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CCOO de Catalunya arriba a les 145.000
persones afiliades
Es consolida el canvi de tendència que ja va començar el 2017
L’afiliació a CCOO de Catalunya ha tornat a pujar
durant els 5 primers mesos de l’any. D’aquesta
manera s’ha consolidat el canvi de tendència
que ja es va produir l’any 2017, després de 7

anys de caiguda en nombre d’afiliats i afiliades.
Concretament, a finals d’aquest mes de maig,
el sindicat ja ha superat les 145.000 persones
afiliades, després que a finals del 2018 l’afiliació
s’hagués situat en gairebé 142.700 afiliats i
afiliades. El darrer cop que CCOO de Catalunya
va arribar a la xifra de 145.000 persones
afiliades va ser l’any 2014.
Cal tornar a destacar que l’augment de
l’afiliació es continua produint entre
les dones, que és la més alta de la
història de CCOO de Catalunya i
torna a mostrar clarament el procés
de
feminització del sindicat. Un altre fet
rellevant és que més del 64 % dels
afiliats i afiliades a CCOO de Catalunya
tenen entre 41 i 60 anys. Aquesta dada
està en consonància amb el procés
d’envelliment que pateix el nostre mercat
de treball. Recordem que, segons un informe de
CCOO, en 10 anys la meitat dels treballadors i
les treballadores de Catalunya tindran més de 45
anys.

editorial

Boicot?
Fa anys que CCOO té molt clar que demanar
un boicot contra una empresa, sigui la que
sigui, va directament en contra dels llocs de
treball i de l’estabilitat de la seva plantilla.
Com que el sindicat té com a objectiu principal defensar els llocs de treball i la qualitat de vida i laboral dels treballadors i les
treballadores, mai no demanem el boicot a
cap empresa, per molt malament que ens
caigui o per molt malament que actuï. S’han
de buscar altres maneres de protestar, reivindicar i aconseguir objectius sense afectar
l’espai on els treballadores i les treballadores
es guanyen les garrofes.
Doncs bé, en els darrers
dies hem escoltat el
flamant president
de la Cambra de
Comerç de Barcelona, Joan Canadell,
demanar que cal fer
boicot a les grans empreses espanyoles que
no van donar suport al
procés independentista. Respectant totes les
opinions i la llibertat d’expressió i de pensament, com no pot ser d’altra manera, no
podem estar d’acord amb aquesta demanda,
tot recordant que aquestes grans empreses
donen feina a centenars de milers de treballadors i treballadores a Catalunya així com
estabilitat econòmica a milers de famílies.
Molt probablement molts d’aquests treballadors i treballadores són independentistes,
però segurament no els agradaria perdre el
seu lloc de treball o patir inestabilitat a la
seva empresa.
No tot s’hi val per aconseguir un objectiu, que
pot ser lícit, però no es pot passar per sobre
dels drets i els interessos dels altres com
una piconadora. Una mica de sentit comú, o
és que ja ens hem begut l’enteniment?

www.ccoo.cat
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CCOO aconsegueix, a Konecta,
convertir en indefinits mig
centenar de contractes de treball
La pressió de CCOO fa possible la conversió
de contractació temporal fraudulenta en indefinida. A Konecta s’han convertit en indefinits mig centenar de contractes de treball,
i CCOO acumula davant la Inspecció del Treball més de 100 conversions a indefinits des
del 2016. I a l’empresa MST Contact Center
la conversió, a través d’un acord, ha afectat
67 treballadors i treballadores. La pràctica
abusiva de la temporalitat i la precarietat
sota la figura mal utilitzada del contracte
d’obra o servei està molt estesa en el conjunt
del sector dels centres d’atenció multicanal
(contact center).
CCOO ha denunciat reiteradament l’abús
d’aquest tipus de contracte per a feines i
serveis determinats, quan en realitat la persona treballadora no els realitza, per la qual
cosa haurien de ser contractes indefinits. Les
denúncies interposades per CCOO a Konecta
comporten sancions de la Inspecció de Treball a les empreses.

