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Es desbloqueja la negociació sobre
els convenis col·lectius

Després de setmanes de bloqueig, sindicats i
patronals han tornat a la taula de negociació tant
a Madrid com a Catalunya per tal d’impulsar un
acord sobre els convenis col·lectius que ha de fixar
el full de ruta de la negociació col·lectiva a l’Estat
espanyol i a Catalunya. L’actitud intransigent de
les patronals, sobretot en els temes salarials,
havia portat les organitzacions sindicals a aixecarse de la taula de negociació i a convocar diverses
mobilitzacions de protesta davant aquesta
situació. La darrera convocatòria estava prevista
per al proper dissabte, 16 de juny, a les principals
ciutats de l’Estat, però la nova posició dialogant
de la contrapart empresarial ha portat CCOO i UGT
a donar una altra oportunitat a la negociació i a
desconvocar les manifestacions previstes.
L’Acord interprofessional de Catalunya (AIC)
ha de recollir una millora dels salaris que actuï
contra la precarietat del mercat de treball i la

recuperació del poder adquisitiu dels treballadors
i les treballadores. Per això, s’està molt pendent
del que passi en la negociació de l’Acord estatal
de negociació col·lectiva (AENC) pel que fa a la
qüestió salarial, ja que serviria com a referència
per a l’acord a Catalunya. L’AIC també busca
modernitzar les relacions laborals a Catalunya
tenint en compte les noves realitats del mercat
de treball, com les empreses d’economia
col·laborativa, les empreses multiserveis o la
digitalització dels llocs de treball. L’AIC també
recull la millora del nivell de cobertura dels
convenis col·lectius, la igualtat de gènere i
l’eliminació de les dobles escales salarials.
Tot apunta que a finals d’aquest mes de juny podríem
tenir acord en la negociació de l’AENC a Espanya i
l’AIC a Catalunya, la qual cosa ajudaria a desencallar
la negociació d’un bon nombre de convenis que està
congelada en espera d’aquests grans acords.

Ha mort Mercedes González, secretària confederal
d’Acció Sindical de CCOO
El passat 8 de juny va morir la companya Mercedes González,
secretària confederal d’Acció Sindical de CCOO, després d’uns
mesos de patir una malaltia que no ha pogut superar. Tenia
només 54 anys.
Dona valent i compromesa, la Mercedes era treballadora del
sector de la siderúrgia. Per aquest motiu, durant molts anys, va realitzar
la seva tasca sindical a la Federació Minerometal·lúrgica. L’any 2017, en l’11è Congrés
confederal va ser escollida per formar part de la Comissió Executiva d’Unai Sordo, amb qui va
assumir la Secretaria d’Acció Sindical.
Persones com la Mercedes són les que ens fan sentir orgullosos i orgulloses de ser de CCOO.

editorial
Un mica d’humanitat,
si us plau
A CCOO hem rebut amb molta satisfacció la
decisió del nou Govern espanyol de permetre
que el vaixell Aquarius sigui acollit en un port
del nostre territori, en aquest cas, a València.
L’Aquarius navega a la deriva pel mar Mediterrani amb 629 immigrants refugiats que
van ser rescatats per Metges sense Fronteres i SOS Mediterranée. Amb aquesta decisió
s’evita que un cop més hàgim de lamentar
una catàstrofe humana a la Mediterrània. Ja
n’hi ha hagut massa en un mar que comença
a ser com un gran cementiri de persones
que només volien aconseguir una vida digna.
La Unió Europea (UE) continua actuant
d’esquena a les persones i no fa complir,
als seus estats membres, les obligacions i
el respecte a les normes internacionals més
bàsiques, com són protegir la vida i exigir la
solidaritat de tots els estats. Cal que la UE,
una vegada per totes, abordi el que passa
a les seves fronteres exteriors des del punt
de vista de la defensa dels drets humans. O
potser és esperar massa d’aquesta UE?
Un cop més, hem comprovat com
l’anomenada crisi dels refugiats fa visibles
les ombres més fosques de la UE, que, amb
algunes honroses excepcions, no respecta
ni els seus valors ni els seus principis fundacionals. Sobretot quan veiem com els estats membres no estan disposats a acceptar
una política comuna i solidària davant dels
sol·licitants de protecció internacional, però
sí que han permès o han mirat cap a una
altra banda quan alguns estats han aplicat
mesures pseudofeixistes i xenòfobes, com
Hongria, o han arribat a acords amb Turquia
i Líbia que no són precisament de caire humanitari.
Una UE que abandona homes, dones, nenes i
nens al mar no té res a veure amb la UE que
nosaltres defensem: aquella que acull i proporciona ajuda humanitària a les persones.
Que trist, tot plegat.

