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editorial

Fre a la dreta

MANIFESTACIONS CATALUNYA

BARCELONA:
11.30h, Rda. Sant Pere/Pg. de Gràcia

GIRONA: 12 h, plaça de la Independència
LLEIDA: 12 h, plaça del Treball
TARRAGONA: 12 h, plaça Imperial Tarraco
TORTOSA: 12 h, plaça del Carrilet
TERRASSA: 11 h, plaça de Lluís Companys
llegeix el manifest a la pàgina 7

Ha estat molt important l’alta participació, en
especial a Catalunya, a les eleccions generals d’ahir. Sens dubte, hi ha contribuït, en el
resultat final, la campanya de CCOO que feia
una crida als treballadors i les treballadores
a votar les esquerres. Aquest vot ha aturat
un govern de dretes, però l’entrada de Vox al
Congrés és una mala notícia. Cal el compromís de les forces polítiques democràtiques
per aïllar les seves actuacions i per acabar
fent de la seva presència a les institucions
una anècdota passatgera.
Esperem que el PSOE conformi un govern
progressista i estable que faci front a les reformes fiscal, laboral i de pensions, aspectes
fonamentals per a la construcció d’un nou
contracte social, en el qual les propostes
del sindicat, que van quedar bloquejades
a les taules del diàleg social a causa de
l’avançament electoral, segueixin vigents.
Cal un govern que afronti els reptes centrals del país: la crisi territorial, la digitalització, el canvi climàtic i la igualtat de gènere,
entre d’altres. El nou Govern de l’Estat ha
d’avançar en drets i llibertats, derogant la
llei mordassa i modificant el Codi penal, que
encotilla el dret de vaga i ofega la llibertat
d’expressió i de manifestació.
Aquests resultats avalen les polítiques de
negociació per trobar vies d’acord en les
relacions de Catalunya amb Espanya, deure
ineludible del nou Govern espanyol. Això també passa a Catalunya, on els resultats donen
la victòria clara als partits d’esquerres, que,
alhora, han estat els partits més inclinats a
evitar el trencament de la convivència a Catalunya i a buscar sortides negociades. El Govern de Catalunya n’ha de prendre bona nota
i ha d’actuar en conseqüència, prioritzant les
polítiques socials i abandonant la inacció, que
està disparant la desigualtat i la pobresa.
La classe treballadora ha de seguir mobilitzada i, per això, cal participar a les manifestacions del Primer de Maig, a tot Catalunya, per
seguir amb la mobilització a les empreses, a
les urnes i als carrers. Primer, les persones!

www.ccoo.cat
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CCOO organitza accions
reivindicatives amb motiu del
Dia Internacional de la Salut i la
Seguretat en el Treball 2019

El passat dijous, 25 d’abril, CCOO va organitzar a Barcelona una assemblea de delegats i delegades
de prevenció de CCOO i una concentració de protesta, conjunta amb la UGT, per reivindicar treball
segur. Aquestes convocatòries van tenir lloc amb motiu de la proximitat del Dia Internacional de la
Salut i la Seguretat en el Treball, que cada any se celebra el 28 d’abril.
Un cop acabada l’assemblea, els delegats i les delegades de CCOO es van dirigir a peu als jardins
de les Tres Xemeneies (antic espai de La Canadenca, en el centenari de la vaga general que va
aconseguir la jornada de 8 hores), on es va fer una concentració reivindicativa, també conjunta
amb la UGT, en la qual van participar els secretaris generals d’ambdós sindicats.

CCOO de Catalunya
demana treballar per
regular l’eutanàsia
El cas recent de la mort assistida de María José Carrasco —a través del seu marit, Ángel Hernández—,
que patia una esclerosi múltiple des del 1989 que
l’havia fet dependent per a totes les activitats de la
vida diària, ha demostrat, una vegada més, la necessitat urgent d’una legislació que respongui a la
demanda social d’una llei que reguli l’eutanàsia.
La derivació del cas a la jurisdicció de la violència
de gènere no té sentit i mostra de manera clara
l’absència d’una regulació específica, un fet que és
impropi d’una societat democràtica, lliure i fraternal.
CCOO demana als partits polítics que facin un pas
endavant, perquè la societat necessita el compromís polític i la valentia de les diputades i els diputats
que ens representen.
És inadmissible que al segle XXI el fet d’ajudar una
persona a disposar de la seva vida lliurement i en
plenitud de les seves facultats mentals sigui castigat pel Codi penal. Defensar el dret a la vida no justifica, en cap cas, obligar una persona a viure amb
un patiment indescriptible i a suportar un tipus de
vida molt deteriorada.
Més del 80 % de la població està a favor de despenalitzar l’eutanàsia i el suïcidi assistit. Prova d’això
és el gran ressò social i mediàtic que aquest últim
cas ha fet palès. La demanda d’assistència a les
persones més vulnerables amb respecte als seus
valors i decisions és el reflex d’una societat conscient i madura.
El sindicat manté un conveni de col·laboració amb
l’associació Dret a Morir Dignament – Catalunya i comparteix els seus criteris en relació amb
l’eutanàsia i el dret a una mort digna.