El Grupo Jorge es compromet a
regularitzar la plantilla
Reunits la direcció del Grupo Jorge, CCOO
d’Indústria i la direcció de Treball de la Generalitat han decidit que la plantilla de l’empresa
Axparia, SL, a Santa Eugènia de Berga i Mollerussa, passi a pertànyer al Grupo Jorge, a
través d’una subrogació directa. Amb aquest
acord, es dona compliment als compromisos
adquirits fa uns mesos i que seran efectius a
partir de l’1 de juliol d’aquest any. L’acord suposa deixar enrere la situació d’irregularitat i
inestabilitat d’un bon nombre de treballadors
i treballadores.
L’objectiu de CCOO ha estat que els treballadors i les treballadores passin al règim general de la Seguretat Social, puguin emparar-se
en un marc de conveni col·lectiu de referència, formin part de l’empresa principal i deixin al marge l’anterior situació de precarietat
laboral que arrossegaven.

Preinscripció al Centre de Formació de
Persones Adultes de CCOO, del 18 al 25 de juny
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes creat a partir d’un
conveni de col·laboració entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.
El centre ofereix cursos gratuïts que us poden ajudar a millorar en l’àmbit professional i personal.
L’oferta formativa per al curs 2019-2020 és la següent:
- Graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
- Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
- Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles
formatius de grau superior (PPACFGS).
- Cursos de COMPETIC (nivells 1, 2 i 3), equivalents a
l’ACTIC, que acrediten oficialment les competències
digitals. Els cursos de COMPETIC 2 i COMPETIC 3 també
es poden cursar a distància.
- Anglès (nivells 1, 2 i 3).
- Castellà (nivells 1, 2 i 3).
- Català (nivell 1).

Per al curs 2019-2020, la preinscripció serà del 18 al 25 de juny. A excepció del dia 21, en què
només s’atendrà al matí, l’horari per presentar la sol·licitud de preinscripció serà: matins, d’11 a
13 h, i tardes, de 17 a 19 h.
El CFA Manuel Sacristán, el trobareu a l’edifici de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16-18, 8a
planta). Per a més informació, consulteu el web

Vaga a la sanitat concertada, del 18 al 20 de juny
El II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, es va signar
el passat novembre. Va ser un conveni fruit de moltes reunions, reivindicacions i mobilitzacions.
Però ara CCOO no està d’acord amb les darreres accions de les patronals d’aquest sector
que han trencat el marc legal de negociació. Han establert una discriminació injustificada de
tracte entre els diferents professionals del sistema, tancant nous acords que destinen partides
econòmiques a qüestions no tractades dins del marc de la negociació col·lectiva. Això ha fet
que CCOO i la resta de sindicats signants del Conveni del Sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT), que inicialment van ajornar una vaga convocada el mes d’abril,
hagin decidit tornar-la a convocar del 18 al 20 de juny, perquè no tenen el compromís de les
patronals de restablir ponts i mantenir les negociacions dins el marc legal que els pertoca.
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Important seguiment de la vaga a les escoles bressol privades i municipals
externalitzades per un conveni just i digne
La Federació d’Educació de CCOO va convocar
vaga el passat 21 de maig en el sector d’escoles
bressol municipals externalitzades i privades
per un conveni just i digne; aquesta vaga va
tenir una incidència important entre el personal
laboral convocat. El mateix dia 21, al migdia, va
tenir lloc una concentració davant de la seu de
Foment del Treball.
Les treballadores de les escoles bressol privades
i municipals externalitzades fa set anys que
tenen el salari congelat: cobren 837 euros i
43,75 euros de complement. Des de fa dos anys,
els sindicats i la patronal estan negociant el XII
Convenio de Asistencia y de Educación Infantil,
que és d’àmbit estatal. La patronal proposa
establir una remuneració de 930 euros com a
salari base que absorbiria l’antic complement de
43,75, el que suposaria un increment efectiu de
menys de 50 euros.

