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Ratificació de l’Acord interprofessional
de Catalunya (AIC)

El 24 de juliol a la tarda es va fer, a la seu del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) a Barcelona, la ratificació de l’Acord
interprofessional de Catalunya (AIC) per part de
les organitzacions signants: CCOO de Catalunya,
UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i
Fepime Catalunya.
Les organitzacions sindicals i les patronals més
representatives de Catalunya han fet aquesta
trobada compartint l’aprovació dels seus diferents
òrgans de direcció, i abans de la signatura oficial,
que tindrà lloc el pròxim 3 de setembre, en
presència del president de la Generalitat, Quim
Torra, al Palau de la Generalitat.
L’AIC conjuga la millora de salaris, la igualtat i les

condicions laborals de les persones treballadores
amb la millora de la flexibilitat negociada i
la competitivitat de les empreses. Respon a
la necessitat d’aconseguir equilibris justos i
equitatius entre les necessitats de competitivitat
i eficiència de les empreses, i la millora dels drets
i les condicions de treball, salarials i d’igualtat de
les persones treballadores.
Els signants de l’AIC es comprometen a portarne els continguts a les meses negociadores dels
convenis per adaptar-los a cada realitat, amb
l’objectiu de millorar les condicions laborals i la
competitivitat de les empreses. Aquest acord ha
de facilitar la resolució pacífica de les qüestions
que s’inclouen en les negociacions dels convenis
de sector o d’empresa.

editorial

“Dame un
silbidito”

“Cuando estés en líos, por tu bien o por tu
mal, ¡dame un silbidito!” Això deia en Pep el
Grill a la inoblidable pel·lícula de Disney Pinotxo. El missatge era clar i contundent: quan
em necessitis, hi seré. Això és el que CCOO
diu a aquells i aquelles que necessiten suport
a la seva feina o a aquells i aquelles que no
en tenen. A aquells i aquelles que ho passen
malament i que pateixen precarietat i, fins i
tot, explotació laboral. També a l’estiu, quan
molts gaudeixen de les merescudes vacances, d’altres han de treballar, i no sempre
en bones condicions, més aviat al contrari.
Novament cal recordar que CCOO de Catalunya ha obert una porta contra la precarietat
laboral mitjançant un número de WhatsApp,
el 686 586 414. Si pateixes precarietat a la
feina, no ho dubtis ni un moment i envia’ns
un missatge. Tindràs resposta del primer
sindicat de Catalunya. Aquest és el nostre
compromís.

689.586.414
Des de CCOO de Catalunya us desitgem
que passeu un bon estiu.

CCOO de Catalunya lliura els seus comptes
del 2017 a la Sindicatura de Comptes
CCOO ha lliurat els comptes auditats del 2017
de la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya. No existeix cap
obligació legal que obligui a fer-ho, però CCOO
de Catalunya vol evidenciar la ferma voluntat de

transparentar l’origen i la destinació dels recursos
de què disposa, per garantir el ple coneixement
d’aquests comptes per al conjunt de la societat
catalana, així com la disposició a sotmetre la
gestió dels recursos a controls públics.

www.ccoo.cat

2
Núm. 303 - dilluns, 30 de juliol de 2018

Els comptes del 2017 de CCOO de Catalunya
El tancament de l’exercici del 2017 presenta un resultat negatiu en el
conjunt de la CS CONC de –500.232,95 €, resultat que trenca la tendència
iniciada en l’exercici del 2013, en què el compte de resultats integrat
mostrava una situació d’obtenció d’estalvi. Aquest resultat s’explica,
sobretot, pel tancament de les empreses del grup. La presentació del
concurs de creditors tant a la cooperativa d’habitatge com a la gestora ha
comportat pèrdues comptables de –389.957.52 € i acumulades de prop
d’1.028.802,88 €. La nova Llei de societats de capital ens obliga a fer
reducció i/o ampliació de capital per evitar la liquidació obligatòria de la
nostra empresa patrimonial. S’hi ha pogut fer front amb l’estalvi acumulat
en exercicis anteriors.