L’any 2018 es torna a confirmar l’augment sostingut dels
accidents de treball des de la reforma laboral del 2012
CCOO de Catalunya ha presentat un informe sobre la sinistralitat laboral amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, el
28 d’abril, que torna a confirmar l’augment sostingut dels accidents de treball des de la reforma
laboral del 2012. Donem un cop d’ull a les dades
més destacades d’aquest informe.

ra és més acusat, 94.695 l’any 2018 per 91.125
el 2017; s’assoleix un augment del 3,91 %.
L’índex d’incidència —nombre de treballadors
i treballadores accidentats per cada 100.000—
també s’ha incrementat en els accidents amb
baixa, que han passat de 3.257 el 2017 a 3.269
el 2018.

El 2018, en xifres absolutes, es van produir
242.083 accidents de treball per 238.035 l’any
2017; s’assoleix un increment de l’1,70 %. En
l’apartat d’accidents amb baixa, l’augment enca-

Els accidents in itinere han augmentat gairebé
un 6 % l’any 2018 i arriben a 19.653 accidents.
Els accidents in itinere representen un de cada
quatre accidents mortals l’any 2018 (el nombre
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total d’accidents mortals l’any 2018 va ser de
82). Es tracta d’una tendència del tot inacceptable, ja que aquest percentatge és prop del doble
que el corresponent a l’augment dels accidents
amb baixa en jornada laboral. Cal constatar una
reducció del nombre de persones mortes en
aquest tipus de desplaçaments, però, alhora,
assenyalem que una de cada quatre víctimes
mortals en accident de treball ho va ser in itinere. CCOO també alerta sobre el fort creixement
dels accidents mortals durant la jornada laboral relacionats amb el trànsit, en missió, amb
13 víctimes mortals respecte de les 6 de l’any
2017 (més del doble). Un 25 % de la mortalitat
en jornada de treball té a veure amb accidents
de trànsit. Per tant, des de CCOO de Catalunya
hem de denunciar aquesta tendència negativa de
l’augment del nombre de persones mortes en els
desplaçaments relacionats amb l’activitat laboral, tant in itinere com dins de la jornada.
Pel que fa a les característiques destacables dels
accidents de treball de les dones, hem de dir
que les dones s’accidenten més que els homes
en els accidents in itinere, que arriben al 55 %
del total, pel 45 % dels homes. Les possibles
causes d’aquest fenomen es deuen a dos fets.
Primer, l’especial incidència de la contractació a
temps parcial no desitjada en les treballadores:
3 de cada 4 persones ocupades a temps parcial
són dones. En aquests casos, per mantenir un
nivell d’ingressos adequat es veuen obligades
a compaginar diverses ocupacions, cosa que fa
augmentar el nombre de desplaçaments en una
mateixa jornada i, en conseqüència, les possibilitats d’accidentar-se. Segon, per la doble presència que afecta molt més les dones treballadores
que assumeixen en major mesura les responsabilitats de la cura de la família i la llar i realitzen
un increment dels desplaçaments i augmenten
així les possibilitats que es produeixi l’accident.
El 2018 els accidents, per tipus de contracte,
han tornat a pujar en el cas de les persones treballadores amb contracte indefinit així com també
en les de contracte temporal. Molt més preocupant és l’escalada dels accidents de les persones treballadores amb contracte temporal per la
tendència de les xifres. L’any 2018, el nombre de
persones treballadores accidentades que tenien
un contracte temporal ha estat de 32.977 (el 35
% del total d’accidents) per 31.076 el 2017. Una

Font: Observatori del Treball i Model Productiu

escalada en creixement exponencial que parteix
d’un 24 % d’accidents de persones treballadores
eventuals el 2013 fins a arribar al 35 % el 2018.
És molt destacable el creixement exponencial
de la proporció de persones treballadores accidentades amb contractes temporals respecte
de les persones amb contractes indefinits. Cal
tenir en compte que, des del 2013, el creixement
d’accidents de persones amb contracte temporal
ha estat més intens (92 % d’increment dels accidents) que la població assalariada amb aquest
tipus de contracte (35 % d’augment de les persones assalariades temporals). Una tendència
visible en l’evolució de l’índex d’incidència, i que,
per tot plegat, si no s’intervé de forma decidida
i amb propostes concretes en la contractació, el
problema continuarà creixent.
Dels accidents, analitzats per sectors d’activitat,
l’any 2018, en destaca l’increment continuat de
l’índex d’incidència dels accidents en el sector de
la construcció, que s’apropen a doblar els produïts
en el sector de la indústria i l’agricultura, i que gairebé tripliquen l’índex dels del sector serveis. L’any
2018 creix a totes les províncies —excepte Girona—. Unes xifres que van camí de recuperar les
tràgiques xifres de fa 10 anys.
En el recompte de malalties professionals hem
de dir que les 3.403 persones reconegudes i notificades amb malaltia professional a Catalunya,
l’any 2018 (segons el quadre de malalties professionals), suposen un augment del 14 % respecte
del 2017. Pel que fa a les malalties notificades i
reconegudes per la via dels accidents de treball
han estat 1.590 persones l’any 2018 per 1.207 el
2017, el que suposa un augment del 32 %. A pesar
de l’augment, destaquem el gran descens de les

