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editorial

Compte amb
l’endeutament
familiar
El Banc d’Espanya ha alertat les entitats financeres que les famílies espanyoles han disparat en els darrers temps el crèdit al consum
per comprar cotxes, electrodomèstics, cursos,
viatges, etc. A finals del mes de març les famílies tenien uns 81.000 milions d’euros de deute per crèdits al consum, 25.000 milions més
que l’any 2015, que no superava els 56.000
milions. Consumir és bo, ja que genera riquesa i llocs de treball, però fer-ho sense mesura
i control es converteix en un desastre, i aquest
escenari ja el coneixem, lamentablement. El
Banc d’Espanya ha avisat els bancs que
s’estan fent massa crèdits al consum sense
gaires garanties i amb un excés de riscos,
amb un finançament que genera molta rendibilitat a les entitats financeres. El supervisor
està avisant i ja sabem quines conseqüències
pot tenir si aquest deute familiar surt de mare
i es descontrola. Les persones ho acaben pagant a un preu molt alt, i la majoria, sense
xarxa per salvar-se del cop. Mentrestant, a
les entitats financeres, les acabem salvant
tots i totes amb els nostres diners, que mai
són retornats. Així, doncs, alerta.
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Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

www.ccoo.cat

2
Núm. 306 - dilvendres, 28 de setembre de 2018

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA DEL TREBALL DIGNE

Llengua, ciència i poesia
El proper dia 11 d’octubre, a les 12 h, tindrà lloc
a la sala 42 de la seu de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, de Barcelona) una conferència organitzada pel Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya per retre homenatge a Pompeu Fabra i a
la riquesa que va representar la confluència de la
ciència i la llengua en la seva persona.
La conferència, titulada “Llengua, ciència i
poesia”, serà a càrrec de David Jou, poeta i catedràtic jubilat de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona
i membre de la Secció de Ciències i Tecnologia
de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquesta conferència s’exposaran algunes reflexions sobre la
doble faceta del llenguatge científic: el seu paper
com a instrument precís d’exploració de la re-

alitat, i els seus suggeriments imprecisos en el
món de la poesia. Presentarà l’acte Montse Ros,
secretària de Comunicació Integral i Finances de
CCOO de Catalunya.
La conferència s’emmarca en els actes que
promou el Departament de Cultura per a la
commemoració de l’Any Fabra, enguany que es
compleixen cent cinquanta anys del naixement
de Pompeu Fabra, i cent de la publicació de la
Gramàtica catalana. El sindicat, a través del seu
Servei Lingüístic, vol reconèixer la tasca ingent i
la gran aportació de Pompeu Fabra en la codificació i la modernització de la llengua catalana, una
obra que va tenir una repercussió incommensurable en termes de vitalitat, cohesió i unitat de la
llengua, i de país.
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Concentració per exigir a SLM-T12
la readmissió dels acomiadats

El passat divendres, 21 de setembre, CCOO
d’Indústria de Catalunya va convocar una concentració de suport als companys acomiadats
per SLM-T12, tres dels quals són delegats de
CCOO, i per exigir a la direcció de l’empresa la
seva readmissió immediata. La concentració es
va fer davant la seu dels Serveis Territorials de
Treball de Barcelona, coincidint amb l’acte de
conciliació pels acomiadaments.
CCOO denuncia l’actitud antisindical de SLM-T12,
que suposa una greu vulneració a la llibertat sindical i als drets fonamentals del conjunt de treballadors i treballadores, als quals ha deixat sense
representació.

Casa Ametller amenaça els afiliats
i afiliades de CCOO perquè no es
presentin a les eleccions

CCOO denuncia que els seus afiliats i afiliades
estan rebent fortes pressions de l’empresa
Casa Ametller per evitar que es presentin a les
pròximes eleccions sindicals. Amb una plantilla
de 1.200 treballadors i treballadores, el comitè
d’empresa s’ha de constituir amb vint-i-tres
persones i el nostre sindicat ha detectat que
part dels quaranta-tres candidats de la llista
de CCOO han estat contactats per encarregats
de l’empresa que els deien que aquesta no
veuria amb bons ulls que es presentessin a les
eleccions sindicals per CCOO. Això ha provocat que quatre candidats s’hagin fet enrere i
hagin abandonat la contesa electoral, cosa que
posa difícil que CCOO es pugui presentar a les
eleccions. Això ja va passar ara fa quatre anys. Si
l’empresa no vol dialogar per trobar una solució,
CCOO portarà el cas a la Inspecció de Treball.

