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editorial

CCOO reclama una Catalunya
inclusiva, plural i amb drets en la Útils
diada de l’11 de Setembre
Com és tradicional cada any, CCOO de Catalunya
participarà en els actes de la Diada Nacional
de Catalunya, el proper 11 de Setembre. I un
cop més ho farà amb UGT i altres entitats que
ens acompanyen en la reivindicació: “Per una
Catalunya inclusiva, plural i amb drets”, amb les
quals es realitzarà la tradicional ofrena floral al
monument de Rafael Casanova. L’acció també
tindrà per objectiu reivindicar al nou Govern de
la Generalitat polítiques socials per millorar les
condicions de vida de les persones que viuen i treballen a Catalunya i per lluitar contra la pobresa.
La convocatòria de CCOO de Catalunya és a les 8.30 hores, a la ronda de Sant Pere, a l’altura del
número 52, de Barcelona. Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la
delegació del sindicat.

CCOO acull un acte sobre
sobirania i interdependència

En el marc de la Diada Nacional de Catalunya,
el passat dimecres 5 de setembre, CCOO de
Catalunya va organitzar un acte amb el títol
“Sobirania i interdependència”. L’acte va
comptar amb les intervencions d’Alfons Labrador,
coordinador del Seminari Salvador Seguí; Marta
Vilalta, periodista i portaveu d’ERC; Jordi Amat,
escriptor i periodista, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya. La presentació de
l’acte va anar a càrrec de Dolors Llobet, secretària

d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i Coordinació de
Direcció de CCOO de Catalunya.
L’acte ha servit per donar un cop d’ull a la
situació política i social de Catalunya des de
punts de vista ben diferents, des de l’àmbit
de l’independentisme i també des de la visió
contrària. Un acte que ha valorat la importància
del diàleg i el respecte a totes les opcions
polítiques i socials, així com l’espai de diversitat i
cohesió que representa el nostre sindicat.

En els darrers
dies hem tingut
dues demostracions
de
l’enorme utilitat que representa tenir un sindicat com CCOO.
El dilluns se signava al Palau de la
Generalitat l’important
Acord interprofessional de Catalunya (AIC)
2018-2020, que va ser ratificat a finals de
juliol per les organitzacions sindicals i les
patronals més representatives de Catalunya
—CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i Fepime—. Un acord
que recull l’augment del poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores catalanes, fixa
que cap salari pot estar per sota dels 14.000
euros, i recull la clàusula de revisió salarial
en els convenis en cas que el cost de la vida
creixi més del compte. L’AIC 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 i els salarials,
i d’igualtat de les persones treballadores.
L’altra demostració tenia lloc el passat divendres en forma d’acord entre CCOO i la Generalitat pel qual uns 1.400 treballadors deixaran de ser falsos autònoms per convertir-se
en assalariats de l’empresa càrnia Grupo
Jorge, amb un contracte indefinit. Mentre alguns pesats es dediquen a malmetre, a parlar
sense fonaments i a dir bajanades absurdes
contra el nostre sindicat, a les xarxes socials,
nosaltres seguim treballant al costat dels
treballadors i les treballadors per millorar les
seves condicions laborals i de vida. Que vagin
parlant, que nosaltres continuarem fent sindicalisme de primera divisió. #OrgullCCOO!