malalties relacionades amb agents carcinògens,
quan resulta que creix la percepció de les persones treballadores que estan en risc per exposició a
l’amiant. A CCOO seguim tenint la convicció que hi
ha un subregistre de malalties molt notable.
Les propostes de CCOO respecte dels accidents
estan recollides en l’informe de la sinistralitat
del 2018 que hem elaborat, i deriven de l’anàlisi
de les dades i de la nostra experiència sindical.
CCOO considerem inacceptable l’augment dels
accidents i de les persones mortes per treballar.
El discurs de la patronal, que compta amb la passivitat de l’Administració, és que els accidents i
els morts són una conseqüència inevitable del
treball o la recuperació econòmica. Massa sovint es culpabilitza l’accidentat de l’accident
propi, quan el cert és que l’anàlisi de les xifres
apunta la culpabilitat a la precarietat a la feina,
per exemple, dels treballadors temporals que en
situació precària assumeixen situacions de risc
per no perdre la feina, o treballadors sense informació o formació que no coneixen els riscos als
quals estan exposats, o tornen a treballar quan
no estan prou recuperats. La majoria de vegades
la prevenció que es fa es redueix a la informació
i la formació en comptes d’evitar o reduir el risc,
que, a més, no arriba als treballadors i treballadores temporals o bé és un simulacre informatiu
copiat de qualsevol manera i tant genèric que no
serveix per cap altra cosa que per eludir la sanció
de la Inspecció de Treball en comptes de per evitar o reduir els accidents. Molt ha de reduir-se la
precarietat perquè no suposi un risc per a la salut
i la seguretat de les persones treballadores, i cal
una inversió en els recursos per a una prevenció
de riscos laborals efectiva i una integració real de
la prevenció en les direccions de les empreses.
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Les propostes de CCOO
Per reduir els accidents de treball i les malalties
professionals, a Catalunya, calen actuacions
decidides i concretes. L’anàlisi de les dades ens
empenta a reiterar algunes propostes fetes amb
anterioritat, però, malgrat que són repetides,
mantenen tota la seva vigència.
u Cal derogar les reformes laborals, per erradicar
la precarietat i avançar en un nou marc laboral
que combati:
• El frau en la contractació temporal, que té uns
nivells insostenibles de rotació i de durada dels
contractes temporals —una tercera part dels
contractes temporals a Catalunya tenen una
durada inferior a una setmana. És un sistema
precari de contractació i del tot incompatible
amb la protecció de la seguretat i la salut de
les persones treballadores.

• El frau en la contractació a temps parcial,
que compta amb allargament de jornades,
incompliment dels descansos legals, hores
de treball no declarades i hores extres no
pagades, entre d’altres, que impossibiliten una
activitat preventiva a les feines que ni tan sols
són avaluades perquè no es declaren.
u Cal demanar, a les administracions, més
recursos per a la Inspecció de Treball, recursos
que s’han anat reduint any rere any amb la
disminució dels pressupostos. Cal un augment
del personal tècnic i de suport. La Inspecció
de Treball ha d’intervenir per erradicar la
precarització de les condicions de treball a
tots els àmbits (subcontractació en cadena,
deficient efectivitat de la prevenció i reducció
de l’accidentalitat laboral, actuacions de les
mútues en relació amb els accidents de treball i
malalties professionals, correcta participació dels
representants dels treballadors i treballadores en
la prevenció de riscos laborals etc.).

prevenció com un element bàsic per evitar els
accidents i no adopten les mesures adients.

per a la cobertura sanitària i de prestacions de
protecció bàsica.

u Cal que els governs de la Generalitat i de
l’Estat dotin amb suficients recursos econòmics
i humans l’Institut Català de Seguretat i
Salut Laboral (ICSSL) i l’Instituto Nacional de
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
(INSST). És necessari seguir treballant per
l’Estratègia espanyola i catalana de seguretat
i salut en el treball, mitjançant els organismes
competents en la matèria, des dels tècnics fins
als d’execució i intervenció. La seguretat i la salut
de les persones és un bé comú que ha de ser
preservat mitjançant polítiques actives i amb la
corresponent participació dels agents socials.

u Cal reformular les funcions i competències
de l’SGAM (abans ICAM) amb la participació
dels agents socials. Cal replantejar els criteris
de la realització de les avaluacions mèdiques
de manera que s’eviti donar altes indegudes a
persones que no estan en condicions de tornar
a treballar.