Consolidació de la precarietat
CCOO considera aquesta proposta
inacceptable, ja que consolida la
precarització del personal d’un
sector educatiu molt feminitzat i que
té cura d’un segment infantil tan
delicat com el de les escoles bressol.
CCOO denuncia l’aval que els altres
dos sindicats presents a la mesa de
negociació, UGT i USO, han donat a la proposta
patronal. No s’entén que convoquin jornades
de vaga per al 8 de Març contra la precarietat
laboral en sectors feminitzats i després acabin
cedint davant la pressió patronal del sector més
feminitzat de tots. Tampoc s’entén que acceptin
retribucions per sota del que marca l’Acuerdo
Estatal de Negociación Colectiva (AENC), signat
pels sindicats i les patronals. Aquest acord xifra
un salari mínim de conveni de 14.000 euros l’any

més informació aquí

i increments salarials per a aquest any del 3 %.
La protesta ha estat plenament justificada, perquè
no només es tracta d’una qüestió de condicions
salarials, sinó també de dignificar la tasca
educativa d’un col·lectiu professional que té una
jornada laboral més llarga que la resta del sector
educatiu, que fa alguna cosa més que guardar
infants i que treballa en un entorn econòmic
complicat, amb moltes microempreses sovint
subjectes a licitacions municipals canviants.
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CCOO reclama, al congrés de la CES, que es reverteixin les
polítiques d’austeritat que han fet la vida dels treballadors i
treballadores més precàries
El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier
Pacheco, va participar com a delegat en el 14è
Congrés de la Confederació Europea de Sindicats
(CES) que es va celebrar a Viena (Àustria) entre
el 21 i el 24 de maig. Al congrés, en la seva
qualitat de president dels Consells Sindicals
Interregionals (CSIR), també hi va participar
Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de
CCOO de Catalunya.
El congrés va aplegar més de 600 delegats
i delegades sindicals nacionals, inclosos els
secretaris generals i/o presidents d’unes 90
organitzacions sindicals nacionals de 38 països
europeus, 10 federacions sindicals europees
i convidats especials d’Europa i altres països,
inclòs António Costa, primer ministre de Portugal;
Alexander Van der Bellen, president d’Àustria;
Jean-Claude Juncker, president de la Comissió
Europea; Enrico Letta, degà de l’Institut d’Estudis
Polítics de París i ex-primer ministre italià, i
Joseph Stiglitz, economista guanyador del premi
Nobel.
El congrés va debatre sobre el futur d’Europa,
que es troba davant de reptes essencials per a la
cohesió i la justícia social, la convivència pacífica
i la lluita contra les bretxes i les desigualtats. El
congrés de la CES ha volgut marcar les directrius
del proper mandat del sindicalisme europeu.
Precisament, prèviament al congrés, la CES va fer
públic un manifest en el qual aposta i reclama un
nou contracte social amb un pla d’acció articulat
en 13 punts que posa l’èmfasi en la lluita contra
la precarietat, la necessitat d’una transició justa,
l’aposta per enfortir la negociació col·lectiva i el

dret a la formació permanent, a obtenir la igualtat
de gènere i a governar els canvis del món del
treball, entre d’altres prioritats.
Intervenció d’Unai Sordo
El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va
intervenir en el congrés de la CES i va destacar
que “és cert que Europa ha sortit de la crisi en
termes macroeconòmics, però no és menys cert
que ho ha fet més tard que els EUA i amb uns
majors graus de desigualtat que els que teníem
abans de la crisi”.
En opinió d’Unai Sordo, ha estat així com a
conseqüència “dels efectes de les reformes
adoptades en la gestió de la crisi. Reformes
impulsades per la troica que han contribuït a
abaixar els nostres salaris, a afeblir la negociació
col·lectiva i a congelar les nostres pensions”.
“Revertir aquestes polítiques que van fer la vida
dels treballadors i treballadores més precàries ha
de ser una prioritat de la CES”, va recalcar.
“Està molt bé que Juncker vingui aquí a fer un
discurs contra l’austeritat, però seria millor que
es revertissin aquestes reformes que generen
desigualtat. No podem tolerar un model de
creixement sense distribució, de creixement amb
desigualtat”, va incidir Sordo.
Finalment, va concloure el secretari general
de CCOO, “necessitem polítiques fiscals i
pressupostàries destinades al repartiment de la
riquesa per fer realitat un nou contracte social.
Necessitem reforçar el sindicalisme per tenir
una sortida justa de la crisi als nostres països i
a Europa”.