www.ccoo.cat
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MANIFEST DE L’11 DE SETEMBRE DEL 2018
En la celebració de la Diada Nacional d’aquest 11 de Setembre,
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya reclamem que es reprengui l’activitat política democràtica plena en els àmbits institucional,
polític i social del nostre país.
Volem que el Govern de la Generalitat abordi els problemes de la
ciutadania, i que el centre de la seva acció sigui el treball digne i
la lluita contra la desigualtat i la pobresa. Volem que el Parlament
recuperi la iniciativa política i aprovi uns pressupostos que reverteixin les retallades socials.
Hi ha qüestions com el desenvolupament del Pacte nacional per
a la indústria, la plena implementació de la renda garantida de
ciutadania, posar fi a l’abús dels preus d’accés a l’habitatge,
l’eliminació de la bretxa salarial de gènere, el futur dels nostres
joves, o la restitució dels drets dels empleats i empleades públiques que no poden esperar.
A la vegada, reclamem la llibertat dels líders de les entitats i dels
dirigents polítics que són a la presó o a l’estranger per actuacions
que s’associen a l’ús d’una violència que mai no s’ha produït.
Aquesta és una situació del tot injustificable que dificulta la superació del conflicte. El marc jurídic que persegueix sindicalistes,
activistes, artistes o periodistes ha de ser profundament reformat
per garantir la llibertat d’expressió i d’organització.
UGT i CCOO estem fermament convençuts que per afrontar el
problema polític de relació entre Catalunya i Espanya s’ha de
donar una oportunitat al diàleg i la negociació, tot respectant la
pluralitat ideològica i democràtica. Cal canalitzar cap al terreny
de la política la solució d’un contenciós que mai s’hauria d’haver
judicialitzat. En aquest sentit, demanem als governs de l’Estat i de
la Generalitat que abordin amb valentia el conflicte, treballin en
mecanismes de consens i obrin vies de resolució començant pel
rescat de les lleis socials impugnades pel Govern del PP davant
del Tribunal Constitucional.
La normalitat democràtica també passa per aïllar actituds i actes
d’intolerància. Cal preservar la cohesió social. Demanem que
s’aturin les estratègies simplistes i les polítiques de confrontació
populistes que alimenten els conflictes de convivència. L’espai

públic, per ser democràtic, ha de ser plural, i les institucions, per
estar al servei de la societat, han de ser inclusives.
En coherència amb aquests plantejaments, CCOO i UGT donarem
suport a les iniciatives que vagin en el sentit d’avançar en la resolució dels problemes socials, recuperar i garantir drets i llibertats,
i superar el conflicte polític des d’una perspectiva unitària, àmplia,
plural i compartida.
Reiterem el nostre posicionament a favor de l’exercici del dret a
decidir de forma acordada i respectuosa amb la pluralitat de la
societat catalana. Entenem el dret a decidir com un dret democràtic que inclou totes les qüestions individuals i col·lectives que
ens afecten: socials, laborals i polítiques.
Al nostre país s’han d’acabar les polítiques que agreugen les
desigualtats socials, que incrementen la precarietat laboral, que
condemnen un 23% de la població a la pobresa i que trenquen la
cohesió social. I s’han de fer polítiques de predistribució i redistribució que comportin necessàriament una revisió de la fiscalitat.
UGT i CCOO seguirem treballant per fer efectius els acords de
negociació col·lectiva d’augment salarial, per reforçar les polítiques actives d’ocupació, per millorar les oportunitats de formació
dels treballadors i les treballadores, per posar fi a tota mena de
discriminacions, fent especial atenció a les de gènere, lluitant
contra la violència masclista.
Catalunya és un país d’acollida, de riquesa intercultural, d’integració
i ha de fer una aposta ferma per atendre la situació de les persones refugiades i per canviar la llei d’estrangeria que està condemnant milers de persones a l’explotació laboral i la irregularitat
administrativa. Cap persona és il·legal.
CCOO i UGT participem d’aquest 11 de Setembre amb la convicció que els ponts d’entesa que proposem enfortiran la societat
catalana si construeixen un marc de drets socials i nacionals per
seguir avançant cap a una societat més justa, més igualitària i
més solidària.
Visca Catalunya i visca la classe treballadora!
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Les “kellys” reclamen unes millors
condicions de treball
El passat dissabte 25 d’agost van tenir lloc a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona i davant de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, dues concentracions del col·lectiu de les kellys —treballadores
i treballadors dels departaments de pisos del
sector hoteler— que continua reivindicant els
canvis necessaris de millora al departament
de pisos dels hotels on el personal treballa en
unes condicions laborals molt precàries i amb
una desproporcionada càrrega de treball. CCOO
de Catalunya va donar suport a aquestes mobilitzacions. El reconeixement de les malalties
professionals, posar fi a les externalitzacions
dels serveis de pisos que fan que empitjorin
les condicions laborals, o que s’incrementin les
inspeccions laborals als centres de treball, són
algunes de les reivindicacions més importants
del col·lectiu de les kellys. Precisament, a finals
d’agost, la pressió sindical va aconseguir que la
Seguretat Social ordenés a les mútues el reconeixement de les malalties professionals de les
cambreres de pis.