u Cal obrir un espai d’intervenció en matèria de
prevenció de riscos laborals, amb la intervenció
dels poders públics en la mobilitat de les
persones treballadores, a causa dels accidents in
itinere. La tendència a l’alça d’aquests accidents
és preocupant i no pot seguir sent vista com una
qüestió aliena a la prevenció de riscos laborals.
u Cal revertir la reforma del marc jurídic de
les mútues, que envaeix les competències dels
serveis públics de salut i privatitza la gestió
d’activitats que haurien de ser exclusives de la
Seguretat Social. Les mútues neguen de manera
sistemàtica el reconeixement del dany de
procedència laboral. L’expulsió de les persones
treballadores del sistema de cobertura dels
accidents laborals i de les malalties professionals
al sistema públic de salut genera indefensió per
a les persones, no situa el problema al lloc de
procedència que li correspon, és a dir, al centre
de treball mancat de mesures preventives, i, a
més, va en detriment dels recursos disponibles

u Cal que seguim insistint en la necessitat
d’emprendre una campanya de revisió de la
contractació dels serveis de prevenció aliens,
perquè són la modalitat preventiva més utilitzada,
i del contingut dels contractes. Cal establir uns
mínims de la qualitat preventiva i dels recursos
preventius observant una ràtio de dedicació
hora per treballador/treballadora. Les propostes
preventives per ser efectives no es poden reduir
a la informació i la formació dels treballadors i
treballadores, fent recaure la prevenció sobre
les seves espatlles. Al contingut dels contractes
dels serveis de prevenció aliens, els falta molta
concreció i delimitació dels mínims per garantir
que es fa una veritable prevenció de riscos
laborals.
u Cal que la negociació col·lectiva i els convenis
desenvolupin criteris de participació, intervenció i
codecisió de les parts respecte dels accidents de
treball i la salut laboral. Segueix sent necessària
la creació de la figura del delegat o delegada
de prevenció sectorial per arribar als centres
de treball sense representació sindical. Sense
la participació de tots els actors i la integració
efectiva de la prevenció de riscos laborals a
l’empresa no es milloraran els resultats de la
prevenció de riscos laborals.

u Cal demanar, a la direcció de la Inspecció de

Treball, que els sindicats siguem considerats com
a part interessada a tots els efectes, i participar
activament en tot el procés d’investigació dels
accidents mortals, ja que no sempre hi ha
representació sindical a totes les empreses. Una
possibilitat que ha estat negada reiteradament
per la Inspecció de Treball, que s’ha refugiat
en legalismes que permeten la impunitat dels
responsables empresarials que no es prenen la

L’informe el trobareu en aquest enllaç
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L’EPA confirma que l’augment de l’SMI a 900 € no ha tingut
un efecte negatiu sobre el nostre mercat de treball
L’increment del salari mínim, que ha beneficiat 158.600 treballadors i treballadores a Catalunya,
alleuja la càrrega d’una part de les 391.400 persones que pateixen pobresa laboral a Catalunya,
però la precarietat en la contractació s’agreuja i exigeix l’aplicació de mesures urgents.
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al primer trimestre del 2019 indiquen que el
nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 1,1 % respecte del trimestre anterior,
és a dir, hi ha 4.800 persones aturades més i un total de 446.600 persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.354.200, amb una taxa d’atur del 14,7
%. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 11,6 %, 0,1 punts percentuals menys que el trimestre
anterior i 0,6 punts percentuals menys que el 2018. La taxa d’atur femenina (12,2 %) es manté
superior a la masculina (11,1 %). En un any l’atur s’ha reduït en 12.000 persones, xifra que representa
una caiguda del 2,6 %. Això es tradueix en 3.500 homes i 8.500 dones aturats menys.
OCUPACIÓ
Respecte de les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest primer trimestre del 2019
l’ocupació s’ha reduït només en 100 persones respecte del trimestre anterior. En termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 87.700 persones, increment que significa un 2,7 %. La taxa d’ocupació per
al primer trimestre del 2019 és del 54,2 % a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,2 punts percentuals
menys que el trimestre anterior i 0,7 punts percentuals més que l’any 2018.
Malgrat l’evolució positiva de l’ocupació, continuem amb unes taxes tant d’activitat com
d’ocupació molt baixes, en què les dones són, sobretot, les més allunyades del mercat de
treball.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE)

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA
El primer trimestre del 2019, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa
en 83.200 persones respecte d’ara fa un any (3,8 % més), i el nombre de persones amb contracte
temporal ho fa en 18.600 persones assalariades (3,2 % d’increment).
La taxa de temporalitat es manté en un elevat 20,8 % i continua la lleu diferència entre homes
i dones, en detriment d’aquestes.

