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El 22 de maig, mobilització per a
la recuperació del poder adquisitiu
dels salaris en els convenis
col·lectius
CCOO i UGT han convocat una mobilització, el
proper 22 de maig, per reivindicar millores en les
polítiques de defensa de la negociació col·lectiva
i dels convenis que garanteixin la recuperació del
poder adquisitiu dels salaris.
La mobilització consistirà en quatre concentracions
en diferents punts de Barcelona, amb diversos
sectors i empreses, que posteriorment es
convertiran en columnes que aniran en
manifestació fins a la patronal Foment del Treball,
on confluiran, al voltant de les 12 del migdia.
Les columnes sortiran de la plaça d’Urquinaona,
de la plaça del Rei, de la plaça de Sant Jaume
i de l’antiga plaça d’Antonio López, davant de
Correus. Sectors industrials, de la construcció,
sanitaris o educatius, entre d’altres, conformaran
aquestes columnes.
A Tarragona hi haurà una concentració a les
12 h davant la Confederación Empresarial de la
provincia de Tarragona (CEPTA) a Rambla Nova
nº 95, i a Girona la concentració serà a les 11 h
davant la patronal FOEG, al carrer Bonastruc de
Porta, núm. 15.

editorial

Govern sí, però
efectiu
Finalment, Catalunya tindrà nou president i
nou govern. És fonamental que es recuperin
les institucions catalanes, que s’aixequi el
155 d’una vegada i que es comencin a fer
polítiques socials absolutament imprescindibles per millorar la vida dels ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya. Fa massa temps
que les institucions estan intervingudes i
congelades i això no és bo per a les persones que vivim i treballem a Catalunya. No és
bo per a aquest país. És evident que estem
parlant d’un govern efectiu, un govern que
governi, que gestioni les administracions públiques i que faci realitat un pressupost per a
Catalunya per impulsar l’activitat econòmica
i millorar les polítiques socials. Un govern
que impulsi la renda garantida de ciutadania,
el Pacte nacional per a la indústria, les polítiques d’habitatge social… No entenem de
cap manera un govern basat en la provisionalitat i que no tingui com a objectiu la gestió del dia a dia de la primera administració
catalana. I cal que les institucions estatals i
catalanes obrin ponts de diàleg i trenquin el
bloqueig polític i territorial a Catalunya. Estarem atents!

Les patronals catalanes rebutgen les propostes sindicals
en la negociació de l’Acord interprofessional de Catalunya
(AIC) 2018
Després de tres mesos de negociacions, les
patronals catalanes Foment del Treball, Pimec
i Fepime rebutgen les principals propostes de
CCOO i UGT de Catalunya per renovar l’Acord
interprofessional de Catalunya (AIC) 2018.
L’AIC hauria d’orientar la negociació dels
convenis col·lectius dels propers anys, enfortir
i desenvolupar el marc català de relacions
sociolaborals i afavorir una sortida més justa al

llarg període de crisi econòmica, que, juntament
amb les reformes laborals, ha deteriorat greument
les condicions de treball, amb la precarització de
l’ocupació, la reducció dels salaris i l’augment de
les desigualtats.
En matèria salarial, CCOO i UGT han exigit
criteris clars que permetin la recuperació del
poder adquisitiu dels salaris, amb increments
que tinguin en compte tant la pèrdua salarial

d’aquests anys com l’evolució de la inflació, amb
clàusules de revisió salarial que garanteixin el
salari real pactat.

www.ccoo.cat
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CCOO demana solucions per aturar les
accions violentes contra treballadors
del sector ferroviari
El Sector Ferroviari de CCOO no tolera les
accions violentes contra els treballadors i les
treballadores. La darrera agressió comesa a
companyes i companys de Metro de Barcelona els ha fet prendre la determinació de dir
prou i demanar solucions contundents tant a
l’Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya. Ja són moltes les agressions
que els ferroviaris de Catalunya estan patint.
En els darrers anys, s’està produint una escalada de violència tant a Metro com a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, Adif
i les empreses de contractes ferroviàries. L’any
passat el Sector Ferroviari de CCOO va iniciar
la campanya #StopAgressions als treballadors i
treballadores ferroviaris i als usuaris i usuàries
perquè les empreses i les diferents administracions en prenguessin consciència.

