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CCOO no acceptarà cap conveni col·lectiu amb
un salari per sota dels 14.000 euros anuals

Per a CCOO és irrenunciable la pujada del salari
mínim en els convenis, que va ser pactada en el
IV Acord estatal per a l’ocupació i la negociació
col·lectiva i recollit per l’Acord interprofessional
de Catalunya, i que se situa en els 14.000 euros
anuals per a l’any 2020. Aquesta mesura podria
arribar a beneficiar prop de dos milions i mig
de treballadors i treballadores a tot l’Estat, uns
270.000 a Catalunya, majoritàriament dones,
joves, immigrants i treballadors temporals.
Aquesta mesura té l’objectiu de traslladar part
dels beneficis que estan obtenint les empreses,
i que ja han recuperat després de la crisi, a la
butxaca dels treballadors i treballadores, que van

perdre molt poder adquisitiu com a conseqüència
de la destrucció d’ocupació i la devaluació
salarial. Les dades són contundents i injustes: les
empreses van obtenir 62.561 milions en beneficis
(15.663 milions més que el 2008), mentre que la
remuneració salarial està en 10.214 milions per
sota de la del 2008. En realitat, el salari mitjà dels
treballadors i treballadores que menys guanyen
s’ha retallat un 10,4% els darrers deu anys.
Està pactat amb les patronals que les pujades
salarials en els convenis se situïn entre el 2% i
el 3% per deixar el salari mínim de conveni en
14.000 euros. Amb aquesta mesura es podria
començar a canviar el mapa de la precarietat
al nostre país, que reflecteix que el 54,3% de
les persones treballadores amb salaris baixos
són dones, que el 30,4% dels treballadors i
treballadores entre 16 i 30 anys guanya un salari
baix que duplica la dada del total de persones
assalariades (15,3%), i que els treballadors i
les treballadores immigrants amb un salari baix
són el 29,3%, més del doble de les persones
nascudes a l’Estat espanyol (12,8%).

Gran mobilització del sector tèxtil
per un conveni de 14.000 euros
CCOO recorda a les patronals que els acords
s’han de complir i, si no és així, hi haurà
conflictivitat laboral en els propers dos anys.
És el que ja està passant en el sector del tèxtil.
En aquest sentit, el passat 24 d’octubre va tenir
lloc la setena convenció de la patronal europea
Euratex (Confederació Europea de la Indústria
del Tèxtil i la Confecció) a Ontinyent (València),
amb una participació de les direccions de més
de 200 empreses del tèxtil de tot Europa. CCOO
d’Indústria va voler donar la màxima visualització
a l’oposició del sindicat a l’estat actual del
conveni col·lectiu del sector tèxtil, amb l’objectiu
d’anul·lar el conveni extraestatutari signat per la

editorial
Temps de conflictes
i castanyes
Lacoste, Alliance Healthcare, SLM, Correos,
Endesa, auxiliars veterinaris, Eulen… Molts
conflictes laborals en els darrers dies, en
els quals CCOO està defensant aferrissadament els llocs de treball i els drets laborals
i socials dels treballadors i les treballadores.
Conflictes que demostren que el sindicat
està molt viu i amb força i que coincideixen
en el temps amb una efemèride molt emotiva per al sindicat, ja que
el dilluns 29 d’octubre va
fer vuit anys de la mort
de Marcelino Camacho,
l’històric secretari general de CCOO, que enguany hauria complert
100 anys. Les lluites del
sindicat reforcen la mítica frase de Marcelino:
“Ni nos domaron ni nos
doblegaron ni nos van a domesticar”. Camacho hauria esta molt orgullós de veure
la gran concentració que la gent de CCOO
de tot l’Estat va fer a Ontinyent el dia 24
d’octubre i segurament també hauria volgut
formar-ne part. La concentració es va organitzar per defensar un conveni digne per al
sector tèxtil, i la gent de CCOO no va gaudir
precisament d’una plàcida rebuda per part
de la Guàrdia Civil, més aviat al contrari. És
temps de conflictes i també de castanyes.