CCOO signa un acord que possibilita
l’increment retributiu del 2018 i el cobrament
del 100% del salari en les baixes mèdiques per
IT al personal de la Generalitat
En la reunió del passat 18 de setembre de la
Mesa General de Negociació dels Empleats
i Empleades Públics de la Generalitat, CCOO
va signar un acord per fer efectiu l’increment
salarial del 2018, que possibilita, a més, cobrar
el 100% del salari en tots els casos de baixa per
incapacitat temporal (IT).
L’acord només recull dos punts per la manca de
voluntat del Govern de la Generalitat de retornar
d’una vegada als seus treballadors i treballadores
les pagues extres del 2013 i del 2014, així com
els altres drets que els van ser arrabassats.
Només s’han compromès a iniciar la negociació a
principi d’octubre, en el marc de les negociacions
per al pressupost del 2019.
Pel retorn de les pagues i els drets robats
CCOO continua amb l’exigència que retornin les
pagues i la resta de drets, de recuperar el poder
adquisitiu perdut i millorar-lo, però no ha volgut
deixar passar la possibilitat d’incrementar el
salari aquest any en un 1,95% ni la de cobrar el
100% del salari en cas de baixa per IT, en tots els
casos de baixa.
CCOO recorda que l’increment del 2018 i la
millora en cas d’IT han estat possibles per un

Els pensionistes i jubilats es
mobilitzen per la millora de les
pensions i les condicions de vida
millora de les condicions de vida de la gent gran.
En el marc de la concentració s’ha llegit i lliurat
un manifest unitari que trobareu en aquest enllaç

Amb motiu del Dia Internacional de la gent gran,
que es celebra l’1 d’octubre, avui divendres les
federacions de pensionistes i jubilats de CCOO
i UGT, conjuntament amb la Plataforma Unitària
de la Gent Gran de Catalunya, han convocat
una concentració davant Delegació de Govern
de Barcelona per reivindicar la consolidació del
sistema públic de pensions i altres peticions de

CCOO valora positivament l’acord sobre
revalorització de les pensions en el Pacte de
Toledo
CCOO ha valorat favorablement el principi d’acord
en la recomanació sobre revalorització de les
pensions que ha tingut lloc aquesta setmana en
la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo.
En aquest acord es recomana que les pensions
s’incrementin en base a l’IPC real, fet que ha
de permetre que 9 milions de pensionistes i les
seves famílies mantinguin el seu poder adquisitiu,
evitant l’empobriment al que els condemnava
l’Índex de Revalorització de Pensions instaurat
per l’anterior govern del PP.

acord que CCOO va signar amb el Govern de
l’Estat (conjuntament amb altres sindicats) i
que es va traslladar als pressupostos generals
de l’Estat del 2018. CCOO no volia perdre a
Catalunya els beneficis d’aquest acord que ha
liderat a l’Estat espanyol.
CCOO considera una vergonya que la Generalitat
de Catalunya sigui l’única Administració de
l’Estat que manté segrestades dues pagues
extres als seus empleats i empleades. Alhora,
CCOO es nega que la Generalitat sigui l’única
Administració de l’Estat que no paga als seus
treballadors i treballadores el 100% del salari
en cas de baixa per IT. 150.000 persones de
manera directa i més de 50.000 que se’n podran
beneficiar posteriorment com a conseqüència
d’aquest acord.