“Està molt bé que
Juncker vingui aquí a
fer un discurs contra
l'austeritat, però seria
millor que es revertissin
aquestes reformes que
generen desigualtat. No
podem tolerar un model
de creixement sense
distribució, de creixement
amb desigualtat”,

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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CCOO de Catalunya
lliura els premis de
poesia 2019
El dissabte passat, 25 de maig, es va dur a terme
l’acte de lliurament dels premis de poesia 2019,
promoguts per l’àmbit de Cultura de CCOO de
Catalunya: el 30è Premi de Poesia Miquel Martí i
Pol, en llengua catalana; el 23è Premi de Poesia
José M. Valverde, en llengua castellana, i el 20è
Premi de Poesia Memorial José López García.
El jurat del Premi de Poesia Miquel Martí i Pol,
format per Marià Hispano, Miquel Lluís Muntané
i Gemma Lienas, va concedir el premi a Joan
Carles González Pujalte, per Els gossos de Pavlov,
i l’accèssit a Ramon N. Bonet, per Hi anàvem, hi
vaig.
El jurat del Premi de Poesia José M. Valverde,
format per Carlos Vitale, Felipe López Aranguren
i Luís Fernández Zaurín, va concedir el premi
a Francisco García Castro, per Libro de las
palomas, i l’accèssit a Norberto Antonio, per
Respiración dudosa.
El jurat del Memorial José López, format per
Víctor Jiménez, Luz Hernández Jabardo i Paco
Rodríguez Lecea, va concedir el premi a Juan
Antonio García Domínguez, per Déjanos caer
en la tentación, i l’accèssit a Jesús Andrés Pico
Rebollo, per Tal si fueran arroyos.
Homenatge a Joan Brossa
El lliurament de premis es va fer en el decurs
d’una jam-session, i es va dedicar al poeta Joan

Brossa, amb motiu de la commemoració del
centenari del seu naixement, i com a símbol
de la creació artística i del compromís social
que va tenir al llarg de la seva vida, donant
suport a les organitzacions, entre elles CCOO
que van lluitar contra el franquisme i per la
consecució de les llibertats i la justícia social
al nostre país.

CCOO de Catalunya ret homenatge a la
balaguerina Teresa Pàmies
El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya, amb
la col·laboració de la Fundació Cipriano García
i el suport del Departament de Cultura, ha
volgut sumar-se als actes de commemoració
de l’Any Teresa Pàmies de la Generalitat de
Catalunya en el centenari del naixement de
l’escriptora i activista política portant a la
seu nacional del sindicat l’exposició “Teresa
Pàmies. Tot és en els llibres”.
L’acte d’inauguració ha tingut lloc el 27 de
maig a la tarda i ha estat a càrrec de Joan
Carles Gallego, director de l’Aula de Treball,
Economia i Societat de CCOO de Catalunya i
company de lluita de Teresa Pàmies. En el seu

parlament, Gallego ha sabut transmetre, des de
la proximitat de la militància, però també des
de l’admiració i el reconeixement, l’essència
d’una Teresa Pàmies indomesticable, lliure,
revolucionària i extremament crítica.
L’exposició “Teresa Pàmies. Tot és en els
llibres” romandrà al vestíbul de la seu
nacional de CCOO de Catalunya (Via Laietana,
16, Barcelona) fins al 14 de juny. Ha estat
produïda per la Institució de les Lletres
Catalanes, amb la col·laboració del Servei de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya,
l’Institut Català de les Dones i el Departament
d’Educació.