UGT i la patronal, i per exigir el compliment de
l’AENC i el salari mínim de 14.000 €. A Ontinyent
es va poder veure una gran concentració d’àmbit
estatal a les portes de la convenció, malgrat la
forta oposició que va posar la Guàrdia Civil per
impedir la protesta. Des de Catalunya van sortir
tres autocars, on també era present el secretari
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

www.ccoo.cat
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XVI Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas,
el 9 i el 10 de novembre

CCOO de Catalunya organitza avui
la XIII Escola de Dones
Avui, CCOO de Catalunya organitza la XIII Escola de Dones a l’Espai Francesca Bonnemaison
-Espai la Cuina (c/ Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona). El lema de l’escola d’enguany és “Ens
volem vives i lliures. Feminisme i llibertat”.
L’escola manté el format dels darrers anys:
al matí, un espai per a les dones de CCOO i,
a la tarda, un espai obert al conjunt de CCOO
i a la ciutadania. El matí ha començat amb
un plat fort, en què s’ha abordat el concepte
de llibertat femenina i la seva construcció,
seguit d’una taula rodona sobre experiències
i propostes. Després es recolliran les aportacions i els diàlegs entre les dones que hi participen. A la tarda, s’habilitarà un espai obert
de trobada entre CCOO i els feminismes, on
s’abordaran els reptes en la construcció de la
llibertat femenina.

CCOO segueix exigint a Alliance
Healthcare la readmissió dels dos
acomiadats
A mitjan octubre, els transportistes acomiadats per Alliance Healthcare van traslladar la
seva acampada reivindicativa a les portes de
la planta de Polinyà per continuar denunciant
la situació que pateix el col·lectiu de treballadors autònoms dependents d’Alliance
Healthcare i el conflicte obert davant la falta
de reconeixement dels seus drets per part
de la companyia. CCOO segueix exigint a la
direcció d’Alliance Healthcare la readmissió
d’aquests dos companys, que estan acampats en vaga indefinida des del passat 9 de
juliol davant les oficines del Prat de Llobregat, i demana a la companyia que s’assegui a
negociar un acord professional que reguli les
condicions laborals del col·lectiu de transportistes.

Amb el lema “Que no ens guanyin la partida”, Acció Jove de CCOO de
Catalunya organitza la XVI Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas,
que tindrà lloc a Barcelona els dies 9 i 10 de novembre. Concretament,
la trobada es farà a l’Alberg Mare de Déu de Montserrat (passeig de
la Mare de Déu del Coll, 41-51, de Barcelona).
L’escola començarà el divendres 9, a les 16 h, en una sessió que
constarà d’una intervenció sobre Inspecció de Treball, a càrrec de
Baptista Silanes, i una altra sobre el sindicalista de referència, a
càrrec de Kilian Pérez. La jornada acabarà amb una trobada amb el
secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
El dissabte 10 de novembre, a partir de les 9.30 h, la sindicalista
Lídia Sandalinas parlarà de gènere i mercat laboral, seguida de
Felipe Trigueros, que ho farà sobre salut laboral. La jornada finalitzarà a la tarda, quan, a les 15 h,
Carme Martínez Ruzafa faci una exposició sobre noves realitats del treball i precarietat.
Encara hi sou a temps, us hi podeu inscriure en aquest enllaç

CCOO celebra el 40è aniversari del primer
conveni de la construcció
El 23 d’octubre, la seu del sindicat a Barcelona
ha acollit la celebració del 40è aniversari del
Conveni de la construcció (primer conveni de la
construcció després de la legalització de les centrals sindicals) i el 25è aniversari de la Fundació
Laboral de la Construcció.
Amb aquesta celebració s’ha posat en relleu
la importància de la vigència de la negociació
col·lectiva i s’ha fet un reconeixement i un agraïment als homes i dones que van fer possible
les conquestes democràtiques. Així mateix, s’ha
reivindicat un model de negociació basada en la
participació dels treballadors i treballadores de
manera molt activa, conjugant negociació amb
pressió.
El Conveni de la construcció de Barcelona del
1978 va ser negociat per cinc centrals sindicals
(CCOO, UGT, USO, SU i CSUT), amb una comissió