Protesta contra la LOMCE, les retallades a l’escola pública i la criminalització de docents

CCOO va convocar, el 8 de
maig, una concentració
davant la Subdelegació del
Govern per a la derogació
de la LOMCE, per revertir
les retallades i per aconseguir un increment real
del pressupost destinat
a l’educació tant a casa
nostra com al conjunt de
l’Estat. Igualment, la Federació d’Educació de CCOO
va denunciar la criminalització que estan patint
molts docents per part de determinats partits
polítics i d’alguns mitjans de comunicació,
amb acusacions gratuïtes d’adoctrinament, de
manipulació o d’incitació a l’odi. Una veritable
campanya contra l’escola catalana, en la qual
es barregen indiscriminadament atacs contra
l’actual model lingüístic i contra el lliure debat
a les aules.

Segueix el conflicte laboral a
l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona
CCOO a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
de la Diputació de Barcelona ha constatat que
aquesta no està disposada a restablir el perjudici econòmic i laboral que ha provocat al
personal de gestió i recaptació tributària amb
l’incompliment dels pactes i acords dels darrers
anys. La plantilla va acordar continuar amb les
mobilitzacions si la corporació no garantia el
compliment dels acords de valoració i reclassificació professional que havien d’estar implementats el gener del 2017. El 4 de maig va tenir
lloc una nova mobilització, i no es descarten
més jornades de mobilització i vaga si no es resol el conflicte, que està tenint un gran impacte
en el servei tributari que s’ofereix als prop de
300 ajuntaments de la província de Barcelona,
amb el seguiment massiu d’una plantilla de 700
persones.

CCOO reclama mesures concretes a l’AIC contra la
bretxa salarial, la temporalitat i les noves formes de
precarietat laboral
Els sindicats plantegen prestar una especial
atenció a la negociació de mesures concretes
contra la bretxa salarial entre dones i homes
que possibilitin una igualtat de gènere real. En
matèria d’igualtat han plantejat que s’estengui
l’obligació de fer plans d’igualtat de gènere a
totes les empreses a partir de 100 persones de
plantilla i abordar de manera decidida mesures
de no-discriminació del col·lectiu LGTBI al món
del treball.
Afavorir la contractació indefinida
En relació amb la contractació, CCOO i UGT
reivindiquen solucions a l’augment de la
contractació temporal injustificada i la necessitat
d’afavorir la contractació indefinida i estable.
Al mateix temps defensen mesures contra la
contractació a temps parcial involuntària, que
s’ha convertit en un dels problemes més greus
del nostre mercat de treball, amb nivells de frau
de llei molt superiors als de la situació anterior
a la crisi.
En temps de treball, els sindicats insisteixen en
la necessitat d’orientacions per a una reducció
ordenada i real de la jornada de treball que
permeti la creació de nous llocs de treball.
Flexibilitat negociada
Al mateix temps, la flexibilitat negociada del
temps ha d’incorporar nous drets de conciliació
corresponsable. El dret al control de la

jornada diària es converteix en clau per evitar
prolongacions de jornada no pagades i per
possibilitar l’autogestió del temps a favor de les
persones treballadores.
Els processos d’externalització i subcontractació
d’activitats, l’objecte dels quals ha estat
exclusivament el d’abaratir costos salarials a
través de les empreses de serveis i multiserveis,
ha de tenir límits. Per això CCOO i UGT reivindiquen
que els convenis col·lectius incorporin clàusules
que obliguin les empreses multiserveis –davant
la precarització de l’ocupació, els efectes
negatius per a la salut i l’enfonsament salarial
que suposen– a garantir com a mínim els salaris
i els drets del conveni col·lectiu sectorial de les
diferents activitats que desenvolupin.
Contra la nova explotació laboral
En el mateix sentit, i per fer front a problemes
nous de la nostra actualitat econòmica i social,
CCOO i UGT han proposat un conjunt de mesures
concretes contra les denominades plataformes
digitals, que, sota el paraigua d’una falsa economia
col·laborativa, oculten noves formes d’explotació
laboral extrema i neguen a les persones fins i
tot els mínims drets de la relació de treball. De
fet, la patronal es nega a engegar iniciatives
que permetin, a través de la col·laboració amb
l’autoritat laboral, erradicar aquestes males
pràctiques, que, a més de precarització, generen
una greu competència deslleial.
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Milers de persones secunden les manifestacions
del Primer de Maig del 2018
El dimarts 1 de maig del 2018, en el Dia
Internacional del Treball, milers de persones
van sortir al carrer per reclamar més igualtat,
ocupació, salaris i pensions. Amb el lema
“Ara ens toca a nosaltres!” es van fer grans
manifestacions conjuntes de CCOO de Catalunya
i UGT de Catalunya a Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona, Tortosa, Blanes o Igualada.
A Barcelona, sota una pluja insistent, prop de
30.000 assistents van omplir el recorregut que,
des de la plaça d’Urquinaona, va baixar per la Via
Laietana fins a l’avinguda de la Catedral. Allà van
tenir lloc els parlaments dels secretaris generals
dels sindicats, Javier Pacheco i Camil Ros, que
van estar acompanyats per Montserrat Vilà,
coordinadora de la Plataforma Unitària contra
les Violències Masclistes. Precisament la recent
sentència de La Manada per la violació d’una
noia a Pamplona va marcar la mobilització, que
va tenir com a fet destacat una pancarta que
obria la manifestació amb el lema “No és abús,
és violació. #Noésno”.