Conducta antisindical a SLM, empresa
subcontractada de SEAT
CCOO ha exigit a SLM (Servicios Logísticos Martorell Siglo xxi), del Grup Sesé, la readmissió de
4 treballadors acomiadats, 3 d’ells delegats del
sindicat, en un exercici més de repressió antisindical. Fa unes setmanes, SLM va començar
a derivar tasques a empreses subcontractades, incomplint el compromís de garantia de
l’ocupació. La secció sindical de CCOO va convocar vaga, que va ser desconvocada gràcies
a la mediació del Departament de Treball. Però
l’endemà de presentar la convocatòria de vaga,
l’empresa —que porta la logística de SEAT Martorell— va començar una campanya de persecució sindical, obrint expedient a 3 delegats de
CCOO amb falses acusacions, actuació que va
ser denunciada a la Inspecció de Treball i que
ha acabat amb l’acomiadament de 4 empleats.
CCOO ja ha posat em marxa els seus serveis
jurídics per demandar la direcció del Grup Sesé i
SLM, i, alhora, demana també al Grup Volkswagen i a SEAT que vetllin pel respecte dels drets
laborals i sindicals a les seves plantes.

Condemnen eDreams a pagar els
incentius també durant les vacances
El 2016, la Secció Sindical de CCOO a Vacaciones eDreams va plantejar un conflicte col·lectiu
per exigir a la direcció de l’empresa que complís la recomanació del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea que estipulava que les vacances han de ser retribuïdes en tots els seus
conceptes. La doctrina legal estableix que les
persones treballadores tenen dret a percebre
tots els conceptes retributius ordinaris, inclosos
incentius, també durant les seves vacances; un
dret que eDreams havia ignorat durant anys i
que ara es veu reconegut. CCOO ha guanyat
la demanda contra la direcció de l’empresa i
l’abonament de la reclamació judicial s’ha realitzat la primera quinzena d’agost a aquelles
persones que van fer cas al sindicat i van interposar una demanda individual plural.

Actes i ofrenes florals de CCOO als
territoris
CCOO de Catalunya, juntament amb el Comitè Ciutadà per
l’Homenatge a Salvador Allende a Barcelona, la Casa Amèrica i el
Centre Salvador Allende de Barcelona, ha organitzat un acte per
commemorar el 45è aniversari del cop d’estat a Xile i la mort del
president Salvador Allende.
L’acte d’homenatge a Salvador Allende tindrà lloc el proper 11 de
setembre, a les 10.30 h, a la plaça de Salvador Allende del
barri del Carmel. A l’acte, hi participaran el president del Centre
Salvador Allende, Eulogio Dávalos, l’escriptora Leandra Brunet i
la periodista Rosa Maria Calaf. S’escoltaran les darreres paraules de Salvador Allende, es farà una
ofrena floral i també hi haurà una salve i una traca a càrrec dels Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
i els components de Foc, així com una actuació musical de la coral Primavera per la Pau de Mataró.
Presentarà l’acte Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García – Arxiu Històric de CCOO de
Catalunya.
BADALONA
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral, a la plaça de la
Plana.

MOLLET DEL VALLÈS
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral davant del
monument a Rafael Casanova.

BERGA
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral al monument a
Rafael Casanova, al parc del carrer del Bruc.

RUBÍ
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral, a la plaça de l’11
de Setembre.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral en el conjunt
escultòric “11 de Setembre”.

SABADELL
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral a l’Eix Macià, davant
del pont del llac del Parc de Catalunya.

EL PRAT DE LLOBREGAT
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral, a la plaça del
Mestre Estalella (Cèntric Espai Cultural).

SANT BOI DE LLOBREGAT
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral a l’església de Sant
Baldiri, davant la tomba de Rafael Casanova.

GRANOLLERS
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument, a la
plaça de l’11 de Setembre.

TARRAGONA
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument a
Rafael Casanova, al passeig Marítim.