de continuada reducció dels nostres ingressos, la qual cosa ha obligat a la
necessària contenció i, fins i tot, la reducció de la despesa. Malgrat les
pèrdues comptables de l’integrat, cal destacar resultats positius tant a
federacions com a territoris.
Els ingressos per les quotes de les persones afiliades han millorat per un
petit repunt de l’afiliació i per l’augment de la quota que s’abona.
Es redueixen les subvencions
Els ingressos per subvencions han caigut respecte a l’any anterior. El
balanç integrat a 31 de desembre del 2017 mostra un patrimoni sanejat i

El resultat de l’activitat sindical és de –66.227,71 €.
L’exercici del 2017 ha continuat consolidant la fusió d’organitzacions,
procés al qual s’ha incorporat la fusió de la Federació de Construcció i
Fusta amb la Federació de Serveis Privats. Els processos de fusions
federatives i territorials han contribuït, en gran mesura, a dimensionar i
reajustar l’estructura segons els seus objectius sindicals i de sostenibilitat
econòmica. Hem creat també una nova estructura organitzativa per a la
Unió de les Terres de Lleida.
Reducció de la despesa
Aquest resultat integrat de l’estructura sindical, els serveis i els fons
confederals s’ha de valorar en la mesura en què s’ha obtingut en un context

INGRESSOS
una situació de solvència global a curt i a mitjà termini, malgrat el resultat
de l’exercici del 2017, ja que, un cop tancat el grup d’empreses, no tornarà
a tenir cap pes en el balanç.
Les perspectives per als propers exercicis apunten la necessitat, com a
objectiu permanent i estratègic, d’assolir l’equilibri entre els ingressos
estructurals del sindicat (quotes de persones afiliades i ingressos per
assessorament) amb les despeses estructurals (personal i consums,
subministraments i serveis). A llarg termini, només l’obtenció d’excedents
ens permetrà rescabalar-nos de les pèrdues dels exercicis passats i
garantir la capacitat del sindicat per abordar totes els objectius fixats per
l’11è Congrés.

DESPESES

Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre d’opinió
d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de Catalunya, juntament
amb altres informacions econòmiques rellevants aquí.
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Vaga al tèxtil per un conveni just

El passat 19 de juliol, CCOO va convocar vaga
en el sector del tèxtil i la confecció a tot l’Estat
davant la proposta de la patronal en la mesa
de negociació del conveni, amb la qual incomplien les recomanacions de l’AENC en matèria
salarial. CCOO es nega a signar el conveni fins
que no s’acordin tres qüestions que per al sindicat són fonamentals: que la patronal adquireixi el compromís que cap salari estarà per
sota dels 14.000 euros l’any, que accepti un
increment salarial del 2% per a cada un dels
anys de vigència i que es fixi una jornada raonable per al cinquè torn de treball. La patronal
s’ha mostrat especialment refractària a fixar
un salari mínim per al sector i pretén mantenir
un salari de 827 € mensuals per a les categories d’auxiliar i especialista, que, en la majoria
de casos, es tracta de dones que treballen en
la confecció.

Desconvocada la vaga al sector del
handling
A principis d’agost estava previst fer una vaga
dirigida als prop de 60.000 treballadors i treballadores de handling (serveis de terra) a tots els
aeroports de l’Estat espanyol, en protesta pel
bloqueig del conveni col·lectiu.
No obstant això, l’esforç negociador de diferents dies a finals de juliol per part de CCOO,
UGT i USO ha permès desconvocar les aturades, tan bon punt s’ha sabut que la patronal,
ASEATA, s’avindria a desbloquejar el conveni
abans del 30 de setembre, tot acceptant les
variables plantejades per la part social.

Se signa el Conveni del metall de
Barcelona
El 25 de juliol es va fer efectiva la signatura
del Conveni del metall de Barcelona, veritable
referència en la negociació col·lectiva als sectors industrials.
El conveni aclareix dubtes sobre la jornada
de lliure disposició, així com matèries relacionades amb els permisos retribuïts, tant els
ja existents com el nou permís per malalties
oncològiques. Marca una dinàmica positiva en
relació amb l’ofensiva del sindicat en aspectes
com la igualtat, la disputa dels beneficis per la
via dels increments salarials i la clàusula de
revisió, així com l’ampliació de drets en la subrogació i la igualtat de tracte, a banda de fer
una adaptació amb visió de gènere i un reconeixement explícit al col·lectiu LGTBI.
Per la seva banda, també aquest juliol s’ha arribat a principis d’acord en el Conveni del metall de Tarragona —no sense la pressió d’una
amenaça de vaga— i de Girona.