www.ccoo.cat
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Jornada politicosanitària a CCOO, el 27
de juny
El proper 27 de juny, de 10 a 14 hores, a la
sala d’actes de CCOO de Catalunya, tindrà lloc
una jornada politicosanitària que porta per títol
“Dret a la salut i model sanitari públic. Recuperar, millorar, avançar”.
Amb l’actualitat que viu el nostre país, la Federació de Sanitat ha cregut molt necessari debatre sobre la política sanitària que la ciutadania
necessita, i per això iniciarà la jornada amb una
taula rodona on el tema que es tractarà serà:
“Sanitat pública i d’accés universal. Quin model cal i quines inversions són necessàries?”,
on intervindran Toni Mora, responsable de Política Sanitària de CCOO de Catalunya; Laura
Pelay, secretària general de Salut Generalitat de Cataluny i Gemma Martínez, directora
d’Infermeria de l’Hospital Clínic.
Posteriorment, es crearan tres grups de treball
i es presentaran les conclusions. És imprescindible inscriure-s’hi enviant un correu a l’adreça
electrònica: fsanitat1@ccoo.cat.

Important acord al Grupo Jorge que
evita la vaga indefinida
Ha quedat suspesa la convocatòria de vaga als
escorxadors que el Grupo Jorge té a Catalunya,
que havia de començar aquest dilluns. En una
reunió ahir dijous, els sindicats CCOO i UGT van
arribar a un acord amb la companyia càrnia.
El compromís més important que s’ha adoptat ha estat el de laboralitzar els treballadors
en el sí de les seves empreses en el conveni
col·lectiu del sector. Així doncs els empleats
han de passar de règim cooperatiu a règim
general. Aquesta era la demanda principal
que tenien els sindicats, que fa temps que denuncien que El Grupo Jorge es val de falses
cooperatives i falsos autònoms per degradar
les condicions laborals dels treballadors i treballadores i augmentar, així, el seu marge de
beneficis.

El 18 de juny s’obre la preinscripció al centre
de formació de persones adultes de CCOO
Del 18 al 26 de juny estarà oberta la preinscripció per al curs 2018-2019 al centre públic de formació
de persones adultes (CFA) Manuel Sacristán de CCOO de Catalunya. L’horari per presentar la sol·licitud
de preinscripció serà els matins, d’11 h a 13 h, i les tardes, de 17 h a 19 h. El dia 22 només s’atendrà
al matí.
Ens trobareu a la seu central de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16-18, 8a planta).
Els cursos que oferim us poden ajudar a millorar en l’àmbit professional i personal.
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes, creat a partir d’un
conveni de col·laboració entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.
Si voleu més informació, podeu consultar el nostre web: www.cfams.cat

QUÈ US PERMETEN ELS NOSTRES CURSOS?
•Obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
•Accedir a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
•Preparar les proves d’accés als cicles formatius de grau
superior (PPACFGS).
•Obtenir certificats COMPETIC, equivalents a l’ACTIC, que
acrediten oficialment les competències digitals. Els cursos de
COMPETIC 2 i COMPETIC 3 també es podran cursar a distància
el proper curs (som l’únic centre de Catalunya autoritzat pel
Departament d’Ensenyament i pel Consorci d’Educació de Barcelona
per oferir aquests cursos a distància).
•Iniciar-vos en el coneixement de l’anglès o millorar-lo.
•Iniciar-vos en el coneixement del castellà o el català o millorar-lo.