NOVA EDICIÓ DE RUTA ACTIVA
Ruta Activa és un esdeveniment sobre la
mobilitat sostenible que organitza CCOO de
Catalunya i 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 CCOO del Baix Llobregat, a 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 per al
moviment obrer a càrrec de Miquel Falguera,
jurista i veí de Sants.
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Un informe de CCOO radiografia la preocupant situació
del servei de Rodalies a Catalunya
El servei de Rodalies és un dels principals modes
de transport públic a Catalunya. L’any 2017 va
transportar més de 150 milions de viatgers
i viatgeres, i mostra increments de la seva
ocupació entre un 3% i un 4% anual.
Els diferents governs han anat conformant un
model ferroviari caracteritzat per la liberalització
total del transport ferroviari, tendint a la seva
privatització i a la segregació de les empreses
públiques existents. Tot i l’oposició sindical,
es produeixen contínues externalitzacions
d’activitats de manteniment, que incrementen la
precarietat i afecten la qualitat del servei.
Manca d’inversions
Les inversions compromeses en el Pla Rodalies
2008-2015 (4.000 milions d’euros) s’han
materialitzat de manera molt insuficient (480
milions, al voltant del 12%), per la qual cosa no
s’observen veritables millores de la capacitat
de les infraestructures existents ni del seu
manteniment. Existeix una disputa sobre la gestió
del servei de Rodalies, que s’emmarca dins les
tensions entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya
pel debat territorial, que no contribueix a superar
els reptes d’aquest servei públic de transport.
La inversió actual no redueix les incidències, els
retards i la supressió de trens, sinó que manté
una tendència al seu increment en els últims
anys. Hi ha dèficits històrics en infraestructures,
com la construcció d’un nou túnel per al servei
de Rodalies per travessar Barcelona o el
desdoblament de la línia entre Montcada i Vic.
Pèrdua progressiva de plantilla
La plantilla del Grup Renfe ADIF - ADIF AV a Catalunya
s’ha reduït en 1.286 treballadors i treballadores entre
els anys 1999 i 2017 (el –27,2%, exclòs el personal
de direcció). Cada any es produeixen més de 300
agressions als treballadors i treballadores dels
serveis ferroviaris de Catalunya. Els interventors van
emetre més de 16.000 sancions per circular sense
el preceptiu títol de transport.
De les 134 estacions de Rodalies Barcelona,
tan sols 20 estan adaptades a persones amb

mobilitat reduïda. Resta pendent la inversió
de 125 milions d’euros per millorar-ne 50
més.
Rodalies de Barcelona disposa d’un total de 266
vehicles ferroviaris, amb una antiguitat d’entre
14 i 25 anys. La major part del seu manteniment
es realitza a empreses privades (73,7%), i roman
a Renfe la resta (26,3%).
Allau d’incidències
El total d’incidències imputables als trens l’any
2017 va ser de 3.715 (309,6 incidències al mes i
10,2 al dia). Durant el primer semestre del 2018
aquests tipus d’incidències han estat 2.244. Si
es manté aquesta tendència, arribarem a més de
4.500, de manera que se superarà clarament la
xifra de l’any anterior.
Les principals incidències que es produeixen en
la infraestructura ferroviària són el trencament
de la catenària i els trencaments de carril. En la
majoria de casos, aquestes avaries es produeixen
a causa de manca de recursos humans, tècnics i
materials. A aquesta falta de mitjans cal sumar la
precarietat dels nous contractes, amb empreses
externes que tenen personal amb poca formació,
jornades de treball molt extenses i eines en
pèssimes condicions.
Les incidències imputables a la infraestructura
afecten una mitjana de 6 milions d’usuaris i
usuàries afectats cada any (mig milió al mes). La
projecció fins a finals del 2018 manté aquesta
situació negativa, amb una previsió de més trens
suprimits i de més persones indemnitzades que
en anys anteriors (atesa una major gravetat de
les incidències que s’estan produint).
Què proposa CCOO?
Les polítiques econòmiques predominants
intenten qüestionar el desenvolupament i el
manteniment de les activitats de l’àmbit públic,
prioritzant els criteris econòmics per sobre del
servei a la ciutadania, els impactes ambientals
i la qualitat de l’ocupació. Davant d’aquesta
situació, en relació amb el servei de Rodalies,
CCOO realitza propostes concretes

CCOO REALITZA PROPOSTES
CONCRETES:
• Enfortir el paper del sector públic
a les empreses ferroviàries i la
titularitat pública del transport i la
infraestructura ferroviàries.
• Recuperar el nivell necessari
d’inversió i de manteniment perdut
durant les darreres dècades, a fi de
millorar la capacitat i la qualitat del
servei actual.
• Revertir les externalitzacions, amb
l’augment de llocs de treball i la
millora de les condicions laborals.
• Prorrogar l’actual prestació dels
serveis de les empreses públiques
ferroviàries durant un mínim de 15
anys.
• Garantir la participació sindical en el
desenvolupament del model ferroviari.
• Integrar les Rodalies a les
respectives ATM i iniciar-ne el
funcionament també a Lleida.
• Desenvolupar una implantació
avançada de la T-Mobilitat, que superi
les limitacions actuals i bonifiqui els
usuaris i usuàries més habituals.
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Finestra al Parlament Europeu

Quins són els principals reptes que es poden trobar a l’hora de
desenvolupar i implementar el pilar europeu de drets socials i com
valoreu la creació d’una autoritat laboral europea?