CCOO alerta que es desaccelera la
creació d’ocupació
Davant els resultats de l’Enquesta de població
activa (EPA) per al segon trimestre del 2018,
CCOO ha alertat que s’està desaccelerant la
creació d’ocupació i que aquesta continua sent
precària, amb una alta incidència tant de la
temporalitat com de la parcialitat.
És cert que el nombre de persones aturades a
Catalunya s’ha reduït en un 5,8% respecte del
trimestre anterior: ara hi ha 26.700 aturats i
aturades menys, un total de 432.000 persones
sense feina. A Espanya, la xifra de persones
aturades el segon trimestre del 2018 és de
3.490.100 i la taxa d’atur és del 15,3% (a
Catalunya se situa en un 11,4%, 0,8 punts
percentuals menys que el trimestre anterior).
I pel que fa a dades de població ocupada,
aquest segon trimestre del 2018, l’ocupació ha
augmentat en 57.100 persones respecte del
trimestre anterior (1,7%). La taxa d’ocupació és
del 54,3% a Catalunya, 0,8 punts percentuals
més que el trimestre anterior.
Ara bé, malgrat l’evolució positiva de l’ocupació,
seguim tenint unes taxes tant d’activitat com
d’ocupació molt baixes, i són sobretot les dones

les més allunyades del mercat de treball (la
taxa d’atur femenina continua sent superior a la
masculina, i elles pateixen més la temporalitat).
CCOO de Catalunya considera que calen més i
millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques
actives d’ocupació pensades per a les dones, per
reduir la gran bretxa entre homes i dones. També
demana derogar la reforma laboral per garantir
els drets de les persones treballadores, afavorir
l’estabilitat i combatre la precarietat laboral.
Advoca per eliminar els actuals incentius al frau
en l’ús dels contractes temporals, així com el
contracte indefinit de suport als emprenedors, i per
fer més eficaces les bonificacions a la contractació.
El sindicat insta les empreses a generar ocupació
estable, amb drets i condicions laborals dignes,
per contribuir a un nou sistema productiu basat
en la qualitat, la innovació i la competitivitat i
no en els baixos costos laborals. Així mateix,
reivindica el paper central de la negociació
col·lectiva, a la recerca de millors salaris, en el
marc de l’Acord interprofessional de Catalunya
(AIC) i l’Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC).

X Conveni del comerç de Catalunya
CCOO ha signat el principi d’acord del X Conveni del comerç de
Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys
2017-2020, que millora els salaris i els drets per frenar la precarietat
en el sector.
Hi ha avenços en matèria d’increments salarials, amb més increment als
salaris més baixos, i en drets, per frenar la precarietat laboral i millorar
la conciliació de la vida laboral i la personal. També hi ha novetats en
les excedències, els tipus de contractació, la jornada de treball, les
llicències retribuïdes, les compensacions, les retribucions en vacances,
els crèdits sindicals i les comissions de treball per reestructurar la
classificació professional o estudiar els nivells d’absentisme i les seves causes.
Paral·lelament, CCOO de Serveis també ha signat el Conveni del comerç del metall de Barcelona
(2018-2019), que permet guanyar poder adquisitiu després de molts anys de contenció salarial i
que conté millores en matèria d’igualtat i de conciliació de la vida laboral i la personal.

PARTICIPA AMB CCOO A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/ccoocatalunya
www.youtube.com/ccoocatalunya