La Xarxa d’Acció Solidària de CCOO inicia la
campanya de recollida de material escolar 2019
La Xarxa d’Acció Solidària (XAS) de CCOO inicia, el dia 1 de juny, una nova campanya de recollida
de material escolar, que durarà fins al 15 de setembre del 2019, i serà la setena.
A Catalunya, la taxa de pobresa infantil creix, i el 28,5 % dels menors de 16 anys viuen per sota
del llindar de la pobresa. Hi ha moltes nenes i nens que no poden comprar material escolar, una
situació que crea desavantatge i més desigualtat en l’àmbit educatiu i social.
La XAS fa 7 anys que organitza campanyes de recollida de material escolar perquè arribi a les
escoles públiques dels barris on es registra un alt nivell de risc de pobresa i d’exclusió social.
La XAS intenta que les seves campanyes arribin a tots els territoris de
Catalunya. La majoria dels locals de CCOO i moltes empreses són
punts de recollida. Desenes d’activistes de CCOO —afiliats i afiliades,
delegats i delegades sindicals al territori i a les empreses— són
una referència, i fan un gran esforç per expandir la campanya i
perquè el material escolar arribi a través de les escoles, i
amb la col·laboració de la Federació d’Educació de CCOO, a
les nenes i els nens necessitats.
Per a més informació podeu enviar un correu electrònic
a xarxaacciosolidaria@gmail.com o trucar al telèfon
93 481 27 11.
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El Departament d’Educació devalua l’FP amb un
model de baix cost, amb afectacions laborals per al
professorat i la precarització del jovent
El
Departament
d’Educació
ha iniciat a mitjan maig la
difusió als centres educatius
del nou currículum de formació
professional (FP), que té previst
implantar el proper curs i que
afectarà més de 120.000 alumnes
i el seu professorat, a centres
públics i privats. D’aquesta
manera, el departament trenca la
dinàmica de treball i la voluntat de
desplegar tota la normativa de l’FP
amb diàleg i consens iniciada per
l’actual Govern.
Aquesta reforma és la més important de l’FP dels últims 10 anys, a Catalunya, i no ha estat ni
treballada ni consensuada ni amb el professorat dels centres ni amb els sindicats ni tampoc amb
les empreses, que hauran d’acollir més hores l’alumnat en pràctiques no laborals.
El nou currículum està fet per encabir la modalitat dual —cursada actualment pel 10 % de
l’alumnat— i l’ordinària. Aquest model elimina les hores de lliure disposició dels mòduls
professionals i el 33 % de les hores del mòdul de formació i orientació laboral (FOL), i augmenta
les hores del mòdul de projecte a 200 hores, i la formació als centres de treball, les pràctiques a
l’empresa, fins a 500 hores.
La reducció d’hores lectives de les matèries tindrà una afectació a les plantilles de tots els instituts
d’aproximadament 0,5 docents per cada línia d’FP, sense que el departament hagi formulat cap
proposta per evitar la pèrdua de professorat.
El primer curs concentrarà un nombre més elevat de mòduls que el que hi ha actualment, i, en el
segon curs, la càrrega lectiva al centre serà mínima per facilitar l’estada a l’empresa. Es posa, així,
a disposició de l’empresa l’especialització professional de l’alumnat i es menysté la tasca realitzada
pels centres fins ara.
Tot apunta que hi haurà un augment de l’abandonament escolar prematur, que actualment és del
17 % en joves d’entre 18 i 24 anys, 7 punts per sobre de la mitjana de la UE, que és del 10,4 %.
Clam contra el nou model d’FP
La Federació d’Educació de CCOO ha exigit al Departament d’Educació l’aturada d’aquesta
modificació i la planificació durant el curs vinent, en el marc de la mesa sectorial de negociació
d’educació, de qualsevol modificació curricular. CCOO reclama la urgent actualització de l’acord
d’FP del 1999 per millorar la qualitat de l’FPiERE (formació professional inicial i ensenyaments de
règim especial) i les condicions laborals del seu personal, així com els recursos i el pressupost propi,
adaptat a les necessitats de l’FP actual. El sindicat ha demanat la convocatòria d’una mesa sectorial
immediata per tractar els canvis a l’FP i als ensenyaments artístics, i que es tingui respecte al marc
de la Llei 10/2015, per desplegar dins del seu paraigua les normatives que afectin el sistema d’FP
educativa i laboral.
Finalment, CCOO demana que es valorin les pràctiques no laborals de l’alumnat d’FP, amb
l’obligatorietat de cotitzar a la Seguretat Social.
El dimarts, coincidint amb la celebració de la Mesa sectorial de formació professional, va tenir
lloc una concentració per manifestar el rebuig sindical a les modificacions curriculars de l’FP i
a la resolució d’FP dual. La concentració va ser convocada per tots els sindicats de la mesa de
negociació.

