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El secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, declara al Tribunal Suprem
com a testimoni en el judici als líders
independentistes
El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier
Pacheco, va declarar, el passat 6 de maig, com a
testimoni en el judici als líders independentistes,
que s’està portant a terme al Tribunal Suprem, a
proposta de la defensa de Jordi Cuixart, president
d’Òmnium Cultural.
En la seva declaració Pacheco va destacar
l’actuació del sindicat en els fets del 20 de
setembre del 2017, en defensa de les institucions
catalanes davant d’una situació d’involució
democràtica per la limitació de drets com la
llibertat d’expressió i de manifestació. Així
mateix va valorar l’objectiu del sindicat de trobar
una sortida política i no judicial al conflicte de
Catalunya amb l’Estat espanyol.
El secretari general de CCOO de Catalunya
també va puntualitzar en la seva declaració que
l’aturada de país del 3 d’octubre del 2017 va ser
convocada per la Taula per la Democràcia, de

la qual formava part CCOO de Catalunya, com
a resposta de la societat civil a les càrregues
policials de l’1 d’octubre.
CCOO de Catalunya ha obert un espai al web
on es pot consultar tota la documentació de les
actuacions que ha fet el sindicat en relació amb
el procés des del 2010. Aquest espai, el podeu
trobar en aquest enllaç.

Convocada vaga a l’ensenyament
públic, el 16 de maig
CCOO i la resta de sindicats han convocat vaga a l’ensenyament
públic, demà 16 de maig. Segons expliquen, després de sis
anys de creixement econòmic encara no han estat revertides
les retallades que es van aplicar de forma “extraordinària” des
del primer moment de la crisi, i que han afectat de manera greu
tant les condicions laborals dels docents com el dret bàsic a una
educació pública de qualitat. Segons els sindicats de l’educació
pública no es pot iniciar el curs 2019-2020 en les mateixes
condicions que s’ha iniciat aquest. És urgent el restabliment
irrenunciable de l’horari lectiu anterior a les retallades, per
a tot el personal; la reducció de les ràtios i la garantia que no hi haurà cap tancament de
grups a l’escola pública, i l’inici d’un veritable procés negociador per revertir la totalitat de les
retallades. CCOO i la resta de sindicats demanen l’aprovació amb caràcter urgent d’un decret
llei que possibiliti la dotació pressupostària necessària per atendre les demandes presentades
i que justifiquen aquesta vaga.

editorial

El 26 de maig:
primer, les
persones
El 26 de maig tornem a estar cridats a les
urnes, aquest cop per escollir els nostres representants als ajuntaments i al Parlament
Europeu. Torna a ser una cita molt important
per als interessos de la gent treballadora. A
Europa, ens hi juguem molt. Estem parlant
de canviar amb el nostre vot la línia antisocial que ha seguit la Unió Europea, contrària,
massa vegades, als interessos dels treballadors i les treballadores, i massa diligent amb
els interessos dels lobbys econòmics. Això
ha abonat el creixement preocupant de propostes antieuropees, liderades per forces polítiques xenòfobes d’extrema dreta, com és el
cas de Vox a l’Estat espanyol, que aprofiten la
desesperació de molts ciutadans i ciutadanes
per fer-se un forat, amb els seus missatges
simplistes i populistes arrelats al costat més
fosc de l’ésser humà. I tot això per, després,
fer polítiques que precisament van en contra
del mateix ésser humà i dels seus drets més
fonamentals. Això ho hem d’aturar de nou el
26-M, com ja vam fer el 28 d’abril.
Així mateix, votem per escollir els nostres
representants als ajuntaments, on hem de
decidir quins serveis socials volem i també
quina política d’habitatge, de gestió de residus, de mobilitat, de medi ambient, de
participació ciutadana, de seguretat… volem. Es tracta de tot allò
que té molt a veure amb el nostre dia a dia, amb la qualitat
de les nostres vides. El
26 de maig cal votar
en clau social i traslladar, així, a les urnes
el nostre lema del Primer de Maig: “Primer,
les persones”.

www.ccoo.cat
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CCOO protesta davant de la seu
de Servicarne

El passat 9 de maig va tenir lloc una concentració davant de la seu de Servicarne S. Coop. de
Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes,
162, en la qual van participar delegats i delegades de CCOO d’Indústria de Catalunya, d’Aragó
i del País Valencià, amb una representació de
l’Executiva estatal. Després que el Ministeri
de Treball hagi desqualificat Servicarne com
a cooperativa, CCOO exigeix la regularització
dels treballadors i les treballadores de la falsa
cooperativa, perquè passin al règim general de
la Seguretat Social i se’ls apliqui com a condicions mínimes les establertes en el conveni
sectorial.