Ernest Urtasun,

Santiago Fisas,

Des de Catalunya en Comú valorem el pilar
europeu de drets socials com un procés positiu, atès que agrupa la majoria d’iniciatives
existents en matèria de drets socials i situa un
full de ruta. Alertem, però, que és extremadament limitat, inconcret i poc ambiciós. Més
enllà de declaracions de bones intencions per
part de la Comissió Europea, necessitem eines
concretes amb dotació pressupostària i calendari legislatiu. Aquest serà el principal repte
del pilar europeu de drets socials: la concreció
legislativa i els instruments financers, el Parlament Europeu així ho ha exigit de manera
majoritària. Així mateix, hi ha moltes polítiques concretes que són inexplicablement
absents de la declaració del pilar europeu de
drets socials i que s’hi haurien d’incloure. Per
exemple, l’establiment d’un salari mínim obligatori del 60% dels salaris mitjans. També és
deficient quant a les mesures d’equilibri entre
el treball i la vida familiar, i tampoc no concreta les eines per ajudar les persones aturades
i garantir unes prestacions de qualitat. Respecte d’una autoritat laboral europea, creiem
que és una bona iniciativa per protegir treballadors i treballadores transfronterers. Actualment, les persones que treballen a més d’un
país sovint queden fora de la protecció de les
inspeccions de treball, que només poden actuar dins de les seves fronteres; si algú viola
drets laborals a Europa ha de ser perseguit,
multat i sancionat.

Como bien es sabido, la libre circulación es uno
de los mayores logros de la Unión Europea.
Ahora bien, por falta de conocimiento, nuestros ciudadanos y nuestras empresas no le sacan la mayor rentabilidad a este privilegio que
nos brinda nuestra comunidad. La Autoridad
Laboral Europea cubrirá esta carencia, además
de apoyar a los Estados miembros en situaciones transfronterizas y mediar entre ellos si existe algún conflicto.
Sin duda, la constitución de este organismo es
una magnífica noticia para alcanzar una movilidad laboral justa, y por lo tanto algo sumamente positivo para nuestros ciudadanos.
Por otro lado, el Pilar Europeo de Derechos Sociales es el mayor garante de la igualdad de
oportunidades entre los ciudadanos europeos.
Pero también es cierto que a lo largo de su breve
historia se ha encontrado con muchos escollos.
Actualmente, la principal y mayor amenaza para
el desarrollo de esta Proclamación son los populismos y los nacionalismos. Aquellos mensajes
supremacistas y excluyentes han vuelto a Europa
y eso se opone claramente al objetivo de progresar en el modelo social para conseguir una
UE más justa y equitativa. A pesar de ello, estoy
convencido que la Unión Europea irá avanzando
poco a poco en esta materia hasta alcanzar un
logro absoluto, porque más allá de los populistas
que siempre culpan de sus problemas a otros,
existe una mayoría que trabaja por el bien común de todos los ciudadanos europeos.