En relació amb el tipus de jornada, la xifra de
persones que treballa a jornada parcial augmenta
en 16.200 (3,5 % més) i el nombre de persones
que ho fa a jornada completa s’incrementa en
71.600 (2,5 % d’increment) respecte de l’any
2018. La taxa de parcialitat se situa en un 14,3
%, amb una distància de gairebé 15 punts
percentuals entre homes i dones, en detriment
de les últimes.
EFECTES DE L’AUGMENT DE L’SMI SOBRE
L’OCUPACIÓ
Les dades suggereixen que l’increment aprovat
del 22 % del salari mínim, fins a arribar als 900 €
mensuals, no ha afectat negativament l’ocupació.
Respecte de les previsions del Banc d’Espanya,
que situava en 132.000 els llocs de treball que
es podrien destruir per la mesura que va entrar
en funcionament l’1 de gener del 2019, les dades
de l’EPA no semblen confirmar-ho. Més enllà de
la desacceleració en la creació de llocs de treball,
que s’ha fet palesa els darrers dos anys, les dades
sobre les baixes d’afiliació al règim general de la
Seguretat Social els primers tres mesos de l’any,
mostren com, a l’Estat, la variació en la mitjana
trimestral de les baixes va ser, entre els anys
2017 i 2018, de 60.000, davant 66.300, entre
els anys 2018 i 2019. Això no suposa un canvi
significatiu i té la seva explicació en l’augment
de la rotació laboral, amb més entrades i sortides
del mercat laboral. També a Catalunya els darrers
tres primers trimestres de l’any s’ha donat un
lleuger increment de les baixes, en el context
d’un increment mantingut de l’augment del
nombre d’afiliats i afiliades a la Seguretat Social,
al mateix temps que es continua mantenint la
tendència negativa pel que fa a la qualitat de
l’ocupació.
CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A
CATALUNYA
Pel que fa a les dades de contractació registrada,
CCOO de Catalunya vol recordar la disminució
alarmant de l’estabilitat en la contractació que
s’ha donat al llarg de la darrera dècada, tant
per la temporalitat com per la proporció de nous
contractes indefinits que sobreviuen abans de
finalitzar l’any. En concret, a Catalunya, el 2007,
just abans de la crisi, dos terços (66 %) dels
nous contractes indefinits continuaven vigents
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en finalitzar l’any. El 2018, però, aquesta proporció es reduïa i únicament la meitat (49 %) dels nous
contractes indefinits continuaven en vigor a finals d’any. Des de la implantació de la darrera reforma
laboral es necessiten signar més contractes indefinits que abans de la reforma per poder consolidar
una ocupació indefinida.
De tots els contractes signats durant el 2018 a Catalunya únicament el 13,9 % van ser indefinits.
Quant a la temporalitat, l’any 2018 un 43,4 % dels contractes signats tenien una durada inferior a un
mes, i d’aquests, gairebé 4 de cada 5 (78,5 %) tenien una durada inferior o igual a 7 dies.

CCOO destaca que l’SMI comporta beneficis evidents i
generalitzats
L’increment del salari mínim interprofessional (SMI), publicat al BOE de 28 de desembre passat, ha
pogut beneficiar 158.600 persones assalariades a Catalunya i 1.213.000 al conjunt de l’Estat. En
concret, en el cas de Catalunya, aquest increment ha tingut incidència en el 5,9 % de persones
assalariades (4,8 % de les que treballen a jornada completa i 9,1 % de les que treballen en modalitat
de jornada parcial). Amb dades estatals, destaquem com gairebé la meitat (46,4 %) de les persones
potencials beneficiàries de l’augment del salari mínim arribaran als 900 €, amb un increment inferior
al 10 %. Únicament al 22,4 % dels potencials beneficiaris se’ls hauran d’aplicar increments superiors
al 20 % per assolir el mínim previst.
Quant als col·lectius més beneficiats per aquesta pujada hem de destacar com les dones (de totes
les edats i modalitats contractuals, però molt especialment aquelles que treballen a jornada parcial)
se’n beneficien en major mesura que els homes (89.200 dones respecte de 69.400 homes). Altres
col·lectius beneficiats són les persones joves (29.800 persones de menys de 25 anys), les persones
migrants (56.200), les persones treballadores amb nivells formatius més baixos (75.000 amb ESO o
menys). Pel que fa als sectors, destaquem molt especialment les 125.500 persones beneficiàries del
sector de serveis (6,4 % de persones assalariades del sector), la qual cosa posa de manifest els baixos
salaris d’aquest sector que CCOO de Catalunya ha denunciat reiteradament.