L’HOSPITALET
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral, a la rambla de la
Marina (carrer de Provença - avinguda del Carrilet).

A les 12 h, ofrena floral al monument a Salvador Allende, als
jardins del Camp de Mart.

LLEIDA
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral, a la Seu Vella
(davant del pont llevadís).

TERRASSA
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral, a la plaça de l’11
de Setembre.

MANRESA
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral, a la plaça de l’11
de Setembre.

VIC
10 de setembre, a les 19 h, sortida de l’ajuntament cap a la
rambla Hospital (Bac de Roda), on tindrà lloc l’ofrena floral
davant la placa commemorativa de Francesc Macià.

MATARÓ
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral, a la plaça de
Rafael Casanova.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral davant del
monument a Lluís Companys, rambla de la Girada, 1.

MOIÀ
11 de setembre, a les 12.30 h, ofrena floral al monument de
Rafael Casanova, a la plaça de l’Hospital.

VILANOVA I LA GELTRÚ
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral davant del
monument a Francesc Macià, a la rambla de la Pau.
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En els primers sis mesos del 2018
el nombre d’accidents laborals
creix a Catalunya
La tendència dels accidents de treball d’ençà que l’economia va començar la inflexió cap al creixement,
des del 2013, ha estat preocupant i en el primer semestre del 2018 segueix pel mateix camí.
En aquest primer semestre s’han produït 47.291 accidents amb baixa, del quals 280 han estat
greus, 46.981 lleus i 30 mortals. Per sectors, tots els casos de gravetat, és al sector serveis on
s’han produït la majoria dels accidents. Territorialment, la província de Barcelona és la que més
accidents pateix —per raons demogràfiques i productives òbvies—, amb una distribució que
creix percentualment de manera similar als anys anteriors en totes les províncies. Pel que fa als
accidents in itinere, ens trobem també amb la mateixa tendència a l’augment.
Les xifres no conviden a l’optimisme. CCOO es pregunta si les direccions de les empreses seguiran
veient la prevenció com un cost o una obligació legal, en comptes d’inserir-la en el cor del sistema
productiu i organitzatiu de les empreses, amb una visió d’inversió en qualitat.
CCOO reclama a les direccions de les empreses el respecte a la salut i a la vida dels treballadors i
treballadores. A l’Administració de la Generalitat i de l’Estat espanyol —que també té competències
d’Inspecció de Treball— els reclama que posin els recursos adients perquè es compleixin els
mínims exigibles en relació amb la prevenció de riscos laborals, perquè és evident que reduint el
nombre d’inspectors, subinspectors i tècnics habilitats a Catalunya es perjudica la lluita contra
la vulneració contínua de la Llei de prevenció de riscos laborals. Per últim, als representants
dels treballadors i treballadores, el sindicat els encoratja a seguir amb la feina de millora de les
condicions de treball, de salut i de vida a les empreses: sense ells, tot seria molt pitjor.

Se signa l’Acord interprofessional de
Catalunya (AIC) amb presència del
president de la Generalitat, Quim Torra
i va comptar també amb la participació del
vicepresident del Govern, Pere Aragonès, del
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, i de la consellera d’Empresa
i Coneixement, Maria Àngels Chacón. Recordem
que l’acte de ratificació de l’AIC va tenir lloc el
passat 24 de juliol a la seu del CTESC.
©Rubén Moreno

Les organitzacions sindicals i les patronals
més representatives de Catalunya —CCOO
de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del
Treball, Pimec i Fepime— van signar el passat
dilluns, 3 de setembre, l’Acord interprofessional
de Catalunya (AIC) en presència del president
de la Generalitat, Quim Torra. L’acte va tenir lloc
al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat,

L’AIC 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, els salarials i d’igualtat
de les persones treballadores.
Trobareu tota la informació de l’AIC en aquest
enllaç