La Xarxa Acció Solidària inicia
la 6a campanya de recollida
de material escolar

80% de seguiment de les primeres
aturades parcials a Correos
CCOO —sindicat majoritari a Correos— i la
resta de sindicats convocants han qualificat
de “seguiment massiu i èxit rotund” la primera jornada d’aturades parcials a Correos, que
ha estat secundada pel 80% de la plantilla a
tot l’Estat, amb més de 30.000 treballadors
i treballadores recorrent els carrers del país.
Aquest fort seguiment de la mobilització evidencia que els treballadors i treballadores de
Correos rebutgen la retallada, en les partides
pressupostàries, de 180 milions d’euros en
el finançament per a la prestació del servei postal públic, el 2017 i 2018, alhora que
clamen per una empresa amb futur, amb un
pla d’empresa que permeti l’expansió en la
paqueteria i el comerç electrònic, que permeti
Correos sortir de les xifres de dèficit de 225
milions d’euros (2017-2018).

La XAS (Xarxa Acció Solidària) inicia, a partir
del 15 de juny, la 6a campanya de recollida de
material escolar. La XAS organitza anualment
una campanya de recollida de material escolar,
amb punts de recollida als locals de CCOO i a
les empreses, a través de les delegacions i la
representació dels treballadors i treballadores.
La campanya es fa sota el lema “S’ha de
garantir a tots els nens i nenes l’oportunitat de
desenvolupar els seus estudis amb dignitat i
igualtat”. El material recollit es distribuirà a les

escoles públiques de barris i municipis amb alt
risc d’exclusió social i que funcionin amb criteris
de socialització del material escolar.
La XAS és un instrument de CCOO per a la
solidaritat obrera, popular, progressista, laica,
d’atenció a la sensibilització i de foment de la
cultura sindical solidària.
Fem una crida a tots els afiliats i afiliades de
CCOO, a tot el territori de Catalunya, i també a les
empreses, a participar i organitzar la campanya
de recollida de material escolar.
La llista de material més necessari per recollir és:
llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de colors,
maquinetes, retoladors, estoigs, cinta adhesiva,
quaderns, folis, llibretes i d’altre material fungible.
La campanya de la Xarxa Acció Solidària durarà
fins a la tercera setmana de setembre.
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27a Escola d’Estiu de CCOO de
Catalunya: “Noves formes de treball i
precarietat laboral. Resposta sindical”
Un any més, l’Àmbit d’Estudis organitza, els propers dies 25 i 26 de juny, l’Escola d’Estiu de CCOO
de Catalunya, aquest any al Neàpolis de Vilanova i la Geltrú, amb el títol “Noves formes de treball
i precarietat laboral. Resposta sindical”. En aquesta ocasió, l’escola tractarà el tema dels canvis
tecnològics que s’estan produint en la nostra societat i com aquests afecten les formes de treball i de
relacionar-nos, i també les condicions laborals i la manera d’abordar aquests canvis des de la vessant
sindical, per poder fer front a la precarietat laboral.
Per tractar aquests temes, hi participaran, entre d’altres, José Manuel Rúa, Joan Miquel Hernández,
Carles Roig, Antonio Martín, Adrián Todolí, Marina Subirats, entre d’altres, i es presentarà l’estudi
sobre la dimensió de l’economia de plataforma que està elaborant CCOO de Catalunya, juntament
amb la Universitat Autònoma de Barcelona. En la inauguració (dilluns a les 15 h), hi seran presents
Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, i Josep M. Romero, secretari general de la Unió
Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia – Garraf, i a la cloenda (dimarts a les
17.30 h) hi serà Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

25 DE JUNY
15:00 h Inauguració de l'Escola d'Estiu de CCOO de Catalunya
Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Josep Maria Romero, secretari general de la UI CCOO Baix Llobregat- Alt Penedès - Anoia - Garraf
15:15 h Presentació de l’Escola
Dolors Llobet, secretària d'Estudis, Participació, Serveis Afiliació i Coordinació Òrgans de Direcció, CCOO de Catalunya
15:25 h Conferència sobre la centralitat del treball. El Congrés de Sants 100 anys després
José Manuel Rua, professor de la Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona
16:35 h 1a Taula, Canvi tecnològic i treball
Presentació informe “L’impacte laboral de la Industria 4.0 a Catalunya". Joan Miquel Hernàndez, cap de l'Àrea de
Desenvolupament de la Direcció General d’Indústria
Canvi de model de negoci i empresa. Carles Roig, professor d'ESADE
Canvi tecnològic i impacte de gènere (Pendent de confirmació)
Conduccció. Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical, CCOO de Catalunya