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

negociadora de tres persones per central i trenta
delegats triats des d’una comissió de seguiment,
la Comissió dels 200, que eren delegats escollits
en assemblees de diferents comarques. Després
d’un procés de mobilitzacions amb vagues i concentracions, el conveni va ser signat el 27 de
juliol del 1978 a la seu del Govern Civil de Barcelona, únicament per CCOO, amb l’aval del 90%
de la Comissió dels 200.
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CCOO de Catalunya commemora
l’Any Fabra amb el poeta i físic
David Jou
L’11 d’octubre va tenir lloc al sindicat la conferència “Llengua, ciència i poesia”, a càrrec
de David Jou, catedràtic jubilat de Física de
la Matèria Condensada de la UAB i poeta, organitzada pel Servei Lingüístic de CCOO de
Catalunya com a part dels actes de la Direcció
General de Política Lingüística per commemorar l’Any Fabra.
Montse Ros, secretària de Comunicació Integral i Finances de CCOO de Catalunya, va començar agraint la presència de diverses personalitats
del món de la llengua i la cultura, i del mateix sindicat. En la introducció, Ros va reivindicar la figura
de Pompeu Fabra en tant que enginyer filòleg i la rica confluència que va representar, en la seva
persona, l’home de ciències i de lletres, àmbits d’estudi que requereixen una gran especialització i
en els quals Fabra va excel·lir. Tot seguit, va presentar el ponent, David Jou, que, com Fabra, encarna
a la perfecció la unió de l’home de ciències i de lletres.
David Jou va donar inici a l’acte llegint unes poesies seves dedicades a Pompeu Fabra, a Joan
Coromines i al Termcat, inspirades, respectivament, en els mots, en l’etimologia i en la neologia.
Tot seguit, Jou va esmentar les funcions del llenguatge científic —conèixer la realitat, actuar-hi i
divulgar-la— i va explicar que la llengua té com a funció sistematitzar aquesta realitat. Així mateix,
va recordar que els inicis del llenguatge científic es remunten a Von Linné, Von Humboldt i Darwin,
que produïen textos que, inicialment, eren altament poètics.
Jou va relatar com anomenar les coses i descriure-les ens permet atansar-nos a una realitat que,
d’altra manera, ens seria fugissera i com el llenguatge científic el que fa, precisament, és establir
relacions. Jou va abordar també l’ús de la llengua en la ciència focalitzant l’atenció en tres àmbits: el
de l’ensenyament, en què la llengua s’ha d’adaptar a les necessitats de l’usuari; el de la divulgació
i l’assaig, que és el que ens permet interpretar el món, i, finalment, el de la recerca, que requereix
el domini d’un llenguatge molt ric.
David Jou va finalitzar la ponència insistint en el fet que ciència i poesia són àmbits complementaris,
partint de la idea que la poesia és disciplina i és, també, caçar al vol una idea que passa volant
per acabar expressant-la, talment com la ciència. Així mateix, va defensar el català com a llengua
indispensable en l’ensenyament, l’assaig i la recerca. La conferència va cloure amb les conclusions
de Montse Ros i amb un torn obert de preguntes.

Mobilitzacions per exigir a SLM-T12 la
readmissió dels treballadors acomiadats
Els quatre treballadors acomiadats per SLMT12 es van tornar a concentrar davant les
instal·lacions de SEAT a Martorell per denunciar
la persecució sindical de la qual han estat víctimes i reclamar a les direccions d’SLM-T12 i del
Grup Sesé la seva readmissió. El divendres 19 va
tenir lloc una important concentració de suport a les portes de l’empresa, a Abrera. CCOO d’Indústria
exigeix al Grup Sesé que posi fi a aquesta lamentable situació, que suposa una greu vulneració dels
drets fonamentals i de la llibertat sindical dels treballadors i treballadores d’SLM-T12, i adverteix
l’empresa que si aquesta situació no es resol aviat, es convocaran noves mobilitzacions.

