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CCOO demana agilitzar la
implementació de la renda garantida
de ciutadania, un any després de la
seva posada en marxa
El 15 de setembre, han de ser vigents les
noves quanties econòmiques corresponents al
desplegament gradual de la prestació de la renda
garantida de ciutadania (RGC) aprovada per la
Llei 14/2017, de 20 de juliol (vegeu el quadre
adjunt).
Aquesta llei, fruit de la lluita social de moltes
entitats, organitzacions i sindicats de classe com
CCOO, i del treball conjunt bastit a la iniciativa
legislativa popular que va recollir 121.191
signatures, està tenint un desplegament complex.
La mateixa Administració reconeix les dificultats
per realitzar el desplegament, encara que els
motius no sempre són del tot comprensibles, i
més quan nosaltres pensem que tenen a veure
amb una manca inicial de planificació, i dels
recursos emprats, del que ha de ser un dret
permanent per a la ciutadania d’aquest país.
El 74% de les sol·licituds de la RGC són
denegades
Segons les últimes dades publicades pel mateix
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(al final del juliol), només el 9% de les sol·licituds
de renda garantida de ciutadania han estat
aprovades i restava fins a un 36% del total de
sol·licituds pendent de valorar. El 74% són
denegades.
CCOO tornem a denunciar públicament les
diferents problemàtiques que es pateixen a les
oficines de treball del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC), a les quals cal afegir els
problemes derivats de la valoració de la renda
garantida de ciutadania i dels processos de
la seva tramitació que s’estan duent a terme
sense una adequada organització del treball,
amb manca de personal i d’eines que dificulten

l’adequada aplicació de la prestació, a més
d’impactes negatius sobre la salut del personal
treballador.
CCOO reclamem i ens impliquem en un consens
necessàriament àgil per a un reglament que
desenvolupi la llei, i aclareixi i normativitzi les
interpretacions necessàries per solucionar
els problemes que duen a denegacions no
justificades o a una pràctica aplicació limitada.
Recordem que aquesta prestació social té com
a objectiu i finalitat desenvolupar la promoció
de la persona, el seu apoderament i superar les
mateixes condicions de precarietat social i/o
laboral que l’han dut a necessitar-la.
Cal que el reglament de la llei abordi les
situacions, que el desenvolupament legal
ha d’afrontar una vegada percebudes a la
realitat quotidiana. En aquesta línia hi ha, com
a exemple, la necessària compatibilitat de la
prestació amb feines esporàdiques, amb ajuts
socials a l’habitatge principal o la percepció de
més d’una prestació en una mateixa llar amb
unitats familiars diferenciades.
Analitzant la realitat social que ens envolta és
quan podem ser més útils per lluitar contra la
precarietat en la qual viu massa gent treballadora.

editorial

Te’n recordes
de Lehman
Brothers?
El passat dissabte va fer 10 anys de la fallida de Lehman Brothers. Allò va significar
el principi del desastre que va sacsejar els
fonaments de l’economia global i que ens
va arrossegar a una crisi que ha eixamplat
la desigualtat social i econòmica. Els treballadors i les treballadores som més pobres,
hem perdut molt poder adquisitiu, hem patit
l’afebliment del marc laboral i la minva en la
qualitat dels serveis públics. En aquests 10
anys, mentre rescatàvem bancs, el deute per
capita s’ha incrementat en més de
17.000 euros per
persona, és a dir,
una unitat familiar
de 4 persones ha
patit un increment
del deute públic de prop de 70.000 euros.
Aquesta situació és certament insuportable.
Però les maneres d’actuar del sector financer han canviat? Doncs no. Fins i tot la directora del Fons Monetari Internacional, un
actor econòmic sobre el que recau gran part
de la responsabilitat de la devaluació social,
ha dit que “el sector financer segueix posant
per davant les utilitats immediates a la prudència a llarg termini, el curtterminisme a la
sostenibilitat”. Quina barra! CCOO ha demanat més regulació, més supervisió i un ferm
control de riscos per evitar noves fallides i
que l’economia financera es posi al servei de
l’economia real, l’economia de les persones,
amb inversions que afavoreixin el creixement
estable i la sostenibilitat social i mediambiental. Perquè si no ja sabem qui acabarà pagant
els plats trencats.

www.ccoo.cat
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CCOO denuncia trasllats, acomiadaments i repressió sindical a Burger King