Acció Jove de CCOO reedita la guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’
Des d’Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya
s’ha realitzat una segona edició de la guia
Aprenents, becaris i treball precari, davant la
celebració del 8 de Maig, Dia Internacional del
Becari.
Aquesta guia pretén ser una eina útil per al jovent
i la representació sindical de CCOO. En el context
actual es fa palès que l’entrada al mercat laboral
per part de les persones joves està condicionada
per l’existència de diferents contractes de
pràctiques i/o convenis de col·laboració. Aquest
ampli ventall de tipologies contractuals, així com
de convenis en pràctiques, fa que no existeixi una
informació clara i accessible sobre aquest tema,
i això dificulta la tasca del personal sindicalista
a l’hora d’establir els criteris de la negociació
col·lectiva dins les empreses. A més, el col·lectiu
de joves també necessita un referent per cobrir
aquesta manca d’informació i ser conscient dels
drets i els deures que comporten les diferents
relacions laborals o no laborals.

Atur juvenil molt elevat
A Catalunya, la taxa d’atur juvenil és del 21%,
dada que s’intenta revertir amb un abús d’aquest
tipus de contractes precaris o beques, fet que
tan sols impulsa que els joves siguin la cara més
visible de la precarietat.
Com a resultat d’aquesta precarització, trobem
que les persones joves encapçalen les taxes de
temporalitat (84,1%) i de parcialitat involuntària
(47,7%) més elevades respecte al conjunt de la
societat. No sorprèn que el 82,2% del jovent ocupat
treballi en el sector de serveis: el de més baixa
qualificació i amb les condicions més precàries.
Per tot això, des d’Acció Jove – Joves de CCOO
de Catalunya demanen avançar cap a un mercat
de feina digna i de qualitat: la conversió de
les pràctiques extracurriculars en contractes
laborals, un major control davant les males praxis
respecte a l’abús de les diferents tipologies
contractuals i l’equiparació com a treballadors i
treballadores quant a drets i deures.

Trobareu la guia Aprenents, becaris i treball
precari aquí
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Mobilització el 16 de maig contra les
violències masclistes i les rebaixes del
Pacte d’Estat
Amb el lema No a les rebaixes del
Pacte d'Estat contra la violència
masclista, CCOO de Catalunya
ens sumem a les mobilitzacions
convocades
pel
moviment
feminista el dia 16 de maig, a les
19.00 hores a la Plaça Universitat de
Barcelona, contra l'incompliment
del Pacte d'Estat contra la violència
de gènere, que demostra que el
Govern no prioritza la lluita per
garantir la vida lliure de violències
masclistes a les dones.
A Tarragona, la concentració és a
les 12 hores, a la Plaça de la Dona
Treballadora.
Podeu llegir el manifest aquí

Avui es presenta el
Seminari Salvador Seguí
Avui dimarts, 15 de maig, a les 18.00 hores,
a la sala 42 de la seu de CCOO de Catalunya a
Barcelona (Via Laietana, 16, 4a planta), tindrà
lloc la presentació pública del Seminari Salvador
Seguí, amb la conferència “Salvador Seguí i el
desenvolupament del sindicalisme de classe a
Catalunya”, a càrrec de Juan Cristóbal Marinello,
investigador postdoctoral de l’Institut d’Història
Contemporània de la Universidade Nova de Lisboa.
Posteriorment es durà a terme la presentació del
document “Una proposta per a la democràcia, la
convivència i la cohesió social”, a càrrec d’Alfons
Labrador, coordinador del Seminari Salvador Seguí
i president de la Fundació Cipriano García - CCOO
de Catalunya. Presentarà l’acte Dolors Llobet,
secretària d’Afiliació, Estudis i Coordinació dels
Òrgans de Direcció de CCOO de Catalunya, i farà la
cloenda Javier Pacheco, secretari general de CCOO
de Catalunya.