26 DE JUNY
9:30 h 2a Taula, L’Economia de plataforma (EdP)
L’Edp a Catalunya, resultats de l’enquesta y proposta d’estudi. Antonio Martin, catedràtic de sociologia del treball, Departament
de Sociologia, UAB
Impacte econòmic i laboral de la EdP. Adrián Todolí, professor de dret del treball, Universitat de València
Situació a Europa, experiències. Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació, CCOO de Catalunya
Thiebaut Weber, membre del comitè executiu de la CES
Stefania Radici, assessora FILCAMS - CGIL
Douglas Harper, secció sindical de CCOO Amazon
Conducció. Irene Ortiz, coordinadora d'Acció Jove – Joves de CCOO
11.00 h Pausa – café
11.30 h Organitzar, representar els qui treballen a les plataformes digitals.
Presentació de les propostes. Carlos del Barrio, secretari de Polítiques Sectorials i Sostenibilitat, CCOO de Catalunya
Treball en grups
13:30 h Dinar
16:00 h Presentació treball dels grups
Carme Martínez, responsable de les Noves Realitats del Treball, CCOO de Catalunya
16:30 h Conferència de tancament: "Joves, socialització i formes de treball"
Marina Subirats, catedràtica de sociologia de la UAB
17:30 h Cloenda de l’Escola
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya

Manifestació de
la comunitat
educativa per
l’educació en
llibertat
El passat diumenge, 10 de juny, es
va convocar a Barcelona una manifestació del conjunt de la comunitat
educativa (amb el suport de CCOO
de Catalunya) que duia per lema
“Deixeu l’educació en pau”, contra les acusacions d’adoctrinament
als treballadors i treballadores de
l’educació. La manifestació va començar a la plaça de la Universitat,
des d’on va anar fins al passeig de
Lluís Companys. La convocatòria
tenia per objectiu defensar l’escola
com a espai obert, de democràcia,
on es pugui educar en llibertat.

Mor el company
Antoni Cámara
Martos
Als 65 anys, aquesta setmana ens ha
deixat el company
Antoni Cámara Martos. Històric sindicalista de l’empresa
SOME de Vic, l’Antoni
va col·laborar amb CCOO d’Osona i
amb la Federació d’Indústria fent tasques
d’assessorament a treballadors i treballadores, a més d’altres funcions al sindicat.
CCOO lamenta molt la seva pèrdua.

4
Núm. 300 - divendres, 15 de juny de 2018

ESPECIAL TREBALL DE LA LLAR

El Grup d’Acció per la Ratificació del Conveni 189 de l’OIT

El Grup d’Acció per la Ratificació del
Conveni 189 de l’OIT està format per un
grup d’entitats de dones immigrades que
treballen per la dignificació del treball
de la llar i les cures (Mujeres Pa’lante,
Las Libélulas, Mujeres Migrantes
Diversas, Mbaraté, Dones Diversitat,

Associació de Dones Marroquines de
Catalunya i Asociación de Salvadoreños
en Catalunya), conjuntament amb CCOO
i UGT de Catalunya.
Des de la presentació del Grup d’Acció, el
mes de març d’enguany, s’han realitzat

diferents trobades amb diverses forces
polítiques que han permès que fins al
moment, 11 municipis catalans hagin
aprovat mocions en favor de la ratificació
del conveni 189 de l’OIT: Cornellà de
Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant
Andreu de la Barca, l’Hospitalet, Gavà,
Sant Joan Despí, Pineda de Mar, Molins
de Rei, Barberà del Vallès, el Vendrell i
Tarragona. Al mateix temps, s’han fet
reunions amb els grups parlamentaris
perquè el Parlament de Catalunya aprovi
una moció en favor de la ratificació i que
es traslladi al Congres del Diputats.
A més, també vam participar en les
mobilitzacions del 8 de Març i de l’1 de
Maig per visibilitzar les reivindicacions
de les treballadores i treballadors de la
llar i les cures.