Més aturades al metro contra la
gestió de l’amiant

La plantilla de Metro de Barcelona continua
protestant contra la gestió que fa l’empresa en
l’eliminació de l’amiant. Després de les aturades del mes d’abril, aquest mes de maig també
han convocat vaga de quatre hores per torn dos
dies. La primera va tenir lloc el passat divendres 10 de maig, i la propera es farà el 24 de
maig. Segons el comitè d’empresa, la direcció
de Metro de Barcelona no vol assumir la responsabilitat de l’afectació de l’amiant als seus
treballadors i treballadores, i segueix incomplint
els pactes del conveni, imposant noves funcions als treballadors i treballadores i posant en
risc la plantilla actual.

Vaga a Girona + Neta contra el
bloqueig del conveni

La plantilla de Girona + Neta, empresa que
s’encarrega de la recollida d’escombraries
a Girona, va convocar vaga el 9 de maig per
denunciar la postura de bloqueig de l’empresa
durant la negociació del conveni col·lectiu. Com
a acció prèvia a la vaga, el divendres 3 de maig,
va tenir lloc una manifestació a Girona que va
finalitzar davant de l’ajuntament. La plantilla de
Girona + Neta reclama que l’empresa s’assegui
a negociar el conveni.

Primer de Maig amb molta gent al carrer
Milers de persones van sortir al carrer el Primer de
Maig del 2019 en les manifestacions convocades
per CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya. El
lema era “Més drets, més igualtat, més cohesió.
Primer, les persones”, i la jornada coincidia dos
dies després de les eleccions generals a Espanya
del passat diumenge 28 d’abril.
Només a Barcelona, unes 30.000 persones
van omplir la marxa que es va iniciar al matí
a la plaça d’Urquinaona i va baixar fins al final
de la Via Laietana —a diferència d’altres anys
en què s’acabava a l’avinguda de la Catedral.
També cal destacar l’acció que va tenir lloc
davant Foment del Treball, on la manifestació
es va aturar i es va fer una ofrena floral en
memòria dels treballadors i les treballadores

morts en accident de treball durant l’any 2018.
Tot això amb la cançó En el Pozo María Luisa
de fons, interpretada per la coral de CCOO de
Catalunya, Roig Encès. Les intervencions dels
secretaris generals van posar el punt i final a la
mobilització. Pacheco va recordar al president
Sánchez que després de la seva victòria a les
eleccions ja no valen excuses per no revertir les
retallades als treballadors i les treballadores, i
per fer polítiques socials.
A aquesta important manifestació, cal sumar-hi
la gent que va participar en les mobilitzacions
que van tenir lloc a Girona, Lleida, Tarragona,
Tortosa, Terrassa o Igualada.
Trobareu tota la informació d’aquest Primer de
Maig en aquest enllaç.
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CCOO no signa la
purga de la plantilla
de CaixaBank

El Comitè d’Empresa de Nissan signa un
acord de conveni col·lectiu
El Comitè d’Empresa i la direcció de Nissan han arribat a un acord de conveni col·lectiu que tindrà
vigència fins al 31 de març del 2022. L’acord estableix la sortida de 600 treballadors i treballadores
dels centres de la Zona Franca i Montcada, 450 de les quals a través de prejubilacions, que
estableixen un 85 % del salari net i una prima d’indemnització equivalent al 5 % del salari net
fins als 63 anys. També hi haurà 50 baixes incentivades en les operacions industrials i als centres
esmentats, i la resta correspondran a reestructuracions diverses en altres funcions de la companyia.
Increments salarials
També s’estableixen uns increments salarials de l’1 % no consolidable per al 2019, un 1 %
consolidable per als anys 2020 i 2021, més un 0,5 % no consolidable, respectivament.
En el capítol d’ocupació, la companyia es compromet, durant la vigència del conveni, a adequar
la plantilla a les necessitats actuals, en virtut de les propostes plantejades, i a treballar per
garantir el nivell d’ocupació existent un cop aplicades les mesures. En cas que calgués fer nous
ajustos, aquests es farien per la via de les prejubilacions. En aquest sentit, s’ha compromès a
fer una inversió equivalent a 70 milions d’euros per adequar la planta de pintura a la normativa
mediambiental vigent.
Des de CCOO de Nissan es valora l’acord assolit des de la perspectiva de continuar treballant per
garantir la viabilitat de la planta, exigint un compromís industrial de la companyia que permeti que, amb
les mesures acordades, es pugui entreveure un futur exempt d’incerteses i que generi estabilitat.