El Gabinet Tècnic
Jurídic de CCOO de
Catalunya organitza
les 2es Jornades
Jurídiques de Dret
Laboral i Sindical
Els dies 8 i 9 de novembre del 2018 tindran
lloc a la sala d’actes de la seu de CCOO de
Catalunya (Via Laietana, 16 de Barcelona) les
2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i
Sindical, que portaran per lema “La precarietat laboral: desigualtat i discriminació”.
Les jornades serviran per tractar temes com
el treball a temps parcial com a factor de discriminació, la corresponsabilitat en la conciliació de la vida laboral i la familiar, els judicis
amb perspectiva de gènere en la jurisdicció
social, els reptes de la negociació col·lectiva
en matèria de desigualtat i bretxa salarial, la
desigualtat retributiva entre homes i dones o
la discriminació i la doble escala salarial des
del punt de vista jurídic.
A més, també està previst concedir el premi
Josep Devesa a la millor comunicació amb
la finalitat de fomentar i reconèixer la investigació en relació amb els temes tractats en
les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral
i Sindical.
Feu clic a l’enllaç següent per veure tot el
programa de les jornades i la informació de
com us hi podeu inscriure
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La millora del mercat de treball és insuficient, poc
sòlida i precària, amb una elevada temporalitat
Els resultats de l’Enquesta de població activa
(EPA) per al tercer trimestre del 2018 indiquen
que el nombre de persones aturades a Catalunya
s’ha reduït en un 6,6% respecte al trimestre
anterior, és a dir, hi ha 28.300 aturats i aturades
menys, xifra que dona com a resultat un total de
403.700 persones sense feina. La taxa d’atur
a Catalunya se situa en un 10,6%, 0,8 punts
percentuals menys que el trimestre anterior i
1,9 punts percentuals menys que el 2017. La
taxa d’atur femenina (10,8%) es manté superior
a la masculina (10,5%). En un any, l’atur s’ha
reduït en 71.900 persones, cosa que representa
una caiguda del 15,1%. Això es tradueix en,
aproximadament, 23.000 homes i 49.000 dones
aturats menys.
L’ocupació ha augmentat en 33.500 persones
respecte al trimestre anterior (1%). En termes
interanuals, l’ocupació ha augmentat en 77.300
persones, un 2,3%. La taxa d’ocupació per
al tercer trimestre del 2018 és del 54,7% a
Catalunya.
Malgrat l’evolució positiva de l’ocupació,
continuem amb unes taxes tant d’activitat com
d’ocupació molt baixes, en què sobretot les dones
són les més allunyades del mercat de treball.

Contractació i tipus de jornada
El tercer trimestre del 2018, el nombre de
persones assalariades amb contracte indefinit
s’incrementa en 42.900 persones respecte a ara
fa un any (2% més), i el nombre de persones amb
contracte temporal ho fa en 39.400 persones
assalariades (6,4% d’increment). La taxa de
temporalitat augmenta fins a un considerable
23% i les dones són les que pateixen la
temporalitat de manera més acusada (23,4%).
En relació amb el tipus de jornada, la xifra de
persones que treballen a jornada parcial es
redueix en 11.700 (2,5% menys) i el nombre
de persones que ho fan a jornada completa
s’incrementa en 89.100 (3,1% d’increment)
respecte a l’any 2017. La taxa de parcialitat se
situa en un 13,3%, amb una distància de quasi
14 punts percentuals entre homes i dones en
detriment de les últimes.
CCOO de Catalunya considera clau el trasllat,
als convenis col·lectius, tant de l’Acord
interprofessional de Catalunya (AIC) com del
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
(AENC). La millora dels salaris, començant pel
salari mínim, és el que dona estabilitat i garanteix
la sostenibilitat del sistema de pensions i del

CCOO orienta sobre perspectives
professionals, drets laborals i socials
vinculats a l’FP
CCOO d’Educació organitza una gran diversitat de
xerrades a demanda de les persones interessades,
destinades a informar i orientar els futurs treballadors i treballadores sobre els drets socials i laborals
de les diferents famílies professionals, les negociacions i les millores de la negociació col·lectiva, així
com l’accés a les borses de treball i a la funció
pública de les diferents administracions i sectors.
Hi ha un catàleg de xerrades que, amb el títol de
Perspectiva professional, trobareu en aquest enllaç
En cas que us interessi alguna d’aquestes xerrades, podeu demanar informació a través del correu
següent: perspectivaprofessional@ccoo.cat.

model de benestar. Cal recuperar el paper central
de la negociació col·lectiva. CCOO reivindica més
i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques
actives d’ocupació pensades per a les dones per
reduir la gran bretxa que existeix entre homes i
dones. El sindicat es reafirma en l’exigència al
Govern de la necessitat de derogar la reforma
laboral, d’eliminar els actuals incentius al frau
en l’ús dels contractes temporals així com el
contracte indefinit de suport als emprenedors,
i de limitar i reordenar les bonificacions a la
contractació per tal que siguin eficaces.