Curs de coneixements laborals per a treballadores de la llar
El passat diumenge 20 de maig es va fer l’entrega del certificats
d’assoliment del mòdul B de coneixements laborals, previst
en la Llei d’acollida de Catalunya, a les 54 treballadores de la
llar internes, gairebé totes hondurenyes, que hi van participar.
Més enllà de la importància dels continguts del curs, hem de
destacar que aquest certificat es té en compte en la sol·licitud
dels informes d’estrangeria necessaris en els processos de
regularització o de renovació d’autoritzacions previstos en la
Llei d’estrangeria.
El curs es va desenvolupar durant quatre diumenges, de
15 a 19 h, ja que aquest és el temps de descans setmanal
de què disposen aquestes treballadores i es va organitzar
conjuntament entre el CITE i l’associació Mujeres Migrantes
Diversas, amb la participació de Mbareté, associació de dones
uruguaianes.
En el lliurement de certificats hi van participar el secretari
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i Toni Mora,
secretari de Política Territorial, Acció Social i Migracions del
sindicat.
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ESPECIAL TREBALL DE LA LLAR

Entrevista a Carmen Juares, de l’ Associació Mujeres Migrantes Diversas

“Recomano a les meves companyes que s’afiliïn per
aquesta sensació d’apoderament, que tens algú darrere,
que per qualsevol cosa estàs coberta…”
Fa dos anys, un grup de dones treballadores de la llar internes hondurenyes van
crear un grup d’autoajuda, que al final es
va consolidar en l’associació Mujeres Migrantes Diversas, amb gairebé 200 dones
associades. Es dediquen a fer sessions
d’autoconeixement i autocura, cursos
de català en cap de setmana, xerrades
d’assessorament laboral i legal, sortides a
museus i exposicions… Però també volen
fer incidència política per donar a conèixer la situació de les treballadores de llar
i modificar la realitat d’explotació de moltes d’aquestes treballadores. Parlem amb
Carmen Juares, una de les fundadores de
l’associació i afiliada a CCOO de Catalunya
Quina és la teva relació amb CCOO?
Hi estic afiliada des de fa un any. Quan vaig tenir papers, el primer que vaig fer va ser afiliarme a CCOO, perquè anava a treballar a una
residència —havia fet el curs de geriatria— i
sabia que a les residències hi havia situacions
d’explotació. Em va anar molt bé, perquè em
vaig trobar unes quantes coses i vaig trucar al
sindicat i sempre em van ajudar. Ara recomano a les meves companyes que és important

que estiguin afiliades per aquesta sensació
d’apoderament, que tens algú darrere, que
per qualsevol cosa estàs coberta, perquè et fa
sentir una miqueta més veïna, més ciutadana, i perquè sents que estàs participant en la
societat.
Al maig vau organitzar, amb el CITE, un curs
de coneixements laborals, al sindicat, els
diumenges a la tarda. Com valores el curs?
El curs va ser perfecte. Totes repetiran i farem
el mòdul C, fins i tot se n’hi han apuntat unes
quantes més. I no només són els coneixements que han adquirit les meves companyes, sinó que és el fet que et sents partícip de
la societat. Quan arribes aquí i no tens papers,
et sents que no ets veïna, que no ets persona, que no ets ningú. És molt dur, però és així.
Arribes aquí i no coneixes ningú, i veus que
la gent amb la qual t’identifiques està en la
mateixa situació que estàs tu i, de vegades,
no hi veus la sortida. I és això de sentir-te que
estàs participant d’alguna cosa, a més dels
coneixements que són molt importants, i és
l’apoderament que això et dona, et sents més
persona, més veïna, mes ciutadana, et fas teva
la ciutat.

Jornada sobre els xecs serveis, el 22 de juny, al Palau Macaya
El proper 22 de juny, al Palau Macaya de Barcelona, CCOO i el CITE organitzen una
jornada sobre els xecs serveis com a alternativa per dignificar el treball de la llar. Els
xecs serveis són un mecanisme de contractació i remuneració de treballadores de
la llar que ja està en vigor a països com Itàlia, França o Bèlgica i que ha demostrat
la seva eficàcia per fer aflorar l’economia submergida i dignificar les condicions
laborals de les treballadores de la llar. Hi participaran representants sindicals i
patronals de Bèlgica, Itàlia i França. Per a més informació, podeu trucar al CITE, al
telèfon 93 481 27 20.
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Finestra al Parlament Europeu

Quina és la seva opinió en relació amb la proposta de la Comissió
Europea de creació d’un producte paneuropeu de pensions
individuals (PEPP)? Hi votarà a favor o en contra?