Vaga a Indra BPO
davant la negativa de
negociar mesures de
mobilitat i conciliació
Davant la voluntat nul·la de la direcció d’Indra
BPO de negociar les propostes presentades
pels comitès d’empresa de CCOO pel trasllat
dels centres de treball dels carrers Badajoz i
Tànger de Barcelona a Sant Joan Despí, s’ha
convocat vaga el dimecres 12 de setembre,
als centres afectats. Aquesta nova acció
es fa, després de les concentracions
realitzades el mes de juliol i i a principis
de setembre, per demanar a l’empresa que
tingui en compte algunes de les mesures
proposades per millorar les condicions de
treball, la compensació i la seguretat. La
representació sindical de CCOO d’ambdós
centres de treball ha plantejat que el
trasllat comporta conseqüències negatives
en la mobilitat, amb un cost afegit per a
les treballadores i treballadors en temps,
diners, seguretat, benestar, i amb una greu
conseqüència: la conciliació de la vida
professional amb la personal i familiar, que
comporta, en algunes situacions personals,
replantejar-se la continuïtat a l’empresa.

Festes laborals a
Catalunya durant
l’any 2019
1 de gener, dia de Cap d’Any
19 d’abril, Divendres Sant
22 d’abril, Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig, festa del Treball
24 de juny, Sant Joan
15 d’agost, dia de l’Assumpció
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, dia de Tots Sants
6 de desembre, dia de la Constitució
25 de desembre, dia de Nadal
26 de desembre, dia de Sant Esteve
Al territori d’Aran, la festa del dia 26 de
desembre (Sant Esteve) queda substituïda per
la de 17 de juny (Festa d’Aran).
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La memòria del CITE del primer semestre del 2018
detecta un important augment de la irregularitat de les
persones immigrades
Les dades recollides a la memòria del primer
semestre del 2018 del Centre d’Informació per
a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya
(CITE) segueixen posant de manifest els efectes
de la crisi econòmica en les persones immigrades
i que la incipient recuperació econòmica encara
no s’ha reflectit en la millora de les condicions
laborals de les persones estrangeres. Aquest
any, però, es detecta un increment de l’arribada
de persones migrades per la millora incipient de
l’economia, encara que també per motius interns
dels països d’origen com és el cas de Veneçuela
i Hondures.
Els efectes de la crisi es veuen novament en les
consultes vinculades a l’accés i al manteniment
de la regularitat, com la renovació d’autoritzacions
de treball i residència i arrelament social,
especialment, i que mostren les dificultats de
les persones estrangeres ateses a les oficines
del CITE per complir els requisits per renovar
les autoritzacions de treball o de residència, o
per acollir-se a l’arrelament social —per manca
de cotitzacions a la Seguretat Social, finalització
dels subsidis o manca de contracte de treball—
amb els efectes que això pot tenir també per al
manteniment de la regularitat de les famílies de
les persones estrangeres.
Les dades de la memòria també posen de manifest
altres dificultats de les persones estrangeres
vinculades a canvis en la tramitació administrativa

i el marc legal de referència, com ara les targetes
de comunitaris o l’accés a la nacionalitat. A
aquestes dificultats de procediment, cal afegirhi les purament instrumentals, com ara les
d’aconseguir una cita per poder tramitar els
diferents procediments administratius.
Algunes dades destacades
Durant el primer semestre d’aquest any les
oficines del CITE a Catalunya han rebut 9.055
visites, i s’han atès 6.958 persones, que han
plantejat 15.323 consultes. Respecte de l’any
2017 hi ha un clar increment en el nombre
de visites, usuaris i consultes. Les dades
posen de manifest la utilitat del servei, però
també l’increment de persones migrades i la
preocupació entre la població estrangera pels
efectes de la crisi econòmica, molt especialment
en determinats sectors econòmics, com és el cas
del treball de la llar.
Disminueix una mica el nombre de dones ateses
pel CITE, que representen el 58,2% del total. Per
països d’origen, el primer continua sent el Marroc,
amb un 13,9%; seguit per Colòmbia, amb un
8,2%; Veneçuela, amb un 7,7%; Hondures, amb
un 7,5%, i Bolívia, amb un 6,3%.
Les principals consultes realitzades han estat
l’arrelament social (18,9%), la renovació de
l’autorització de residència (10,2%), la renovació
de l’autorització de treball (8,7%), el reagrupament