www.facebook.com/ccoocatalunya
www.instagram.com/ccoocatalunya

www.ccoo.cat
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Propostes de CCOO per a la
formació professional dual
CCOO de Catalunya ha presentat
recentment un seguit de propostes
encaminades a organitzar i fer
efectiva la implantació de la
formació professional dual per
fer front a les preocupants taxes
d’atur juvenil, l’abandonament
escolar prematur, la baixa
qualificació en nivells intermedis
i les suposades diferències
entre la formació dels joves i les
necessitats del mercat de treball.
Des del punt de vista de les empreses i dels governs de dretes, els sindicats no han de
participar en la formació professional ni fer-ne el seguiment, però és evident que cal revisarla, ja que tot i disposar de la generació de joves més formada i qualificada de la història
recent, les oportunitats d’ocupació generades no responen a les seves expectatives ni a les
necessitats vitals.
Així, per a CCOO, l’FP dual ha d’estar adreçada a joves aprenents de fins a 25 anys amb
vinculació laboral, ha de permetre establir passarel·les eficients i de qualitat entre l’educació,
la formació i el treball, ha de combinar aprenentatges al centre de formació i al centre de treball
avaluables i reconeguts, ha de tenir forts estàndards de qualitat, ha d’estar fonamentada en el
diàleg social i la negociació col·lectiva, ha de conduir a una qualificació oficial i ha de prioritzar
la inserció laboral a l’empresa a llarg termini.
Cal ajustar els percentatges de participació de la Comissió Rectora del sistema de formació
i qualificació professional per fer que siguin paritaris entre Generalitat, patronal i sindicats.
També s’ha de garantir la igualtat d’oportunitats de manera que els processos d’accés,
orientació i acompanyament, les beques i els ajuts siguin transparents. Cal que l’FP dual
tingui un finançament estable i suficient, i que el seu desenvolupament no depengui només
de la implicació de les persones que hi intervenen. A més, per facilitar que no només funcioni
a les grans empreses, cal dotar l’FP dual d’estructures de suport a les pimes (que representen
el 99% de les empreses a Catalunya) i crear mecanismes que permetin la cooperació, els
itineraris compartits d’aprenentatge i les tutories mancomunades.
CCOO creu que la contractació i la remuneració han d’estar lligades amb l’FP dual, amb
un mínim garantit com el de l’SMI o segons el conveni col·lectiu. L’FP dual ha de cobrir les
necessitats dels joves i les de les empreses, i ha de disposar d’un procés d’informació,
orientació i acompanyament tant des de la perspectiva de l’educació com des de la laboral. A
més, també és necessari que l’aprenentatge es fonamenti en competències i en qualificacions
professionals. Per al sindicat, és important definir el perfil pedagògic i tècnic dels tutors
d’empresa, que haurien de tenir un mínim de 100 hores de formació pedagògica i disposar de
la mateixa qualificació a la qual opta el programa d’FP dual.
Amb aquestes propostes es pot aconseguir una FP dual que gaudeixi de prestigi i que, a partir
del diàleg social i la corresponsabilitat, aconsegueixi elevades taxes d’inserció laboral i de
qualificació professional dels joves participants.

Sense acord a la reunió
de la Mesa General de la
Funció Pública
El 20 de juliol va tenir lloc una reunió de la Mesa
General de la Funció Pública entre sindicats i
Generalitat a la seu del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública, a Barcelona.
Les peticions de CCOO se centraven a concretar
allò signat a la Mesa General de l’Estat
(pagament del 100% del salari en tots els casos
de baixa per incapacitat temporal, increment
salarial de l’1,50% per a tot l’any 2018, més
un 0,25% amb efectes des de l’1 de juliol i
negociació d’un increment addicional del 0,2%)
i revertir retallades que només han recaigut
sobre les treballadores i treballadors amb
condicions laborals vinculades a la Generalitat
de Catalunya (restitució de les pagues extres
del 2013 i del 2014).
Malauradament, la reunió va acabar sense
acord, ja que la Generalitat no ha volgut
concretar l’aplicació dels increments salarials i
ha demanat un xec en blanc als sindicats.
CCOO, a banda d’anunciar que al setembre
convocarà assemblees i mobilitzacions,
demana assegurar el compliment de les lleis i la
restitució dels drets dels empleats i empleades
públics catalans.

En defensa dels drets
dels treballadors i
treballadores de presons
CCOO i la resta d’organitzacions sindicals
representatives de presons, van proposar
una concentració en defensa dels drets del
col·lectiu i per unes condicions laborals dignes,
però, atès que la Generalitat ha reprès la
negociació, la van desconvocar.
De tota manera, els sindicats han advertit
que continuaran lluitant per la restitució de
reivindicacions, com la negociació immediata
d’un nou acord, la jubilació anticipada, la
modificació del decret de segona activitat,
la reducció de la taxa d’interinitat, la
implementació de mesures contra l’increment
d’agressions o la recuperació de les pagues,
el complement d’incapacitat transitòria i els
increments retributius derivats de l’aprovació
dels pressupostos generals per al 2018.
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Resolt el conflicte a les empreses
Transportes Vía Augusta, de Sant
Adrià de Besòs, i ESK, de Martorell

El grup industrial francès Air Liquide va decidir
atorgar a HAM la concessió del transport de
gasos. Atès que aquesta empresa no acceptava

la subrogació de les plantilles que ho feien
fins ara —Transportes Vía Augusta, de Sant
Adrià de Besòs, i ESK, de Martorell—, es va
iniciar un període de vaga indefinida.
La unió entre els treballadors i treballadores,
la postura decidida i valenta dels piquets
informatius i el suport de CCOO han estat
clau perquè Air Liquide hagi rescindit la
concessió i decidit continuar amb Transportes
Vía Augusta i ESK. Això permetrà mantenir
els 27 llocs de treball i les condicions que
estaven en perill.