Ernest Urtasun,

Santiago Fisas,

Ramon Tremosa,

Des de Catalunya en Comú votarem en contra de la creació del producte paneuropeu
de pensions individuals (PEPP). La valoració
general respecte del PEPP és que promou alternatives estrictament privades davant dels
sistemes públics de pensions. Veiem una estratègia per part de la majoria d’estats i de la
Comissió Europea de promoure plans privats
com a forma de reduir les despeses públiques
en pensions. El PEPP s’emmarca dins aquesta
estratègia àmplia. La Comissió Europea i els
estats membres argumenten que on no hi ha
bons sistemes públics de pensions, com es
el cas de Bulgària, els treballadors i treballadores que volen pensions complementàries
només tenen accés a productes búlgars, que
són menys segurs i més cars, i això es resoldria amb un producte paneuropeu sense risc
i més rendiment. Des del nostre punt de vista,
aquest fet amaga el debat de fons: si en un
país el sistema de pensions públic és incapaç
de garantir un dret social com són les pensions
suficients, la Comissió Europea ha de centrar
els seus esforços a garantir pensions dignes a
tots els estats membres. Els esquemes privats
han de tenir caràcter de complementarietat i,
en cap cas, han de ser un substitutiu del sistema públic. En conseqüència, doncs, no ha
de ser promogut des de l’Administració. És inacceptable desviar fons públics via incentius
fiscals per al seu finançament, que és el que
passaria amb el PEPP.

La proposta de la Comissió Europea és interessant, ja que introduirà importants avantatges
per a les persones consumidores. Bàsicament
aquest producte no és més que un producte
de pensions privades similar als que es comercialitzen en l’actualitat, però amb característiques paneuropees per tal que pugui comercialitzar-se i sigui portable al mercat interior, a
més de tenir altres avantatges. El PEPP és un
pla de pensions personal, voluntari i complementari a les pensions públiques. Vull recalcar
aquest últim aspecte perquè hi ha qui intenta confondre dient que això posa en perill les
pensions públiques. Les pensions públiques
són un element central del nostre sistema del
benestar, el qual volem preservar per al futur
costi el que costi. Aquest producte simplement
és una opció alternativa d’estalvi avantatjosa i
segura. El PEPP afegirà alguns avantatges als
actuals productes de pensions privades, com
per exemple: serà més segur, més barat, més
transparent, te’l podràs emportar a un altre país
quan vulguis, podràs canviar d’operador quan
ho desitgis, etc. Són tot avantatges per al petit
estalviador respecte dels plans actuals. Com no
pot ser d’una altra forma, estic a favor d’aquest
tipus de productes, que en cap moment posen
en dubte les pensions públiques i que suposen
un benefici per al petit estalviador. Cadascú és
lliure de complementar les seves pensions públiques amb els esquemes de pensions privats
que vulgui, si és que així ho desitja.

El Pan-European Pension Product (PEPP), o
producte paneuropeu de pensions individuals, és una proposta de la Comissió Europea
per crear un producte de pensions addicional
i complementari que sigui transferible entre
estats dins la Unió Europea (UE) en cas que
l’usuari o usuària canviï de residència. El PEPP,
en cap cas, no substitueix els sistemes públics
de pensions de la UE.
El PEPP vol facilitar el moviment de treballadors i treballadores i capitals dins la UE. D’altra
banda, el PEPP podria ser una oportunitat per
al teixit empresarial català, un dels més densos en petites i mitjanes empreses (pimes).
De fet, la proposta de la Comissió Europea ha
sortit del Parlament Europeu amb un accent
molt més favorable a les pimes que no pas
quan hi va entrar.
Malauradament, a casa nostra encara no tenim un mercat prou desenvolupat de pimes
que ofereixin aquest tipus de productes financers; només els grans bancs o les grans asseguradores ho fan. La proposta de reglament
sobre el PEPP pretén que també les pimes
puguin oferir aquest servei, amb la possibilitat que puguin rebre inversions des d’altres
estats membres de la Unió Europea. La consecució d’un mercat únic de capitals és necessària perquè territoris com Catalunya, dens
en pimes, sigui menys dependent del crèdit
bancari.

eurodiputat de Catalunya en Comú

eurodiputat del PPC

eurodiputat del PDeCAT
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Finestra al Parlament Europeu