El passat dijous CCOO va convocar una concentració davant de Burger King, a l’Auditori del CCIB
(Centre de Convencions Internacionals de Barcelona), on tenia lloc la convenció de franquiciats de
l’empresa, per denunciar que aquesta abusa de
la plantilla i executa represàlies sindicals. CCOO
denuncia que la direcció de Burger King està
duent a terme un seguit de represàlies contra el
personal que s’informa dels seus drets i contra
les persones representants sindicals que en la
seva tasca defensen els drets del conjunt de la
plantilla. A la província de Barcelona l’empresa ha
acomiadat treballadors, un dels quals ha iniciat la
reclamació per acomiadament nul, i ha traslladat
de centre de treball una desena de treballadors i
treballadores pel fet d’informar-se dels seus drets.
Burger King també ha executat aquesta persecució sindical acomiadant un afiliat de CCOO, a Madrid, i representants sindicals de CCOO de Madrid
i Guadalajara.

Acord i desconvocatòria de vaga a
Indra BPO
La representació de CCOO als centres d’Indra BPO
dels carrers Tànger i Badajoz de Barcelona ha
signat, al TLC (Tribunal Laboral de Catalunya), un
acord amb la direcció de l’empresa que recull reivindicacions favorables per al conjunt de la plantilla per afrontar el trasllat a Sant Joan Despí, que
està previst que s’iniciï el proper mes d’octubre.
Amb l’acord es va desconvocar la vaga prevista
per al passat dimecres. L’acord recull mesures
que van des de la mobilitat, a les condicions de
treball i d’ocupació, que comporten pal·liar els inconvenients del trasllat, i que donen resposta a una
bona part de les reivindicacions del conjunt de la
plantilla.

CCOO acull un curs pilot de formació
dins del marc del projecte europeu
Transformers
Del 18 al 20 de setembre, CCOO de Catalunya
acollirà el seminari internacional “Cadenes de
subministrament sostenible: instruments per a
sindicalistes i membres de comitès d’empresa
europeus (CEE)”. El curs comptarà amb la presència de sindicalistes d’Espanya, Itàlia, Bulgària, Romania i Turquia, que compartiran coneixements i
experiències sobre els instruments sindicals existents per transformar les cadenes de subministrament, perquè esdevinguin més transparents i més
responsables socialment. Aquest seminari forma
part del projecte Transformers, que posa el focus
en les empreses multinacionals (MNE) i en les cadenes de subministrament multisectorials, amb la
finalitat de comprendre quines són les principals
i més recents estratègies de direcció de les MNE
i el seu impacte en l’ocupació i en les relacions
industrials.

Servei d’informació a CCOO
Des de CCOO mantenim un servei d’informació
per a totes aquelles persones que tinguin dubtes
respecte d’aquesta prestació, i formem part
dels grups de treball sobre el futur reglament i
de les entitats i organitzacions que formaran la
comissió de govern aprovada per la llei.

Després d’un any, la renda garantida de ciutadania
encara no és una realitat perceptible i amb efecte
contra les situacions de pobresa i precarietat de
les persones i les famílies a Catalunya.
Instem el Govern de la Generalitat perquè
assumeixi com una absoluta prioritat el seu
desenvolupament.

DESPLEGAMENT I QUANTIA DE LA PRESTACIÓ
Membres
unitat
familiar

2017, 15/09
Import

% IRSC

2018, 15/09
Import

2019, 15/09

% IRSC

Import

2020, 1 d’abril

% IRSC

Import

% IRSC

1 adult

564

85%

609

91%

644

97%

664

100%

2 adults

836

126%

896

135%

956

144%

996

150%

3 (*)

909

137%

969

146%

1.029

155%

1.096

165%

4 (*)

982

148%

1.042

157%

1.102

166%

1.196

180%

5 (*)

1.062

160%

1.122

169%

1.181

178%

1.208

182%

(*) almenys dues d’adultes

CCOO participa activament en la
Setmana de la Mobilitat
Aquesta setmana se celebra, com cada any,
la Setmana de la Mobilitat, en la qual CCOO
participa activament. El sindicat destaca dos
actes a l’agenda.
Acte sobre la mobilitat amb perspectiva
de gènere: la seguretat de les dones
treballadores
Aquest acte, coorganitzat amb l’Ajuntament de
Barcelona, tindrà lloc a la seu central de CCOO
de Catalunya, Via Laietana, 16, de Barcelona,
i començarà a les 16 h amb la presentació
de Carlos del Barrio, secretari de Polítiques
Sectorials i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.
A les 16.10 h hi haurà un col·loqui que moderarà
Laura Diéguez, tècnica de Sostenibilitat de CCOO,
i que comptarà amb les intervencions d’Alba
Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI
de CCOO de Catalunya; Sara Ortiz, membre del
Col·lectiu Punt 6; Rubén Carbonero, vocal de la
Junta Directiva del Bicicleta Club de Catalunya, i
Mari Paz Lago, delegada de CCOO. Després d’un
debat obert, a les 18.30 h es portarà a terme
una sortida tècnica amb un recorregut a peu, per
Ciutat Vella de Barcelona, conduït pel Col·lectiu

Punt 6. L’accés és lliure i us heu d’inscriure a
l’adreça electrònica jmjurado@ccoo.cat.

