes concretes a la negociació,
com la demanda d’un pla d’estabilitat per als
majors de 55 anys paral·lel a tot aquest procés.

Un delegat de CCOO publica un llibre
que recull les millors cites de la història

CCOO de Catalunya convoca
els seus premis de poesia 2018
L’àmbit de Cultura de CCOO de Catalunya convoca el 29è Premi de Poesia
Miquel Martí i Pol, en llengua catalana, i el 22è Premi de Poesia José Mª
Valverde, en llengua castellana. Aquests premis estan oberts a tots els
poemes que no hagin estat guardonats en altres certàmens. El tema és
lliure i l’extensió del poema o del conjunt de poemes ha de ser d’un mínim
de 80 i un màxim de 140 versos (la prosa poètica es compta per línies).
El termini de presentació de poemes es tanca el dia 16 d’abril del 2018,
i seran desestimats aquells treballs que no reuneixin totes les condicions
demanades. La resolució del jurat es farà pública en un acte que tindrà
lloc a la seu del sindicat (Via Laietana, 16, Barcelona), el dia 12 de maig
de 2018.
Pots veure les bases aquí.

L’afiliat i delegat de CCOO al sector del lleure
del Baix Llobregat, Jordi Amate, ha publicat el
llibre Paseando por una parte de la historia:
antología de citas. És una recopilació de les
millors cites expressades al llarg de gairebé mil
anys d’història, a través d’idees i experiències
de diverses personalitats de diferents cultures.
És una porta oberta al pensament de grans
persones que, amb el seu judici i talent, van
modificar el món que els va tocar viure. Consta
de gairebé 800 pàgines, 437 personatges i
més de 13.000 cites literàries.
Amate pretén mostrar que una opinió, una frase o una cita popular poden
amagar tot el coneixement i l’enginy de l’ocurrència més suggestiva. A
més de descobrir milers de perles de saviesa de tots els temps, pots
aprendre diverses curiositats relacionades amb les celebritats a les quals
es fa referència.
Si t’interessa poder adquirir-ne un exemplar, contacta directament amb
jordi.amate@ccoo.cat.