CCOO organitza avui un debat davant de
les eleccions europees del 26 de maig
Amb el títol “Repte Europa social, el camí
per combatre bretxes i desigualtats”, CCOO
de Catalunya, mitjançant la seva Secretaria
d’Internacional i Cooperació, ha organitzat un debat
amb les candidatures al Parlament Europeu a les
properes eleccions, que se celebren el 26 de maig.
El debat té lloc avui dimecres, 15 de maig, a partir
de les 12 hores, a la sala d’actes de la seu central
de CCOO de Catalunya (Via laietana, 16, de Barcelona).
El debat serà moderat per Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO
de Catalunya, i comptarà amb la participació d’Ernest Urtasun d’En Comú Podem, de Jordi Solé
d’ERC, de Javi López del PSC i de Jordi Cañas de C’s. La cloenda anirà a càrrec del secretari
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

CCOO, amb el 40,58 % de la representació dels
treballadors i treballadores, ha mantingut des d’un
primer moment que no acceptaria ni extincions
forçoses ni mobilitat geogràfica forçosa. L’acord
signat el passat dimecres per SECB, UGT, SIB,
FEC i CIC precisament preveu aquests punts: tant
la mobilitat geogràfica forçosa com les extincions
forçoses, ja que en el supòsit de no acceptar la
mobilitat geogràfica forçosa queda oberta la
possibilitat d’una extinció.

CCOO no pot acceptar una mobilitat forçosa de
75 km, ja que significa donar carta blanca a una
purga a CaixaBank. Cada extinció pot provocar
una mobilitat —i d’altres d’indirectes— i estem
parlant de 2.000 extincions. A més, vincular les
mobilitats al DIM, eina que utilitza l’empresa
sobre la base de criteris desconeguts, variables
i opacs, i que l’aplicació es quedi a mans de
Recursos Humans és deixar-ho a discreció de
l’empresa. I, sobretot, implica una contínua
amenaça de trasllat forçós si no es compleixen
els reptes marcats unilateralment per l’empresa.
Zero guanys per la plantilla
CCOO no signa un acord en què la plantilla no
hi guanya absolutament res i que implica la
pèrdua de promoció, ja que elimina la figura de la
sotsdirecció i la pèrdua d’expectatives; implica,
a més, dificultats per mantenir l’horari general,
quedar-se com a únic empleat en una oficina, un
trasllat lluny de la família, etc.
CCOO ha intentat fins a l’últim moment signar un
acord que millori les condicions de la plantilla i
no que les empitjori. CCOO ho ha dit clar des del
principi d’aquesta negociació, i s’ha mantingut
ferm i sol en la mesa de negociació, malgrat que
hi ha hagut altres interessos que han prevalgut
sobre els de la plantilla.
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CCOO d’Indústria
homenatja el
sindicalista Salva López

17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia
El 17 de maig del 1990 l’Organització Mundial
de la Salut va aprovar treure de la llista de
malalties mentals l’homosexualitat. Aquest
és l’origen de la celebració d’aquest dia com
a Dia Internacional contra l’Homofòbia, la
Transfòbia, la Bifòbia i la Lesbofòbia.
Des d’aleshores, a l’Estat espanyol hem
viscut avenços legislatius importants, tant
estatals com autonòmics, que ens fan tenir
la sensació que vivim en un país igualitari i
sense discriminacions. No obstant això, el
dia a dia demostra que queda molt per fer i
que l’LGTBIfòbia, en els seus diferents graus,
segueix campant a plaer per tots els àmbits