CCOO de Catalunya
reclama la derogació de la
reforma laboral
gEs reafirma en l’exigència al Govern de la

necessitat de derogar la reforma laboral per
garantir els drets de les persones treballadores,
afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat
laboral, a través del diàleg social.
gReivindica més i millors polítiques d’igualtat

lligades a polítiques actives d’ocupació
pensades per a les dones per reduir l’elevada
bretxa que hi ha entre homes i dones.
gConsidera necessari i urgent combatre la

La pujada de l’SMI permet traslladar a les rendes més baixes una petita part del creixement i de
l’augment dels beneficis empresarials, que s’ha mantingut des de l’any 2014. Atès que la propensió al
consum és més gran en les famílies de renda baixa que a les empreses, l’increment salarial comportarà
un increment en el consum de les llars i, per tant, un reforç de la demanda interna. L’increment de
l’SMI normalitza, a més, uns marges de benefici empresarials extraordinàriament alts, i recupera
recursos per a l’economia real i per a la creació d’ocupació. D’altra banda, els beneficis de l’augment
del salari mínim s’estenen també a l’estat del benestar mitjançant un increment en els ingressos nets
tant de l’Estat com de la Seguretat Social, que poden facilitar un augment de la despesa pública. En
aquest sentit, convé recordar que l’increment dels ingressos fiscals sobre la renda i el consum és
superior a la pèrdua de recaptació per l’impost de societats i l’efecte que pugui tenir l’augment d’uns
salaris públics que, en la seva immensa majoria, estan per sobre del llindar de l’SMI. En l’àmbit estatal,
l’increment de la massa salarial que comporta l’increment del salari mínim serà de prop de 2.000
milions, dels quals 521 es corresponen amb cotitzacions socials.
CCOO de Catalunya considera, per tant, que els efectes de l’augment de l’SMI són positius tant pel
que fa a la situació d’aquelles persones treballadores que pateixen la pobresa i la precarietat laboral
com per al conjunt de la ciutadania que se’n beneficia mitjançant l’increment del consum, de les
cotitzacions i dels ingressos fiscals. Pel que fa a la comparativa del nou SMI amb altres països de la
Unió Europea, val a dir que encara hi ha marge per incrementar el salari mínim al nostre país, atès que,
tot i tenir nivells de productivitat similars a la mitjana europea, l’SMI espanyol se situa en el 92 % del
salari mínim mitjà ponderat dels països del nostre entorn.

cronificació de l’atur, que afecta cada cop més
persones, sobretot les d’edat més avançada.
gDefensa més inversió pública per potenciar

sectors productius que generin estabilitat i
ocupacions d’alt valor afegit.
gDemana dotar ja de pressupost el Pacte

nacional per a la indústria i reactivar-lo, atesa
la caiguda de l’ocupació a la indústria. En aquest
sentit, és urgent augmentar també la inversió en
recerca, innovació i desenvolupament per part
de les empreses.
gInsta les empreses a generar ocupació

estable, amb drets i condicions laborals
dignes, que contribueixi a generar un nou
sistema productiu que es basi en la qualitat, la
innovació i la competitivitat i no en els baixos
costos laborals, un model que ens ha dut a la
crisi i a les dificultats de recuperació.
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MÉS DRETS, MÉS IGUALTAT, MÉS COHESIÓ. PRIMER LES PERSONES
Aquest Primer de Maig commemorem dues fites
històriques en la lluita pels drets laborals. D'una
banda, la creació fa 100 anys de l'Organització Internacional del Treball (OIT), com a part del Tractat de Versalles que va posar fi a la Primera Guerra
Mundial i sota la convicció que la justícia social i
el treball digne són dos dels pilars necessaris per
a la pau. D'altra banda, el 3 d'abril també es va
complir el centenari de l'aprovació del decret que
fixava la jornada laboral de vuit hores a l'Estat
espanyol, com a conseqüència de la vaga dels
treballadors i les treballadores de La Canadenca a
Barcelona, liderats per la CNT i Salvador Seguí, el
'noi del sucre', una de les primeres grans victòries
de la classe treballadora organitzada.
La història ens recorda que les conquestes
socials no han vingut mai soles, que només
s'aconsegueixen amb la reivindicació i la unió dels
treballadors i les treballadores, i que la lluita ha
de ser permanent per defensar els drets assolits
—sempre en perill— i per combatre les noves
situacions de desigualtat i de precarietat laboral.
El treball crea la riquesa. Les treballadores i els
treballadors creem molta riquesa que no ens quedem. D’altres l’acumulen i se la gasten.
A Catalunya, hi ha més de 10 anys de diferència en
l’esperança de vida entre les persones amb rendes
més altes i les persones amb rendes més baixes.
No és just.
A Catalunya, hi ha un 23,4% de bretxa salarial
anual entre les dones i els homes. Les treballadores de la llar segueixen sense tenir tots els drets
laborals reconeguts i el govern no ha ratificat el
conveni 189 de l’OIT. No és just.
Malgrat el creixement de l’economia per sobre del
2% per any durant 5 anys consecutius, el 27,7% de
les nenes i els nens estan per sota del llindar de
la pobresa. Hi ha prop de 400.000 persones que
tenen feina, i així i tot són pobres. Unes altres
400.000 estan a l’atur i d'elles el 65% cobra una
prestació màxima de 430 euros, o no cobren res.
No és just.
Mentre els beneficis empresarials creixen el conjunt dels salaris ha baixat un 5,6% i les pensions
un 9,4%. No és just.
Els contractes són cada vegada de més curta durada, fins al punt que una tercera part tenen una
durada inferior a una setmana. Cada vegada hi
ha més contractes a temps parcial involuntaris,
al mateix temps que creixen les hores extres i,
encara pitjor, les hores extres no pagades. Amb
les hores extres treballades a Catalunya durant

