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Massiva mobilització al
carrer en defensa de les
pensions públiques
Desenes de milers de pensionistes i jubilats,
però també de persones de totes les edats, van
sortir al carrer el passat 17 de març, convocats
per CCOO i moltes altres organitzacions,
per reclamar augments de les pensions al
mateix nivell que el cost de la vida i el futur
del sistema públic de pensions. A Catalunya
van tenir lloc manifestacions a Barcelona i
a un gran nombre de ciutats, com també va
passar arreu de l’Estat. A les mobilitzacions,
que van ser massives, els convocants han
volgut deixar clar que aquest no és només un
tema de pensionistes i jubilats, ja que tots els
treballadores i les treballadores ens hi juguem
un dret que ens guanyem treballant i cotitzant
al llarg de la vida. La solució per al futur de les
pensions requereix tenir feina de qualitat amb
salaris dignes i cotitzacions adequades a les
necessitats del sistema. També exigeix tenir
un sistema fiscal just on pagui més qui més
té i on es persegueixi l’economia submergida.

editorial
Quo vadis?
Comencen aquells dies de l’any que fan olor
de flors, processons, vacances i pel·lícules de
romans. I hi arribem amb la pregunta que fa
temps que ens fem: on vas, Catalunya? Fa
massa temps que tenim les institucions catalanes intervingudes, frenades i ofegades, i
això està tenint conseqüències directes en la
ciutadania i en les seves necessitats socials
i vitals. Catalunya ha de recuperar les seves
institucions, ha de tenir un govern efectiu ja
i ha de posar fi a l’article 155. I, sobretot, cal
defensar la convivència i la cohesió social,
els drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes que han estat malmesos en els darrers
temps a casa nostra. En aquest sentit, CCOO
de Catalunya participa en l’espai Democràcia
i Convivència, format per entitats, sindicats
i organitzacions de la societat civil i que té
per objectiu donar una resposta unitària en
defensa de les institucions catalanes, des del
respecte a la diversitat del país i del diàleg.
És temps de començar a cosir tot allò que
s’ha estripat.

Els manifestants van cridar consignes contra
les mentides del Govern del Partit Popular
quan diu que està augmentant les pensions.
Les dades demostren que els augments del
0,25% any rere any des del 2013 han estat
molt per sota de l’augment de l’IPC.
CCOO ja ha anunciat que continuaran les
mobilitzacions mentre no s’augmentin les
pensions de manera digna i adequada i
mentre no es faci un autèntic debat per trobar
les mesures per consolidar el sistema públic
de pensions.

Nova manifestació el 14 d’abril a Barcelona,
en defensa del sistema públic de pensions
11 hores. Plaça Urquinaona
www.ccoo.cat
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CCOO reclama garanties per a ’ocupació
i el futur de Freixenet

Davant la compra de la majoria de capital
del Grup Freixenet per part del grup alemany
Henkell, CCOO ha manifestat que aquesta
operació ha de garantir l’ocupació del grup,
així com la consolidació d’un projecte industrial de futur. Tant el Comitè d’Empresa com
la Secció Sindical de CCOO de Freixenet han
demanat una reunió de caràcter urgent a la direcció del grup perquè aquesta compleixi amb
la seva obligació d’informar la representació
dels treballadors i treballadores sobre aquesta operació de venda. CCOO coordinarà les
accions oportunes davant de l’Administració
i en el marc de coordinació sindical europeu
per garantir els objectius de consolidació de
l’ocupació i del projecte industrial del Grup
Freixenet en aquest nou escenari.

Els policies locals es mobilitzen per la
jubilació anticipada

CCOO i els sindicats signants de la Plataforma
Nacional per l’Avançament de l’Edat de Jubilació dels Policies Locals han acordat iniciar una
sèrie de mobilitzacions contra la paralització
del decret per la jubilació anticipada dels policies locals. Aquestes accions consisteixen a
fer concentracions de policies locals davant de
les delegacions i subdelegacions del Govern
de cadascuna de les províncies, els divendres
alterns. A Barcelona tindrà lloc al carrer Mallorca, 278. Les concentracions han començat
avui divendres d’11 h a 12 h i es repetiran els
dies 6 i 20 d’abril.

La plantilla de REGESA es mobilitza per
salvar els llocs de treball

El personal de la societat REGESA està pendent de la decisió política que vulguin adoptar
l’Ajuntament de Barcelona i els altres quatre
ajuntaments que formen part del Govern del
Consell Comarcal del Barcelonès (Badalona,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs
i Santa Coloma de Gramenet), una vegada
coneguda la decisió adoptada pel Consell
d’Administració de liquidar REGESA. La solució per garantir el futur laboral dels seus
32 treballadors i treballadores depèn, principalment, de l’Ajuntament de Barcelona, amb
les repercussions personals i familiars que
se’n deriven. Els treballadors i treballadores
han iniciat protestes perquè el tancament no
està justificat i reclamen a l’Ajuntament que
els subrogui en la seva relació laboral. Les
mobilitzacions han començat el 21 de març
amb una concentració davant l’Ajuntament de
Barcelona.