socials i arriba, en ocasions, a agredir i
assassinar. L’aparició amb força en l’arc polític
de partits xenòfobs com Vox augmenta aquest
risc i cal fer-li front.
El proper divendres, 17 de maig, a les 12
hores, al vestíbul de la seu central de CCOO
de Catalunya es llegirà el manifest i contarem
amb la participació de Monica Benicio, parella
de la que va ser regidora a Rio de Janeiro,
Marielle Franco, important referent social,
feminista i pro drets LGTBI i que va ser
assassinada.
Feu clic per veure el manifest del 17 de maig,
dia contra la LGTBIfòbia.

CCOO lliura els premis
de poesia del sindicat,
el 25 de maig

La plaça de Víctor Balaguer de Barcelona
acollirà l’acte de lliurament dels tres premis
de poesia que organitza CCOO de Catalunya.
L’acte tindrà lloc el dissabte 25 de maig, a partir
de les 12 del migdia. Enguany l’acte estarà
dedicat al poeta Joan Brossa en el centenari del
seu naixement, i serà amenitzat amb lectures
de poemes i jam-session a càrrec de Random
Blue. En aquesta edició, els tres premis de
poesia impulsats per CCOO, el Memorial José
López García, de poesia en català i en castellà
i només per a persones afiliades; el Miquel
Martí i Pol, de poesia en català, i el José María
Valverde, de poesia en castellà, s’han unit en
una única convocatòria.

La família de CCOO va quedar colpida quan el 3
de novembre passat es va conèixer la mort de
l’històric sindicalista Salva López, a l’edat de
67 anys. I és per aquest motiu que, el passat
dijous 9 de maig, la Federació d’Indústria li va
retre un sentit homenatge que va comptar amb la
presència de gran part de les persones que van
compartir amb ell el camí sindical.
En Salva va ser triat el 1976 per formar part de
la Comissió de treballadors i treballadores de
l’empresa farmacèutica Esteve, on va arribar a ser
president del comitè d’empresa. Posteriorment,
va ocupar diferents responsabilitats a CCOO,
on va ser secretari general de la Federació
d’Indústries Tèxtils, Químiques i Afins de CCOO
de Catalunya (Fiteqa), secretari d’Acció Sindical
de Fiteqa d’àmbit estatal i, després de la fusió
d’aquesta federació amb Indústria, va formar
part de la Comissió Executiva Federal, on va ser
el responsable del sector químic.

SERVEI DE GESTORIA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
Ets un treballador o treballadora que cotitza com a autònom i estàs afiliat a CCOO?
Ara t’oferim un nou servei que s’encarregarà de tota la gestió que un treballador o treballadora autònom
necessita, inclosa la comptabilitat i els impostos, a més d’atenció personal a la seu de CCOO amb cita prèvia.
El nou servei té un preu molt ajustat, 36 euros al mes o 108 euros al trimestre, i és ofert pel gestor
professional Xavier Jaldón.
Per a més informació, truca al telèfon 682 54 56 71
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Important acord de govern per millorar les condicions del treball de la llar i les cures
El passat 30 d’abril, el Consell Executiu de la
Generalitat va aprovar un acord de govern per
millorar les condicions del treball de la llar i les
cures. Aquest recull un seguit de 37 mesures
adreçades a dignificar les condicions laborals
de les treballadores i treballadors del sector, i a
valorar socialment el treball de la llar i les cures.
Aquest acord és fruit del treball del grup
impulsat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions
i Ciutadania de la Generalitat, conformat per
representants de diverses associacions de dones
immigrades, organitzacions sindicals —entre
elles CCOO de Catalunya—, organitzacions
patronals, la Inspecció de Treball i la Direcció
General de Relacions Laborals i Qualitat en el
Treball.
Entre les propostes recollides en l’acord de
govern, cal destacar la creació d’un grup de
treball dins del Consell de Relacions Laborals
per acordar i impulsar accions de millora laboral
i social del sector; la promoció del coneixement

dels drets laborals entre les treballadores i
treballadors del sector i dels mecanismes de
denúncia dels incompliments d’aquests drets
laborals; l’impuls de mecanismes per incentivar
la contractació formal i digna; la millora de la
salut i la detecció de malalties professionals, i
la promoció professional de les treballadores i
treballadors del sector, a través de la formació
o el reconeixement de l’experiència laboral de
les persones que treballen en la cura de les
persones.