familiar (8,4%) i la nacionalitat (6,5%). En la
memòria s’observa un important increment de la
irregularitat de les persones immigrades ateses al
CITE respecte de l’any 2017, que passa del 48,5%
l’any 2017 al 56,7% enguany. També destaca
que es continua reduint el nombre de persones
migrades que treballen, que passen del 45,1%
l’any 2017 al 44,4% el 2018.
Continua la importància del pes del servei
domèstic en l’ocupació de les dones
estrangeres
Un element molt important que s’extreu novament
de la memòria és el pes del sector del servei
domèstic i de cura de les persones com a sector
d’ocupació de dones estrangeres. El 42,1% de les
persones ateses pel CITE que treballen (el 94%,
dones) ho fan al servei domèstic i, d’aquestes, el
47% ho fan de manera irregular. En aquest sentit,
CCOO ha tornat a demanar a l’Estat espanyol la
signatura del Conveni 189 de l’OIT (Organització
Internacional del Treball), sobre els treballadors i
treballadores domèstics. Un conveni que promou
el treball digne i el combat contra la discriminació
en el treball domèstic, especialment per raó de
gènere, i reconeix que el treball domèstic segueix
sent infravalorat i invisible i que el realitzen
principalment dones i nenes, moltes de les
quals són migrants o formen part de comunitats
desfavorides, i són particularment vulnerables.

CCOO aconsegueix que 1.400 falsos autònoms signin un
contracte laboral amb l’empresa càrnia Grupo Jorge
La Federació d’Indústria de CCOO ha aconseguit
que el grup d’empreses càrnies Grupo Jorge,
propietari dels escorxadors Le Porc Gourmet de
Santa Eugènia de Berga i The Fortune Pig de
Mollerussa, faci realitat el procés de laboralització
d’uns 1.400 falsos autònoms de les cooperatives
TAIC i Calvial. Entre el passat 31 de juliol i el
proper 31 de desembre, aquests treballadors
passaran a ser personal de les empreses del
grup i estaran subjectes al conveni col·lectiu de la
indústria càrnia amb tots els avantatges que això
representa com un salari fix, un horari establert
i unes vacances remunerades, entre d’altres
aspectes.

És el primer acord d’aquest tipus a Catalunya i a
Espanya amb el qual una empresa laboralitza de
cop un nombre tan gran de treballadors. Aquest
acord ha de ser un referent per a altres empreses
del sector carni que encara es resisteixen a fer
el canvi, malgrat les advertències de la mateixa
Administració. I també ha de ser un referent per
a altres col·lectius i sectors en els quals s’està
utilitzant de manera fraudulenta i habitual la figura
del fals autònom. CCOO continuarà treballant
per donar cobertura a tots els treballadors i les
treballadores que vulguin defensar el seus drets
laborals i aconseguir millores com les que ja
tenen els empleats del Grupo Jorge.

Assembllea informativa als treballadors del Grupo Jorge

En aquest enllaç trobareu el document de l’acord
i també un informe amb el llarg recorregut de
la feina feta per CCOO per aconseguir aquest
important acord.
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Una guia per
orientar-se en el
laberint de les
pràctiques

Acció Jove de CCOO de Catalunya
presenta la segona edició de la guia
“Aprenents, becaris i treball precari”
Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya ha
presentat aquesta setmana davant la premsa
la segona edició de la guia Aprenents, becaris i
treball precari en la qual es recullen els diferents
tipus de pràctiques laborals i no laborals
que es poden realitzar en una organització
productiva. La guia es reedita i s’actualitza
perquè Acció Jove considera que la regulació de
les pràctiques a les empreses no ha millorat i
l’ús de les pràctiques se segueix estenent amb
l’argument de millorar la formació i facilitar la
inserció laboral, però, de fet, s’han convertit en
el peatge que moltes persones, majoritàriament
joves, han de pagar durant la realització dels
seus estudis, i fins i tot per finalitzar-los. La
guia, la podeu trobar en aquest enllaç.
Radiografia laboral del jovent
Els portaveus d’Acció Jove van aprofitar per fer
una radiografia de la situació laboral del jovent a
Catalunya. Entre d’altres dades van destacar la taxa
d’activitat juvenil que creix paulatinament (59,6%),
tot i que encara es troba 10 punts per sota de la
mitjana d’abans de la crisi, al 2007 (72,31%). La
taxa d’ocupació se situa al 47%, va creixent, però
encara mostra l’impacte que ha generat la crisi al
llarg dels anys. Es van recuperant llocs de feina
ocupats per joves sense arribar a la xifra inicial
precrisi, però la creació de llocs de feina s’ha
donat majoritàriament al sector serveis, sector
més precari i temporal. La taxa d’atur juvenil és del
21,1% amb 5.700 joves aturats més que durant el
primer trimestre del 2018.
D’altra banda la taxa de desprotecció continua
molt elevada entre el jovent i representa un