CCOO organitza a Madrid la tercera
trobada confederal de l’actiu sindical
Seccions sindicals, equips d’extensió i estructures
organitzatives se citaran a Madrid el proper 12
d’abril del 2018 en la tercera trobada confederal
de l’actiu sindical. Aquesta trobada tindrà lloc
al Palacio Municipal de Congresos (avinguda
Capital de España, 7).
Una important delegació de CCOO de Catalunya
participarà en aquesta trobada, que té per objecte
centrar els objectius sindicals per al proper període,
com són els salaris, la qualitat de l’ocupació i la
lluita per la igualtat. També es tractarà la posada
en marxa del desenvolupament organitzatiu, amb
l’impuls d’una atenció més àmplia i més propera
a l’afiliació i als treballadors i treballadores en
general. Altres aspectes que es tractaran en la
trobada tenen a veure amb la intensificació del

treball afiliatiu, preparar el procés electoral i
fomentar el sentiment de pertinença.
L’actiu del sindicat comprèn les persones que
desenvolupen l’activitat sindical a l’empresa,
les seccions sindicals, els integrants dels equips
d’extensió i els membres de les estructures
federals i territorials.

Vaga indefinida en la restauració de l’Aeroport
del Prat aquesta Setmana Santa
El comitè d’empresa de Pansfood, restauració
a l’Aeroport del Prat de Barcelona, ha convocat
vaga indefinida a partir del dissabte 24 de
març, arran que AENA hagi subhastat i dividit
la concessió denominada Lot 22 amb l’únic
propòsit de precaritzar les condicions laborals,
una imposició que no respecta ni un sol acord
dels existents fruit de la negociació sindical de

molts anys. Per a CCOO es plantegen moltes
preguntes per resoldre com amb quins criteris es
reparteix el personal? Per què les persones amb
reclamacions pels seus drets, són les que canvien
d’empresa? Per què la majoria del col·lectiu de
treballadors àrabs és traslladat?.
A partir de la Setmana Santa es faran diferents
mobilitzacions.

Deducció de la quota d’afiliació a
la declaració de la renda
La quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que pots deduir quan realitzis la teva
declaració anual de la renda (així ho marca la Llei de l’IRPF). La deducció pot comportar un
estalvi en la quota anual d’afiliació d’entre el 20% i el 35%, segons els casos.
Aquest import NO APAREIX a l’esborrany d’Hisenda en compliment de la Llei de protecció de
dades. Pots deduir les quantitats que has pagat en concepte de quotes per la teva afiliació a
CCOO. Els justificants són els mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja tens.
Recorda que NO et cal un certificat, però en cas que el necessitis, te’l pots imprimir directament
sol·licitant-lo des de l’app del mòbil o des de la seu electrònica de la web de CCOO de Catalunya:
https://seu-electronica.ccoo.cat/
Per a qualsevol consulta, pots adreçar-te a uat@ccoo.cat.
La quantitat que s’ha de deduir cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats”
[casella 013] de l’imprès oficial (digital o en paper) de l’IRPF.
Vols fer la declaració de la renda 2017 a CCOO? Demana cita prèvia per telèfon o correu
electrònic. Aquí tens tota la informació
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CCOO i UGT denuncien la situació de precarietat
laboral que viu el sector de la recerca a Catalunya
Representants dels treballadors i treballadores de
CCOO i UGT del sector de la recerca de Catalunya
s’han reunit recentment per consensuar
actuacions conjuntes per denunciar la situació
de precarietat laboral d’aquest sector.
La recerca és un dels sectors cabdals del
nostre país. Té el 80% dels seus treballadors i
treballadores contractats de manera temporal,
amb contractes per obra i serveis (mal definits en
la majoria dels casos) i per períodes inferiors a la
duració dels projectes i beques. A això, s’hi suma
la problemàtica de la falta de conveni col·lectiu
sectorial, que dona lloc al fet que les condicions
de treball en la recerca s’estiguin regulant, amb
algunes excepcions de centres amb conveni
propi, per convenis com ara el d’oficines i
despatxos, que en cap cas reflecteix la realitat
dels centres d’investigació, o directament per
l’Estatut dels treballadors.