Mor el sindicalista
maresmenc Francesc
Roura Angelats
A CCOO lamentem
la mort del nostre
company Francesc
Roura Angelats, que
ens va deixar el dia
15 d’octubre, als 63
anys. Francesc Roura
havia estat secretari d’Organització de CCOO al
Maresme a finals dels anys noranta. Treballador
de la històrica empresa de Sant Cebrià de Vallalta,
Frenos Sauleda, SA, la seva trajectòria sindical
es va veure truncada a principis dels anys 2000
per una greu patologia. El seu compromís amb
CCOO sempre va estar present, per això era
habitual veure’l en els actes organitzats pel
sindicat al Maresme i va mantenir l’afiliació
ininterrompudament fins al darrer dia.
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Els auxiliars de veterinària dels
escorxadors es mobilitzen contra la
seva precària situació laboral
Els auxiliars de veterinària que
treballen als escorxadors catalans
a través de la Fundació Indústries
de la Carn (FIC) es van concentrar
divendres passat davant del
Departament de Salut de la
Generalitat per denunciar la seva
situació de precarietat laboral. Fa
mesos que aquests treballadors
i treballadores pateixen una
constant incertesa a l’hora de
cobrar les nòmines pels constants
endarreriments en el pagament dels serveis prestats i, a més, fa anys que tenen
els salaris congelats. És una situació insostenible per a la plantilla, per la qual
cosa han decidit mobilitzar-se davant de la manca de compromís de l’empresa i
de la Generalitat a l’hora de posar-hi solució.
Si aquesta situació no es resol, els auxiliars de veterinària que presten els seus
serveis als escorxadors aniran a la vaga els dies 5 i 6 de novembre.

Acord sobre l’ERO de Lacoste
CCOO valora positivament l’acord sobre
l’ERO de Lacoste, assolit per la direcció de
l’empresa i la representació sindical, ja que
permet minimitzar l’impacte de l’expedient.
L’acord ha estat ratificat per la plantilla per
una amplíssima majoria i permet reduir
l’afectació de l’expedient en 10 persones,
que s’incorporaran en altres centres de
treball de la companyia. També preveu
l’acompanyament de les persones afectades major de 55 anys amb un pla de
rendes en funció de l’edat, mitjançant un conveni especial amb la Seguretat
Social, fins als 61, 62 i 63 anys. En l’apartat econòmic, per a les persones de
menys de 55 anys s’han acordat indemnitzacions equivalents a 40 dies per any
treballat, amb un màxim de 24 mensualitats que, en alguns casos, estan per
sobre de les que marca la legislació vigent. L’acord també inclou els serveis
d’una empresa de recol·locació per als treballadors i treballadores afectats.

Protestes a Endesa davant
del bloqueig de les
negociacions del conveni
Les treballadores i treballadors d’Endesa han
iniciat un calendari de mobilitzacions davant
del bloqueig de les negociacions del conveni
per part de l’empresa i per reivindicar unes
condicions justes per al conjunt de la plantilla.
El passat dijous va tenir lloc una concentració
davant de la seu d’Endesa a Barcelona. Les
propostes d’Endesa se centren exclusivament en
la congelació salarial, la fixació d’una estructura
professional que instaura la precarització dins de
la companyia amb l’excusa de la digitalització
i la retallada dels drets històrics assolits. Uns
plantejaments que per a CCOO són del tot
inassumibles. Si en les pròximes reunions no es
desbloquegen les negociacions, es convocaran
noves mobilitzacions el mes de novembre a les
diferents seus que Endesa té a Catalunya.

Noves aturades dels
treballadors i treballadores
de Correos
Després de no obtenir resposta ni del Govern
ni de la mateixa direcció de Correos, CCOO,
juntament amb els sindicats de la unitat d’acció,
ha anunciat la propera acció del procés de
mobilització, que tindrà lloc el 16 de novembre
davant de la Delegació del Govern a Barcelona.
Aquesta concentració s’emmarca en un calendari
de mobilitzacions gradual i creixent, amb
concentracions autonòmiques durant la primera
quinzena de novembre i tres vagues al final de
l’any (30 de novembre i 21 i 26 de desembre) per
exigir finançament per a la prestació del servei
postal públic, el Pla plurianual d’ocupació i la
reconquesta de salari, ocupació i drets, després
d’anys d’asfíxia a la plantilla de Correos.

CCOO rebutja l’ERO anunciat per Esteve Pharmaceuticals
CCOO rebutja l’ERO d’extincions que ha
anunciat l’empresa, que afecta 103 treballadors
i treballadores, concretament, dels centres
de treball del passeig de la Zona Franca i Parc
Científic de Barcelona i de la xarxa comercial.
CCOO considera que les causes econòmiques

i organitzatives que esgrimeix l’empresa no
justifiquen aquest expedient. Per això el sindicat
exigeix que retiri aquesta mesura i busqui una
sortida negociada que garanteixi el manteniment
dels llocs de treball. El període de consultes
començarà el proper dia 12 de novembre.
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