Ruta activa 2018
Ruta activa és un esdeveniment sobre la
mobilitat sostenible, que tindrà lloc el proper 30
de setembre a les 10 h (amb bici i a peu). S’hi
podrà participar en una de les dues modalitats.
Amb bici: sortida des de la carretera d’Esplugues,
68 (seu de Comissions Obreres de Cornellà),
en un recorregut de 10 km fins al parc de can
Sabaté (Zona Franca).
A peu: sortida des de la plaça de Sants (al costat
de l’estàtua Font del Vell) en un recorregut de
4 km fins al parc de can Sabaté (Zona Franca).
Aquest itinerari inclou una aproximació a espais
emblemàtics pel moviment obrer a càrrec de
Miquel Falguera, jurista i veí de Sants.
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CCOO reclama una Catalunya
inclusiva, plural i amb drets en la
Diada de l’11 de Setembre
Com cada any, CCOO de Catalunya va participar
en els actes de la Diada Nacional de Catalunya,
l’11 de Setembre. Un cop més ho va fer amb
UGT i altres entitats que ens van acompanyar
en la reivindicació “Per una Catalunya inclusiva,
plural i amb drets”, amb la qual es va realitzar la
tradicional ofrena floral al monument de Rafael
Casanova. L’acció també va tenir 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 la lluita contra la pobresa. Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya, va encapçalar la comitiva del sindicat i va reclamar la llibertat dels
polítics i els activistes socials empresonats així com una sortida política al conflicte de Catalunya
basada en amplis consensos socials.

Ofensiva de CCOO al sector tèxtil i de
la confecció per un conveni digne
CCOO reforça l’ofensiva en el sector tèxtil i de
la confecció per aconseguir un conveni digne
per a les seves treballadores i treballadors,
davant l’acord extraestatutari signat per la
patronal del tèxtil i UGT, en minoria, ja que
només representa el 34,5% de les delegades i
delegats del sector. CCOO rebutja l’acord perquè
no compleix les condicions mínimes pactades en
l’AENC, especialment en la necessitat de garantir
que no hi hagi cap salari per sota dels 14.000
euros a l’any en un sector on les categories més
baixes cobren poc més de 800 euros i tenen,
majoritàriament, cara de dona.
CCOO ha obert la via judicial en aquest conflicte
i continuarà mobilitzant els treballadores i
treballadors del sector fins que s’aconsegueixin
les millores que suposin un avenç significatiu.
CCOO exigeix més salari, millors condicions de
treball i més igualtat.

El sector tèxtil i de la confecció és un sector
industrial històric i significatiu, que es troba en
creixement després d’una dura i llarga crisi que
ha afectat greument l’ocupació i les condicions
laborals. A més, és un sector altament feminitzat,
on es veuen de forma clara les diferents formes
de discriminació per raó de gènere que CCOO
està denunciant.

La Federació de
Pensionistes i
Jubilats de CCOO
convoca el 19è
Premi de Poesia
de Tardor
La Federació de Pensionistes i
Jubilats de CCOO de Catalunya ha
convocat el 19è Premi de Poesia
de Tardor. Al premi hi pot participar
qualsevol
persona
jubilada,
prejubilada o pensionista, estigui
afiliada o no a CCOO, i que no
hagi estat guardonada en les dues
edicions anteriors del premi. S’hi
poden presentar obres escrites en
català i en castellà, i el tema és lliure.
El termini de presentació dels treballs
finalitza el 28 d’octubre del 2018 i
els premis van des dels 400 euros
del primer premi als 100 euros per a
la millor poesia presentada per una
persona afiliada a CCOO.
Els resultats es donaran a conèixer
el 29 de novembre del 2018 en un
acte que tindrà lloc a la seu central
de CCOO de Catalunya.
Les bases del premi, les trobareu, en
català i castellà, en aquest enllaç
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