eurodiputat de Catalunya en Comú

eurodiputat del PPC

Ramon Tremosa,

eurodiputat del PDeCAT
L’autoritat laboral europea, o European Labour
Authority en la nomenclatura anglesa, va ser
presentada per la Comissió Europea el setembre del 2017, amb l’objectiu de ser l’organisme
que monitori el pilar europeu de drets socials i
que vigili que la mobilitat laboral intraeuropea,
dins dels vint-i-set estats membres de la Unió
Europea, sigui al més justa possible. L’autoritat
podria ser totalment operativa el 2023.
Amb tot, un dels problemes més recurrents
de la Comissió Europea, o de l’Administració
pública europea en general, és que no pot
—o no sap o fins i tot no vol— aplicar la legislació (reglaments, directives, decisions, etc.)
que produeix. Ho veiem en molts camps, des
de la morositat de les grans empreses i els governs fins a l’acollida de persones refugiades.
Com sabran molts dels lectors i lectores, Espanya és l’Estat de la Unió Europea líder en incompliment de directives i regulacions, amb
noranta-tres casos oberts.
És per això que, tot estant d’acord amb la creació i el desenvolupament tant del pilar com
de l’autoritat, preocupa que tot plegat acabi
quedant només en bones intencions. Al mateix temps, cal vigilar que no es perjudiquin els
estàndards dels estats que funcionen millor.
Si no hi ha una reforma profunda de la Unió
Europea en clau democràtica i una major responsabilitat dels estats en el compliment dels
acords presos a escala europea, serà difícil que
el pilar social pugui tenir els efectes desitjats.
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Finestra al Parlament Europeu

Javi López,

Jordi Solé i Josep M. Terricabras,

La proclamació del pilar europeu de drets socials és el començament d’un canvi necessari
en la direcció política europea. El repte al qual
ens enfrontem és traduir-lo en un pla legislatiu
concret i uns pressupostos europeus i nacionals suficients per tal que tinguin un impacte
positiu en les vides dels ciutadans i ciutadanes
i perquè la Unió Europea sigui una Europa
que protegeix. Recordem que són els estats
els que, tenint en compte les seves competències, tenen més responsabilitat a l’hora de
consolidar la dimensió social de la Unió Europea. La implementació s’ha d’observar en tres
nivells: 1) Iniciatives legislatives en l’àmbit de
la Unió Europea: s’estan tramitant les directives relatives a: conciliació de la vida laboral i
personal, i millora de les condicions de treball
a la Unió Europea (autoritat laboral. 2) Finançament europeu: el major risc que té el pilar europeu de drets socials és la falta de pressupost
en el Marc Financer Plurianual 2021-2027 que
s’està negociant. El Fons Social Europeu Plus és
el principal instrument financer per a la seva
implementació. 3) Polítiques econòmiques: el
semestre europeu ha de ser una eina eficaç
per fer front als desequilibris socials i activar
accions correctores. Celebrem el marcador
social a l’Enquesta de creixement i recomanacions específiques per país.
Pel que fa a l’autoritat laboral europea, valorem positivament la proposta de la comissió,
ja que dona resposta als nostres requeriments.
Reclamem una autoritat laboral europea que
sigui efectiva, capaç de fer acomplir els drets
laborals i socials, i que també garanteixi les
normes sobre la mobilitat laboral. Necessitem
que compti amb la participació dels sindicats
i dels agents socials, i que els treballadors i les
treballadores puguin dirigir-s’hi directament
per presentar i denunciar casos concrets
d’abús.

La creació del pilar europeu de drets socials
és un primer pas important per reforçar el
caràcter social de la Unió Europea. Aquest pilar social es crea basant-se en deu principis i
va acompanyat de diversos instruments per
fer-los efectius. Un d’aquests instruments és la
creació d’una autoritat laboral europea.
Es plantegen diversos reptes sobre el futur i
l’èxit del pilar social. El primer és el pressupost.
Ara mateix, des del Parlament Europeu, estem
debatent la proposta de pressupost que ha
fet la Comissió Europea per als propers set
anys. La proposta de reforma de l’FSE+ (Fons
Social Europeu Plus) no s’adequa a la idea
de fomentar l’Europa social, ja que suposa
una disminució d’un 6%, en termes reals, del
pressupost social. Així mateix, caldrà veure si
els estats membres, alguns cada vegada més
allunyats dels valors fundacionals de la Unió
Europea, treballen perquè aquesta Europa social, que ha d’anar estretament lligada al principi de solidaritat, sigui una realitat.
La creació d’una autoritat laboral europea
com a instrument per millorar el mercat de
treball europeu és un dels mecanismes creats
a través del pilar social. Valorem positivament
aquest nou òrgan, però cal veure com s’acaba
de configurar la seva creació. Jordi Solé ha
estat ponent a l’ombra d’aquest informe al
Parlament Europeu, des d’on ha presentat
esmenes per incorporar-hi la perspectiva de
gènere, que és essencial en tots els àmbits,
però especialment en el laboral.

eurodiputat del PSC

eurodiputats d’ERC
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