Bon acord laboral amb el Grupo Jorge
CCOO d’Indústria de Catalunya ha signat un bon acord laboral amb el Grupo Jorge, propietari dels
escorxadors de Le Porc Gourmet (Santa Eugènia de Berga) i The Fortune Pig (Mollerussa). Després
d’una intensa negociació, i amb la mediació del Departament de Treball de la Generalitat, més de
1.200 treballadores i treballadors que fins ara eren falsos autònoms passaran al règim general de
la Seguretat Social i se’ls aplicarà el Conveni col·lectiu de les indústries càrnies.
Es tracta d’un acord que suposa un punt d’inflexió en la lluita per erradicar la precarietat i les
males pràctiques laborals en el sector carni, i que ha de servir d’exemple per a altres empreses,
com les del grup Vall Companys, que pretenen perpetuar aquest sistema de treball propi de finals
del segle xviii per seguir enriquint-se a costa de les treballadores i treballadors d’aquestes falses
cooperatives.

Concentracions davant Indra BPO per
pal·liar les conseqüències negatives del
trasllat de les seus de Barcelona
Al juliol i a l’agost, CCOO ha convocat
concentracions davant l’empresa Indra
BPO per demanar mesures de mobilitat i
conciliació per pal·liar les conseqüències
negatives del trasllat de les seus de
Barcelona. La companyia va anunciar que
al setembre passaria dels centres del c/
Badajoz i c/ Tànger a Sant Joan Despí.
El sindicat critica que no s’han tingut en
compte les mesures de millora de condicions, compensació i seguretat que va plantejar després
d’una consulta a les plantilles afectades. Cal tenir en compte que un trasllat els comporta
conseqüències negatives en la mobilitat amb un cost en temps, diners, seguretat, benestar i
conciliació de la vida professional amb la personal, i això comporta, en alguns casos, replantejarse la continuïtat a l’empresa.

Per la readmissió
dels dos acomiadats
d’Alliance Healthcare
CCOO d’Indústria ha criticat la situació del
col·lectiu de treballadors autònoms dependents
d’Alliance Healthcare i el conflicte obert davant la
falta de reconeixement dels seus drets. Al mateix
temps, ha denunciat la represàlia que han patit
dos d’aquests treballadors, quan han intentat
organitzar-se per defensar els drets del col·lectiu
de transportistes, perquè han estat acomiadats.
El sindicat ha protestat davant la seu de l’empresa
al Prat de Llobregat i ha exigit la seva readmissió
immediata així com un acord professional per al
col·lectiu de transportistes.

Es desconvoca
la vaga parcial a
Tecnoclinic
Davant la pressió de la vaga parcial prevista a
Tecnoclinic, amb el suport de CCOO, la direcció ha
arribat a un acord amb el comitè d’empresa per
obrir un període de negociació. Aquesta empresa
de Sabadell pretenia aplicar canvis en algunes
seccions, amb la implantació d’un quart torn de
treball, sense comptar amb la representació de la
plantilla. Ara, la direcció s’ha avingut a reduir el
temps d’aquest quart torn i a augmentar el plus
de compensació, per protegir, així, la conciliació
d’una plantilla molt feminitzada.

Acord a l’empresa
de ‘packaging’
Grafopack
CCOO ha donat suport a la reivindicació de la
plantilla de Grafopack, davant la proposta de
la direcció de desregularitzar la jornada de
treball, imposant una bossa d’hores abusiva i
desproporcionada.
L’amenaça d’una vaga parcial ha fet efecte i
finalment s’ha acordat la manera de justificar
les hores que els treballadors i treballadores
d’aquesta empresa de packaging d’Òdena havien
acumulat des del mes de gener per imposició de
la direcció.
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