Protesta de les treballadores i
els treballadors del sector de
residències, centres de dia i llars per
a persones amb discapacitat
Els sindicats representatius en el sector, CCOO
i UGT, van convocar, el passat 8 de maig,
delegats i delegades, afiliació i treballadores
i treballadors del sector de residències,
centres de dia i llars per a persones amb
discapacitat, a una concentració a la plaça
de Sant Jaume de Barcelona. L’objectiu era
denunciar els 10 anys de retallades que
pateixen els treballadors i les treballadores
de residències, centres de dia i llars per a
persones amb discapacitat intel·lectual.
També es volia fer palesa la situació
insostenible a la qual els està portant l’Administració (Departament de Treball, Afers Socials i
Família) i la patronal (Coordinadora de centres per a persones amb discapacitat intel·lectual
de Catalunya), a causa de taules salarials congelades des del 2009; de l’acord entre patronal
i Administració (sense parlar amb la part sindical) per flexibilitzar les ràtios un 8 %, és a dir
una sobrecàrrega de feina en atenció directa, a més d’una retallada del 3,5 % sobre les tarifes
públiques des del 2012 per a residències i del 4,5 % per a les llars.

Ratificació del Conveni 189 de la OIT
L’acord de govern també insta el Govern de l’Estat
a ratificar el Conveni 189 i la Recomanació 201
de l’OIT, tal com ja han fet més de 25 estats, entre
ells Alemanya, Irlanda, Portugal, Bèlgica, Itàlia i
Finlàndia, que proposa la plena equiparació de
les treballadores i els treballadors de la llar a
la resta de treballadores i treballadors. D’altra
banda, també s’insta l’Executiu, en tant que
una gran part de les treballadores de la llar són
estrangeres, a flexibilitzar els requisits previstos
a la llei d’estrangeria per accedir o per mantenir
la situació de regularitat administrativa.
En aquest sentit, des de CCOO de Catalunya
valorem molt positivament aquestes mesures i
instem el Govern de la Generalitat a garantir-ne el
desenvolupament i la plena aplicació al més aviat
possible, amb la corresponent dotació pressupostària
i de recursos humans, i a seguir treballant per a la
plena equiparació dels drets de les treballadores de
la llar i per la dignificació del sector.

Vaga al Sistema
d’Emergències
Mèdiques (SEM)
Els comitès d’empresa del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) van convocar vaga els dies 7 i 8
de maig com a conseqüència de l’incompliment
de part del seu conveni col·lectiu vigent i per la
negativa de la direcció a l’increment retributiu
establert al Decret 3/2019, que s’està aplicant a
tot el sector públic excepte al SEM. La vaga va
tenir un ampli seguiment.
El Departament de Salut ha manifestat
reiteradament la recuperació dels drets dels
empleats i empleades públics, sempre posant
com a exemple l’increment retributiu d’aplicació
als seus treballadors i treballadores. Però el
SEM, entitat pública i dirigida pel Servei Català
de la Salut, condiciona aquest increment a la
negociació d’un conveni col·lectiu a la baixa,
amb la consegüent pèrdua de drets i condicions
laborals, sense respectar allò que s’ha aplicat a
la resta del sector públic, on s’han incrementat
els salaris sense condicions de cap mena.
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CCOO acull el 30 de maig la 15a Jornada de
Previsió Social Complementària
El proper dia 30 de maig del 2019, a la sala d’actes de CCOO (Via
Laietana, 16, de Barcelona) se celebrarà la 15a Jornada de Previsió Social
Complementària, organitzada per CCOO de Catalunya.
Aquestes jornades anuals de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO
de Catalunya, a més de ser interessants per a membres de comissions de
control de plans i fons de pensions del sistema d’ocupació i per a representants

sindicals, s’han convertit en un punt de referència per a totes les persones
interessades en el segon pilar de la previsió social, ja que també hi participen
entitats gestores, consultors, l’Administració pública, el món acadèmic,
organitzacions patronals i sindicals, promotors, partícips i persones interessades
en la previsió social complementària del sistema d’ocupació.
Si esteu interessats a participar-hi, us podeu inscriure en aquest enllaç.