87,8%. Dels 1.318.916 contractes que es van
signar en total durant el 2017 per a joves de fins
a 30 anys, el 88,75% representen contractes
temporals, mentre que l’11,24% van ser
contractes indefinits. El 2017, es van signar un
total de 14.345 contractes de pràctiques per a
joves de fins a 30 anys.
Què reclama Acció Jove?
Acció Jove demana el disseny consensuat d’un
pla d’ocupació juvenil capaç d’abordar l’elevada
taxa d’atur. També demana que es procuri una
inserció laboral juvenil digna i de qualitat. Per
a CCOO cal eliminar la pobresa juvenil, fent
possible que els joves accedeixin a un habitatge
digne, així com també que puguin assolir un
projecte de vida a llarg termini, com pot ser el
fet de formar una família.
Els joves i les joves de CCOO demanen que
es deixi d’utilitzar l’experiència com a requisit
indispensable previ a l’accés al mercat laboral.
L’experiència és un factor positiu a tenir en
compte, però no un factor d’exclusió. Les
pràctiques haurien de ser una experiència per
a l’aprenentatge, no un element discriminatori
entre les diferents classes socials i demanen
que pari l’abús de les pràctiques. Acció Jove
reclama que les pràctiques extracurriculars
siguin contractes laborals reals, que hi hagi
més control i transparència sobre el nombre
de convenis signats entre centres educatius
i empreses, i també que es faci més control
sobre aquelles pràctiques obligatòries o no, que
realitzen els estudiants i/o titulats.

CCOO de Catalunya
lamenta la pèrdua
del gran historiador
i gran amic, Josep
Fontana
A l’edat de 86 anys, el
passat 28 d’agost ens va
deixar el gran historiador
Josep Fontana. CCOO
de Catalunya lamenta
especialment la seva
mort ja que era un
gran col·laborador i un gran amic del sindicat.
Fontana era membre del Consell Assessor
de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya i
president del Jurat del Premi Ángel Rozas a la
Recerca en Ciències Socials per a investigadors i
investigadores novells, que cada any organitza la
Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.
CCOO de Catalunya considera una gran pèrdua
la de Josep Fontana, figura que ha aportat, a la
nostra societat, un valuós llegat intel·lectual per
comprendre la realitat que ens envolta i donarnos les eines per transformar-la en una societat
més justa i equitativa. Fontana ha estat un gran
referent que ha destacat pel seu compromís en
la defensa de la democràcia i la justícia social, el
seu sentit crític i la seva independència. Ell ens
va dir que “el futur serà de la raó com a resultat
del treball i la lluita de tots plegats”.
Aquesta organització tenia una gran estimació
per Josep Fontana i, en aquest sentit, l’any 2011
li va fer un acte de reconeixement a la seva
trajectòria cívica i professional.

Mor l’històric fundador de
CCOO de Catalunya, Josep
Maria Folch i Torres
Avui hem conegut la trista
notícia de la mort de l’històric
sindicalista de CCOO de
Catalunya, Josep Maria
Folch i Torres. Ell va formar
part dels 300 sindicalistes
que van participar en la
històrica assemblea a l’Església de Sant Medir
de Barcelona, el 20 de novembre de 1964 que
va significar la fundació del nostre sindicat. En
Josep Maria va participar activament en els
actes del 50 aniversari de CCOO de Catalunya,
ara farà quatre anys. El seu compromís i la
seva empremta ens queda per sempre. Mai
l’oblidarem.
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