Cal un conveni col·lectiu del sector
CCOO i UGT reclamen des de fa anys la necessitat
que el sector de la recerca tingui un conveni
col·lectiu sectorial que reguli les condicions del
personal del sector, fet al qual els representants
empresarials dels centres de recerca de Catalunya,
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)
i la Institució de Centres de Recerca de Catalunya
(CERCA), s’han negat de manera sistemàtica, tot
i la resolució del Parlament de Catalunya del 6 de
maig del 2016 que insta a fer-ho.
Els sindicats consideren inacceptable que un
sector estratègic com la recerca de Catalunya no
tingui un conveni sectorial. En aquest sentit, CCOO
i UGT apel·len als representants empresarials
dels centres de recerca perquè obrin un marc de
negociació real per a un conveni laboral digne per
als treballadors i treballadores dels centres de
recerca i no descarten futures mobilitzacions.

CCOO participa amb Somescola a la manifestació
en defensa de l’escola catalana

CCOO va participar en la manifestació de
Somescola i altres organitzacions que va tenir
lloc el passat dissabte, 17 de març, a Barcelona
en defensa del model d’escola catalana. La
mobilització tenia com a objectiu impedir que
s’afegeixi una nova segregació, la lingüística, a
les que ja pateix actualment el nostre sistema
educatiu, fruit de dècades de polítiques neoliberals

i conservadores. Així mateix, es va defensar
el nostre model de convivència lingüística a
l’escola, com una tasca per a tota la comunitat
educativa i tot el país, defugint qualsevol intent
de limitar-la o utilitzar-la en funció d’opcions
polítiques. També es va reivindicar el model
d’immersió lingüística, com un model d’èxit, que
ha demostrat la seva eficàcia pedagògica i social
durant més de 30 anys, en els quals l’alumnat
ha sortit amb nivell competencial en les dues
llengües cooficials. Finalment, a la manifestació
es va reclamar garantir el respecte a les llengües
de les persones que conformem la comunitat
educativa. Una comunitat educativa plurilingüe,
com el conjunt de la societat catalana.

CCOO de Catalunya impulsa un servei
d’assistència tècnica en matèria de salut laboral
El Departament de Salut Laboral de CCOO de Catalunya ha posat en marxa una nova via d’accés al
servei d’assistència tècnica en matèria de prevenció de riscos laborals per a tots els treballadors i
treballadores. És el formulari de consultes tècniques que té el suport i el finançament del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social i de la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, FSP.
Aquest servei d’assistència no és nou, sinó que existeix des de fa molt de temps, però ara intentem
arribar a més treballadors i treballadores, siguin afiliats o no, perquè es puguin posar en contacte
amb CCOO per resoldre consultes i aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
La via d’accés, la trobareu al web de CCOO en aquest enllaç, així com a través de l’adreça electrònica
salutlab@ccoo.cat o al telèfon 93 481 27 80 (en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i
de 16 a 18 hores).

Familiars i extreballadors
de l’antiga fàbrica AGMA
sol·liciten a la Seguretat
Social el reconeixement
de malaltia professional

Familiars i extreballadors de l’antiga fàbrica
AGMA han presentat a l’Institut Nacional de
la Seguretat Social una sol·licitud de revisió
dels expedients de jubilació, de les pensions
d’incapacitat permanent per contingència
comuna i de les pensions de viduïtat perquè
passin a ser reconegudes com a contingències
professionals. Ho han fet acompanyats per
CCOO i la Plataforma Cívica per la Salut i el
Medi Ambient, que els han donat suport en tot
aquest procés. Aquest grup d’extreballadors
estan afectats per càncer de bufeta, com a
conseqüència de l’exposició a metalls en el
desenvolupament de la seva feina.
L’empresa AGMA, que va tancar les seves
instal·lacions el setembre del 1992, estava
ubicada a Santa Margarida i els Monjos i
es dedicava a la fosa secundària d’alumini.
Després d’haver tancat, diversos treballadors
de l’empresa es van veure afectats per
diferents tipus de càncer.
Afectats per càncer de bufeta
La Plataforma Cívica per la Salut i el Medi
Ambient es va implicar des de l’inici en la
reparació dels danys a la salut i al medi ambient
causats pels residus d’AGMA i va contactar
amb CCOO per iniciar el procés per analitzar
i determinar l’origen de la malaltia d’aquests
treballadors. Així es va iniciar un procés
d’entrevistes amb l’Institut Català d’Oncologia
i, mitjançant el Centre d’Investigació en Salut
Laboral, es va signar un protocol amb la
Universitat Pompeu Fabra per dur a terme un
estudi que determinés la relació del càncer de
bufeta amb la fosa secundària d’alumini.
Els resultats de l’estudi relacionen l’exposició
a la fosa secundària d’alumini amb el càncer
de bufeta. Per això, amb l’assessorament
del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO, s’ha
iniciat el procediment per sol·licitar a l’INSS
el canvi de contingències i que es revisin, en
conseqüència, els expedients de jubilació, les
pensions d’incapacitat i les pensions de viduïtat
dels extreballadors i familiars afectats.
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