#EnsPlantem #TotElPressupostJA #8M #AlertaFeminista16M #CalUnSí

La Federació d’Educació celebra
el seu 40è aniversari
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya està d’aniversari.
Enguany celebra els 40 anys de la seva constitució i ho farà en
dues jornades d’actes, que tindran lloc el 31 de maig i el 8 de juny.
El dijous 31 de maig la sala d’actes acollirà una trobada, a partir de
les 18 hores, on es presentarà el llibre 40 anys construint educació
a Catalunya i, posteriorment, s’inaugurarà l’exposició “40 anys de
la FECCOO”, amb una copa de cava inclosa. El dia 8 de juny també
tindrà lloc una jornada a la sala d’actes de la seu central de CCOO, a partir de les 18 hores, amb
dues taules rodones sobre l’educació al llarg de la vida i sobre escola i territori. El final de festa
tindrà lloc a partir de les 21.30 hores amb un sopar a l’estació de França (el preu és de 20 euros
per persona). Si hi voleu participar, us hi heu d’inscriure aquí.

Inauguració de l’exposició
“Construccions identitàries”
en el Dia Internacional
contra la LGTBIfòbia
El dijous, 17 de maig, a les 12.00 hores, s’inaugurarà
l’exposició “Construccions identitàries”, de Mar C.
Llop, que romandrà al vestíbul de la seu de CCOO de
Barcelona (Via Laietana, 16, planta baixa) fins al 30
de maig. L’acte se celebra en el Dia Internacional
contra la LGTBIfòbia, està organitzat per l’Àmbit
LGTBI de CCOO de Catalunya i rep el suport de
Generem! Associació Trans* de Barcelona.
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CCOO denuncia que continuen augmentant els accidents de
treball i les malalties professionals no declarades
CCOO de Catalunya ha elaborat un informe
sobre salut laboral, en el marc del 28 d’Abril,
Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el
Treball. L’informe recull les dades d’accidents de
treball a Catalunya durant l’any 2017 i també
sobre malalties professionals. El document recull
també les propostes del sindicat per millorar la
prevenció de riscos laborals a les empreses.
ACCIDENTS DE TREBALL
Les dades del 2017 segueixen la mateixa línia que
es va iniciar el 2012, amb un augment continuat
del nombre total dels accidents de treball.
L’augment dels accidents s’ha produït en els que
són amb baixa, en un 2,39%, i en els in itinere,
en un 4,68% respecte del 2016. En els accidents
sense baixa s’ha produït un descens del 2,93%.
Una realitat tossuda i agreujada pel fet que els
treballadors i treballadores es veuen dia rere
dia tractats com a sospitosos de frau pel simple
fet de demanar el que els pertoca: necessiten
atenció quan s’accidenten i recuperació de
la salut per tenir una vida satisfactòria tant en
l’àmbit personal com en el professional.
El 2017 només augmenten els accidents lleus tant
els que són amb baixa, amb un 2,44%, com en
els lleus in itinere, que augmenten fins al 4,97%.
Per obtenir millors resultats en la prevenció de
riscos laborals, cal afrontar la base del problema,
els accidents lleus per disminuir els greus i els
mortals. També caldria establir uns criteris més
propers a la realitat. Hi ha molts accidents que
es qualifiquen com a lleus quan haurien de ser
qualificats de greus.
Si bé l’augment d’accidents el 2017 és superior
en homes que en dones, és molt preocupant que
mentre que en homes han disminuït els mortals
i greus, en el cas de les dones, es produeix un
augment d’aquests accidents.
És destacable l’augment dels accidents mortals
a la província de Girona, així com l’augment dels
accidents en general a la construcció, la indústria
i al sector serveis.
Per tipus de contracte han baixat en els indefinits
i augmentat en els eventuals.

MALALTIES PROFESSIONALS
A Catalunya, l’any 2017, s’han comunicat un total
de 4.167 malalties relacionades amb el treball, el
que significa un petit augment respecte del 2016,
que va ser de 4.164.
Les dades diuen que les malalties professionals
comunicades a Catalunya han disminuït, i s’ha
produït un fort ascens de les patologies no
traumàtiques causades pel treball amb baixa i
sense baixa.
Pel que fa al tipus de malalties, observem que
el grup 2 segueix sent el més nombrós (agents
físics: osteomusculars, postures forçades,
hipoacúsies, esforços sostinguts de la veu,
radiacions ionitzants…) i suposen el 78% de les
comunicacions de malalties professionals. CCOO
segueix defensant que es manté un infraregistre
de les comunicacions de les malalties causades
per agents carcinògens. En l’estudi es recorda el
que va dir l’any 2015 CCOO: que s’estimava que
el 76% de malalties no es declaraven a Catalunya.
I, per últim, CCOO reitera alguns dels factors
que influeixen en la declaració de les patologies
derivades del treball, com són la subdeclaració
reconeguda de malalties professionals, la por
de les persones que treballen amb contractes
precaris i salaris al límit del llindar de la pobresa,
i també la por de perdre la feina, cosa que fa que
no es reclamin els danys com de procedència
laboral, agreujat pel fet que les mútues obliguen
les persones treballadores a un llarg procés jurídic
amb els costos econòmics afegits que comporta
el canvi de contingència.