el 2018 s’haurien pogut fer 26.000 contractes a
temps complet. No és just.
A Catalunya any rere any moltes persones perden
la vida pel sol fet d’intentar guanyar-se-la. L'any
2018, 82 persones han perdut la vida a la feina a
Catalunya. No és just.
El treball precari ja és pràcticament l’única forma
d’entrar al mercat laboral per al jovent o per qui
ha quedat un temps a l’atur. És el present i el futur
del treball que volen les empreses insolidàries, i
no és just.
A Catalunya, gairebé 75.000 persones en situació
de dependència que tenen reconegut el dret a rebre prestacions i/o serveis del sistema, no estan
sent ateses i estan esperant que se’ls assigni una
prestació o servei. Moltes d’aquestes persones
moriran abans de poder exercir el seu dret reconegut. No és just.
Els preus de compra i lloguer de l’habitatge estan en alça descontrolada, el dret d’habitatge no
està garantit. A Catalunya, el 2018 es van produir
13.941 desnonaments, gairebé un 5% més de casos que l’any anterior, el 64% per no poder pagar
el lloguer i el 27% per no poder pagar la hipoteca.
No és just.
Les reformes laborals imposades només han servit
per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, per això cal la seva derogació immediata. El
Govern no ha complert les seves promeses de derogació de les parts més lesives de la reforma laboral
tot i estar consensuades en la mesa del diàleg social amb UGT, CCOO i el Ministerio de Trabajo.
Continuarem lluitant i exigint la derogació de les
reformes laborals, l'impuls del diàleg social i el
reforç de la negociació col•lectiva, restablint els
equilibris i retornant-li el seu paper com a eina
clau i essencial de distribució de la riquesa.
En aquest sentit, exigim al nou Congrés entrant
que faci tots els possibles per retornar la ultraactivitat dels convenis col•lectius per evitar quedar
sense cobertura quan la patronal o l’empresa no
volen signar; que el conveni d’empresa no pugui
empitjorar les condicions del conveni col·lectiu
del sector. Reclamem que es modifiqui l’article
42 de l’estatut dels treballadors per garantir les
condicions de treball de l’empresa principal en les
empreses subcontractades. I exigim la derogació
de la reforma de pensions del PP de 2013.
Així com les reformes laborals van posar obstacles a la negociació col·lectiva, afeblint la capacitat sindical d’exercir com a contrapoder, en els
darrers anys de govern del PP es van reformar el

Codi Penal i de la Llei de seguretat ciutadana (llei
mordassa) per dificultar l’acció cívica i política. El
govern del PP no va dubtar en mutilar la llibertat
d’expressió, la llibertat de manifestació i l’exercici
de vaga per contenir la reacció de la societat davant les reformes ultraliberals que ens estan empobrint. Aquesta situació encara es pot agreujar
per la radicalització dels partits conservadors provocada per la irrupció de l’ultra dreta.
Aquest afebliment democràtic també ha tingut
conseqüències en el conflicte territorial a Catalunya, amb la judicialització i el bloqueig de
l’activitat parlamentària. El conflicte s’ha aprofundit de manera innecessària, perquè inevitablement haurà de trobar un canal de negociació
política que permeti solucions acordades un cop
vistes les correlacions de forces.
Els governs han de fer polítiques socials, assegurant les inversions suficients en sanitat, en educació, en dependència, en la Renda Garantida de
Ciutadania, en el Pacte Nacional per la Indústria,
en polítiques d’infància, d’habitatge, d’energia.
Per poder-les fer, cal una fiscalitat justa. Que la
riquesa acumulada en poques mans torni a les
mans de les treballadores i els treballadors que
l’han creada.
Aquest Primer de Maig ha d’ensenyar al govern
de Catalunya i al govern d’Espanya la unitat de la
classe treballadora en la lluita contra la precarietat i contra la desigualtat.
El sindicalisme de classe, internacional i solidari, com a contrapoder, està trobant la forma
d’organitzar-se davant el capital global pel treball digne, pel benestar, pel repartiment just de
la riquesa. Per una societat plural, lliure i cohesionada. Per una transició econòmica orientada a la
cura de les persones i la cura del medi ambient.
Conjuntament, organitzadament, combinant
pressió i negociació, aconseguim avenços: un mínim de 14.000 euros en conveni, plans d’igualtat i
de protecció de les víctimes de violència de gènere en les empreses, increments salarials superiors
entorn del 3%, la laboralització massiva de persones estafades en règim fraudulent d’autònoms, la
recuperació del subsidi per als majors de 52 anys.
No pararem.
En tot el món, aquest Primer de Maig, trobem-nos
al carrer perquè ens toca recuperar drets. Ens toca
impedir que ens precaritzin. Ens toca aconseguir
la igualtat real entre dones i homes. Perquè volem justícia.
Primer les persones!!!
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Campanya de la renda 2018
IMPORTANT: per fer la declaració de la renda 2018 a CCOO,
cal demanar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic a:
XAVIER JALDÓN MARTÍNEZ
Via Laietana, 16, 2a planta. Despatx 211-A
08003 Barcelona
682 545 671
info@doctortax.es
Inici: 2 d’abril
ASESORÍA LEMASA, SL
C/ Sancho de Ávila, 178
08018 Barcelona
93 320 84 44
lsimon@asesorialemasa.com
BARNEDA ASSESSORS
C/ Miquel Blay, 1
17001 Girona
972 21 73 03
marta@barneda.cat
Dates: del 2 de maig al 29 de juny
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 i de
16:00 a 19:00 hores, divendres de 9.00 a 13.00
hores.
AUCORE ASSESSORS, SLU
Toni Calderón Calderón
C/ Pius XII, 5-7 baixos
08401 Granollers
605 956 816
toni.calderon@aucore.es
Inici: 1 d’abril
Horari: dimecres de 9.00 a 14.00 hores i dijous de
15.00 a 19.00 hores
JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA
C/ Enric Granados, 6
25006 Lleida
973 26 36 66
Inici: 23 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 15.30 a 18.00 hores.
PEDRO BALLESTEROS ORTIZ
Pg. Pere III, 60-62
08042 Manresa
665 997 929
campanyarenda@gmail.com
Dates: del 24 d’abril al 20 de juny
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 i de
16.00 a 19.00 hores.
FRANCISCO LEÓN LEÓN
C/ Castaños, 120
08302 Mataró
605 392 956
francisco@leonleon.es
Inici: 23 d’abril
Horari: dimarts de 15.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 13.00 hores