De 9 a 9.15 h INSCRIPCIONS I ENTREGA DE CREDENCIALS.
De 9.15 a 9.30 h OBERTURA, amb Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Paloma Fernández,
de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.
De 9.30 a 11 h SITUACIÓ DE LA PREVISIÓ SOCIAL.
Modera: Paloma Fernández, de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.
– M.ª Francisca Gómez-Jover, sotsdirectora general d’Organització, Estudis i Previsió Social Complementària de la
DGSFP: “Evolució de la previsió social complementària i canvis normatius”.
– Xavier Varea, Director de la Càtedra ICEA de la Universitat de Barcelona: “Situació de la previsió social”.
– Carlos Bravo, secretari de Prestacions Socials i Polítiques Públiques de la CS de CCOO: “Reptes socials davant el
desenvolupament del model de previsió social”.
D’11 a 11.30 h PAUSA-CAFÈ.
D’11.30 a 12.30 h EL PAPER DE LA PREVISIÓ SOCIAL DINS LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.
Modera: Jorge Moraleda, responsable de Negociació Col·lectiva de CCOO de Catalunya.
– Ángel Hermosilla, gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC.
– Ángeles Balué, responsable de Previsió Social Complementària de la Federació de Serveis de CCOO.
– Mónica Pérez, presidenta de la Comissió de Control de Telefónica.
– Pilar García, negociadora del Conveni general de la indústria química.
De 12.30 a 14 h INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE ALS FONS DE PENSIONS.
Modera: Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya.
– Mario Sánchez, responsable d’Inversió Socialment Responsable i economista de la CS de CCOO.
– Francisco Javier Garayoa, director de Spainsif.
– José Alberto Martínez, de la Comissió de Control del Pla de pensions d’empleats i empleades de CaixaBank. I
especialista en inversió socialment responsable.
– Alberto Goicoechea, responsable d’Inversió Socialment Responsable de CPPS.
De 14 a 15.30 h APERITIU.
De 15.30 a 16.45 h MERCATS FINANCERS I INVERSIÓ DELS FONS DE PENSIONS.
Modera: Ignasi Puigdollers, soci de Mercer.
– Ignacio Aguilar, Portfolio Manager de BBVA Asset Management.
– Oscar del Diego, director d’Inversions d’Ibercaja Gestión.
– Eduardo Martínez de Aragón, director de l’Àrea Gestió del Fons de Pensions de VidaCaixa.
– Jorge Bentué, director d’Inversions de Banc Sabadell Pensions.
– Fernando Aguado, director d’Inversions de Fonditel.
De 16.45 a 17 h CLOENDA.
– Paloma Fernández, de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.
– Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.
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PLATAFORMA EN DEFENSA DEL DRET A L’ATENCIÓ DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
El 2012, el Govern central del PP va portar a terme una política de retallades per debilitar el sistema de dependència. Aquesta política continua
encara ara, i malgrat que ha augmentat el nombre de persones que necessiten l’atenció a la dependència, no s’ha recuperat el pressupost previ
a les retallades. A Catalunya no hi va haver cap voluntat decidida de compensar les retallades del Govern central. Al contrari, es van disminuir les
prestacions i es van modificar les ràtios, cosa que va afectar de manera directa la qualitat dels serveis i les condicions laborals de les treballadores
i els treballadors del sector.
Catalunya és la segona comunitat autònoma després de Canàries en volum de persones en llista d’espera i sol·licituds pendents de valoració. En
aquest sentit, es calcula que hi ha al voltant de 74.000 persones afectades.
Les entitats sotasignades constituïm la Plataforma en Defensa del Dret a l’Atenció de les Persones en situació de Dependència hi
REIVINDIQUEM:

aDur a terme una dotació real pressupostària i una implementació
efectiva de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que, entre altres coses,
ha de permetre:

g Prioritzar la prestació de serveis públics de qualitat en detriment de
les prestacions econòmiques vinculades per a persones cuidadores
no professionals.
g Reduir els concerts i incrementar la gestió pública de les residències.
g Crear places públiques per posar fi a la llista d’espera. A Catalunya
hi ha una llista de 84.000 sol·licituds sense resposta per accedir a
una plaça en una residència pública, concertada o subvencionada.
g Aplicar l’ACP (atenció centrada en la persona), amb l’objectiu que
cada persona usuària sigui tractada personalitzant tots aquells costums que tenia a casa seva o al seu entorn.