PROPOSTES DE CCOO:
- Incloure indicadors de la prevenció
als informes d’accidents de treball.
- Investigar tots els accidents de treball,
i fer-ho amb la participació dels
delegats i delegades de prevenció.
- Impulsar una campanya de revisió
dels recursos preventius i els mínims
de qualitat de la contractació dels
serveis de prevenció.
- Fer un pla de xoc de prevenció, per
a les contractacions temporals, i
d’estabilitat a l’ocupació.
- Obrir un espai tripartit d’intervenció
preventiva centrat en els accidents in
itinere.
- Participar i reconèixer els sindicats
representatius en els accidents
mortals.
- Efectuar un control sobre les mútues,
que han de donar un bon servei a les
persones accidentades en comptes
d’enviar-les als serveis públics de
salut.
- La Inspecció de Treball ha de
disposar de més efectius per revisar
la prevenció de riscos laborals que
realitzen les empreses i els serveis de
prevenció.
-

Reformular les funcions i les
competències de la SGAM (abans
ICAM) amb la participació dels agents
socials. Les avaluacions mèdiques no
han de tenir criteris economicistes.

L’evolució dels accidents dels darrers anys a Catalunya empitjora des de l’última reforma laboral
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CCOO de Catalunya organitza la 14a Jornada de Previsió
Social Complementària, el 24 de maig
Les inscripcions s’han de fer en aquest enllaç

PROGRAMA:
De 9.15 h a 9.30 h - OBERTURA
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i
Jordi Giménez, de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.
De 9.30 h a 11 h - SITUACIÓ DE LA PREVISIÓ SOCIAL
Jordi Giménez, de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya, com a moderador.
José Antonio de Paz, sotsdirector general de Plans i Fons de Pensions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia:
“Evolució de la previsió social complementària i canvis normatius”.
José Sáez, doctor en ciències econòmiques i membre de l’IEAF: “Entorn financer, economia mundial i disseny de la política d’inversió”.
Ignacio Zubiri, doctor en ciències econòmiques i catedràtic d’hisenda pública a la UPV/EHU: “Situació actual i perspectives de futur de la
jubilació a Espanya”.
Carlos Bravo, secretari de Prestacions Socials i Polítiques Públiques de la CS de CCOO: “Reptes socials davant el desenvolupament del model de
previsió social”.
D’11 h a 11.30 h - PAUSA CAFÈ
D’11.30 h a 12.45 h - DESENVOLUPAMENT DE LA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA A LA PIME
Paloma Fernández, responsable de Previsió Social Complementària de la FSC de CCOO de Catalunya.
Antonio Cañete, secretari general de PIMEC.
José Fuentes, responsable de Previsió Social Complementària de la Federació d’Indústria de CCOO.
Robert Roig, director de Previsió Social d’Empresa de VidaCaixa.
Ángeles Balué, responsable de Previsió Social Complementària de la Federació de Serveis de CCOO.
De 12.45 h a 14 h - INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE ALS FONS DE PENSIONS
Mario Sánchez, responsable d’Inversió Socialment Responsable i economista de la CS de CCOO.
Federica Loconsolo, responsable de Clients Institucionals i Internacionals d’Etica Sgr.
Alberto Goicoechea, responsable d’Inversió Socialment Responsable de CPPS.
Estíbaliz Pous, de la Comissió de Control del Pla de Pensions per als empleats de BBVA.
Francisco Javier Garayoa, director de Spainsif.
De 14 h a 15.30 h - APERITIU
De 15.30 h a 16.45 h - MERCATS FINANCERS I INVERSIÓ DELS FONS DE PENSIONS
Álvaro Molina, director d’Inversions d’AON.
Alberto Gómez-Reino, director d’Inversions de Clients Institucionals de BBVA Asset Management.
Óscar del Diego, director d’Inversions d’Ibercaja Gestión.
Eduardo Martínez de Aragón, director de l’Àrea de Gestió dels Fons de Pensions de VidaCaixa.
Jorge Bentué, director d’Inversions de Banc Sabadell Pensions.
Fernando Aguado, director d’Inversions de Fonditel.
De 16.45 h a 17 h - CLOENDA
Jordi Giménez, de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.