ASESORÍA GALA, SCP
Sílvia Sánchez Gea
Rambla Balmes, 10, 1r
08100 Mollet del Vallès
93 570 25 66
gala@asesoriagala.com
Inici: 23 d’abril
Horari: dilluns i dmecres de 17.00 a 19.00 hores.
CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Pl. Antoni de Villarroel, 2, baixos
43204 Reus
620 889 809
cmhconsultor@gmail.com
Inici: 2 d’abril
Horari: dijous de 16.00 a 18.30 hores.
FRANCESC PONS SANJUÁN
Rambla, 75
08202 Sabadell
608 598 134
campanyarenda@gmail.com
Dates: del 24 d’abril al 20 de juny
Horari: dilluns de 16:00 a 19.00 hores i divendres
de 9.00 a 13.00 hores.
AUMART, SCP
C/ Víctor Balaguer, 16, local
08830 Sant Boi de Llobregat
93 652 50 74
marta@aumartscp.com
aurora@aumartscp.com
CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
C/ August, 48
43003Tarragona
620 889 809
cmhconsultor@gmail.com
Inici: 2 d’abril
Horari: dijous de 16.00 a 18.30 hores.
FRANCESC PONS SANJUÁN
C/ Unió, 23
08221 Terrassa
607 363 055
campanyarenda@gmail.com
Dates: del 24 d’abril al 20 de juny
Horari: dilluns de 16:00 a 19.00 hores i divendres
de 9.00 a 13.00 hores.
AUCORE ASSESSORS, SLU
Toni Calderón Calderón
Pl. Lluís Companys, 3
08500 Vic
605 956 816
toni.calderon@aucore.es
Inici: 1 d’abril
Horari: dilluns de 9.00 a 13.00 hores.

DOCUMENTACIÓ:

Declaració de la renda de l’any anterior, DNI i, si escau,
aquella altra documentació que sigui necessària.
HONORARIS DE LA CAMPANYA DE LA RENDA 2018
PER A AFILIATS I AFILIADES A CCOO

SIMPLIFICADA INDIVIDUAL: 35 €
ORDINÀRIA:
gAmb un arrendament: 40 €*
* Increment de 5 € per immoble arrendat
gAmb cartera d’accions: 40 €*
* Increment de 5 € per cada cartera
gAmb venda d’immoble: 45 €
gProfessionals estimació directa: 50 €
gProfessionals estimació objectiva: 40 €
(Imports amb IVA (21 %) inclòs)
Els afiliats i afiliades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Pots deduir la quota d’afiliació sindical a CCOO
Recorda que la quota d’afiliació sindical a CCOO és
una despesa que pots deduir quan facis la declaració
anual de la renda, tal com marca la Llei de l’IRPF. La
deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre
el 20 % i el 35 %, segons els casos. En cas que necessitis un certificat per justificar les quotes satisfetes
durant l’any 2018, el pots sol·licitar directament des
de l’app del sindicat per a mòbils o des del web de la
seu electrònica de CCOO de Catalunya.
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