a Actualitzar la cartera de serveis socials per aconseguir, entre d’altres:
g Anul·lar l’acord de flexibilització de ràtios.
g Assolir l’increment retributiu dels professionals per eliminar les
desigualtats salarials que existeixen al sector i millorar les seves
condicions laborals.
g Invertir en formació i qualificació per a tots els treballadors i treballadores del sector.
g Millorar les ràtios assistencials per fer més acurada i humana la
tasca de cura i la situació de benestar de les persones usuàries dels
serveis així com de les seves famílies.

a Activar les taules tècniques entre el departament, les patronals i els
agents sindicals, per dignificar les condicions laborals dels treballadors
i treballadores del sector, amb la promoció d’un marc laboral en l’àmbit
de Catalunya de negociació col·lectiva entre els sindicats i les patronals
més representatives.

a Crear un consell general de la dependència de Catalunya amb representació real de tots els actors del sector.

a Millorar la qualitat dels serveis i de les condicions de treball a partir d’un clausulat social rigorós en matèria de contractació pública. En
aquests concursos públics i licitacions és important que l’Administració
vetlli pel bon ús dels recursos que aporten incloent clàusules socials i un

règim disciplinari en cas d’incompliment. En aquest sentit, cal transparència en les licitacions públiques i informació prèvia de l’Administració a la
representació legal dels treballadors i treballadores dels centres així com
als sindicats més representatius per garantir que no es vulneren les condicions laborals i l’atenció al personal que hi treballa.

a Exigir a la Generalitat que efectuï el pagament de la prestació per a
cuidador o cuidadora no professional des del mateix dia en què la persona hi té dret i no al cap de 18 mesos, que és el que succeeix ara.

a Eliminar el copagament, que és injust i és un factor que limita el que
ha de ser un dret universal.

a Crear una finestreta única perquè les famílies de les persones dependents puguin realitzar tots els tràmits administratius en un sol lloc web.

a Elaborar una llei catalana contra la violència i el maltractament a la
gent gran.

a Fer una avaluació continuada de serveis i condicions de treball i augmentar les inspeccions als centres per al compliment de la legislació
laboral, social i sanitària: més control públic de la gestió de les entitats
concertades.

a Dur a terme avaluacions rigoroses sobre els riscos psicosocials de
les professionals del sector, especialment, de les persones treballadores
d’atenció directa.

a Posar fi a la precarització d’un sector altament feminitzat, en què mai
no s’ha tingut en compte la labor social que es realitza, al contrari del que
passa als països més avançats d’Europa, on qui treballa en l’atenció a les
persones té condicions laborals per sobre del salari mitjà del país.

a Fomentar els consells de participació als centres de treball on estiguin
representades les famílies, els treballadors i treballadores, l’empresa i
les administracions publiques. Cal unificar els reglaments dels consells
de centre, revisar els membres que els componen i, també, els procediments d’elecció.

a Crear la figura del metge de geriatria dins d’un equip interdisciplinari
compost per tots els agents implicats en l’atenció a la persona dependent (fisioterapeutes, assistents socials, infermeres…) i dur a terme la
modificació legal pertinent perquè tingui la possibilitat d’avaluar directament les persones i el seu grau de dependència.

És urgent que el Govern de Catalunya doni prioritat efectiva als serveis socials, tot millorant les condicions laborals, adequant les ràtios per pal·liar
l’actual dèficit de recursos humans necessaris i donar compliment a la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència i a la Llei de serveis socials. L’atenció a les persones és un sector que, tan sols amb una inversió del Govern, pot crear milers de llocs de treball i assegurar, així, una atenció
de qualitat a les persones amb l’autonomia personal limitada.
Barcelona, maig 2019

GRUP PROMOTOR: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya.
MAILS PER ADHESIONS: gsaliba@ccoo.cat

socials@catalunya.ugt.org

catalunya@tscat.cat

ceesc@ceesc.cat
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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.