Javi López,

Jordi Solé i Josep M. Terricabras,

La proposta no forma part de les prioritats de
l’agenda dels socialistes europeus. Els socialistes pensem que el conjunt dels europeus tenim qüestions més urgents a resoldre després
de la crisi.
Es presenta com un producte financer simple, però en realitat és un producte complex
i difícil de comprendre pel petit estalviador.
D’altra banda, considerem que persegueix
més el foment de moviments de capitals dins
de la Unió Europea que no la protecció social
de la gent gran un cop passa a la inactivitat.
Per tant, creiem que cal que l’estalviador estigui molt més protegit que el que proposa
la Comissió Europea. I és per aquest motiu
que denunciem que existeixen encara diversos “paradisos fiscals” o països “laxos” amb el
tractament fiscal dins de la Unió Europea que
poden acaparar l’acumulació d’aquest tipus
de productes de manera més o menys opaca. A més, la regulació del mercat financer no
s’ha completat i fins ara aquests productes i
el seu tracte fiscal podrien permetre a les rendes més altes la programació fiscal i, per tant,
l’evasió i el frau amb més facilitat.
Cal tenir present que l’actual geometria parlamentària proporciona una majoria sòlida
als grups a favor. La nostra responsabilitat és
esmenar la proposta per aconseguir més protecció per al petit estalviador i un tracte fiscal
més just per als grans patrimonis, sense afegir
riscos als sistemes públics de pensions.

La prioritat són les pensions públiques i
d’ocupació. Des d’ERC estem en contra de la
idea que s’hauria d’incentivar via beneficis fiscals tots aquells que tinguin un PEPP, ja que
els incentius fiscals incrementarien aquesta
desigualtat. Només podem donar suport
a incentius fiscals limitats per a PEPP per a
persones amb rendes baixes o que tenen
accés insuficient a un altre tipus de sistemes
col·lectius de pensions. També estem a favor
de normes fortes de protecció dels consumidors i consumidores, com les normes a l’hora
de fer inversions. Volem assegurar-nos que els
estalvis invertits en el PEPP estiguin garantits.
Finalment, cal convertir el PEPP en un producte financer sostenible. Per això, proposem la
creació del PEPP sostenible, que inclogui inversions només en actius sostenibles.
Les esmenes presentades pel nostre grup
parlamentari recauen en aquests tres eixos, i
el nostre vot final dependrà de si s’accepten
o no.
El PEPP no pot ser el pretext per substituir les
pensions públiques de les persones jubilades.
El compromís d’ERC és inequívoc: s’ha de
consolidar l’estat del benestar a través de polítiques públiques, socials i justes que contribueixin a reduir les desigualtats econòmiques
de la nostra societat i garantir una vida digna
en l’exercici dels drets.

eurodiputat del PSC

eurodiputats d’ERC

* Falta l’opinió del partit de C’s perquè no han atès la nostra petició
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“RESPONSABILITAT SOCIAL I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:
NOUS CAMINS EN L’ACCIÓ DEL SINDICAT”
JORNADA, dimarts, 3 de juliol del 2018
Sales 11, 12 i 13 de la seu de CCOO de Catalunya,Via Laietana, 16, de Barcelona

9.30 h - 9.45 h RECEPCIÓ. Lliurament de materials i credencials
9.45 h - 10 h SALUTACIÓ INICIAL
Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya
10 h - 10.40 h ELS ODS: PRESENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT
Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
10.40 h - 10.50 h Torn de paraules
10.50 h - 11.30 h FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL DEL
CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE CATALUNYA
María Manso, Responsabilitat Social de CCOO de Catalunya
Laura Diéguez, tècnica d’Internacional i Sostenibilitat de CCOO
de Catalunya
11.30 h - 12 h RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA A CATALUNYA:
MARC ESTRATÈGIC
Salvador Seliva, Responsabilitat Social de CCOO de Catalunya
12 h - 12.30 h NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: CLÀUSULES DE
RESPONSABILITAT SOCIAL AIC
Juan Manuel Tapia, responsable de Negociació Col·lectiva de CCOO de Catalunya
12.30 h - 13 h Torn de paraules
13 h - 13.30 h TANCAMENT/COMIAT
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya
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