EL DEPARTAMENT
S’HO REPENSA
CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya han valorat la iniciativa del
Departament d’Educació d’acceptar
les modificacions necessàries de la
Resolució ED/1076/2019, per la qual
s’actualitza l’organització de la formació
en alternança en els ensenyaments de
formació professional (FP) inicial, que
ambdues organitzacions hem reclamat al
llarg dels darrers dies.
CCOO i UGT consideren que la concertació
s’ha de dur a terme en l’àmbit de la
Comissió Rectora. Si s’hagués tractat
la resolució en el marc del Sistema de
formació i qualificació professional de
Catalunya, es podrien haver anticipat i
resolt les diferències.
El desenvolupament de l’FP dual i
ordinària a Catalunya passa per garantir
la qualitat de la formació a l’empresa,
així com la dels professionals i docents
dels centres formatius que han de tenir la
seguretat que la implantació del model no
afecti les seves condicions professionals
i laborals, ni tampoc la seva centralitat en
la definició i l’execució del model. Cal que
la seva implantació no sigui obligatòria i
que aquells centres que la triïn serveixin
com a model de referència i anàlisi, ja que
considerem que el sistema està subjecte
a la millora contínua.
És imprescindible que es torni a convocar
la Mesa Sectorial d’Educació, i que es
facilitin, prèviament i per escrit, les
propostes de canvis curriculars de l’FP
que s’hagin de debatre i que han de
donar garanties, transmetent confiança i
seguretat als docents i als professionals
de la formació, que són la clau de volta
de la qualitat del sistema.
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CCOO alerta sobre el risc d’amiant incontrolat en naus
abandonades a Vilanova i la Geltrú

CCOO ha cridat l’atenció sobre un risc per a la
salut pública, la prevenció i la salut laboral i el
medi ambient a Vilanova i la Geltrú. Es tracta de
les naus en ruïnes de les instal·lacions de l’antiga
empresa, ja abandonada, Paviments Beton,
situada al carrer del Ciment, en paral·lel al tram
de la C-31 que passa just entre aquest carrer i el
barri del Tacó.
El sindicat desconeix si hi pot haver responsables
directes com ara propietaris dels terrenys i les
instal·lacions. Si n’hi hagués caldria fer-los saber
les seves obligacions.
Vilanova i la Geltrú està afectada, com d’altres
municipis, per l’abandonament de naus
industrials que contenen fibrociment en molt
mal estat, i això provoca risc de malalties per
al conjunt de la ciutadania (càncer, fibrosi
quística…) i riscos per al medi ambient.
CCOO entén que des de l’ajuntament i la
Generalitat cal abordar i solucionar amb
urgència i precisió les actuacions necessàries

per retirar aquests residus, i que s’ha de fer en
les condicions de seguretat i prevenció laboral
establertes en els protocols laborals i sanitaris
oficials i pertinents.
En relació amb el fibrociment, aquest no és un
cas aïllat a la ciutat, ja que també n’hi ha sense
condicions i abandonat a la intempèrie a l’antiga
gossera, a la qual s’accedeix des de la deixalleria
municipal i de la qual és responsable de fer la
gestió i la retirada de residus l’administració
municipal i l’empresa contractada, Valoriza.
Sense voler responsabilitzar la gestió de l’actual
Govern municipal sobre aquesta circumstància,
CCOO sí que reclama un compromís d’actuació
urgent del nou Govern que ha sortit de les
darreres eleccions municipals. CCOO posarà
aquesta circumstància en coneixement de les
autoritats laborals, sanitàries i de protecció del
medi ambient a escala nacional i del conjunt
d’organitzacions que governaran la política
municipal durant el proper mandat.

Aigües d’Esparreguera Vidal, SA,
exposa la ciutadania i la seva
plantilla al risc d’amiant
La Inspecció de Treball ha sancionat l’empresa Aigües d’Esparreguera
Vidal, SA, perquè no compleix la Llei de prevenció de riscos laborals.
CCOO va denunciar-ho a través de la representació sindical. Des del 2016
se subcontracten aquestes feines a una empresa especialitzada.
L’empresa no està disposada a acceptar que va incomplir el Reial decret
del 2006, i no vol comunicar aquest fet, malgrat que hi ha persones
treballadores que han patit aquest risc durant anys. El risc econòmic
preval davant la responsabilitat que ha d’assumir.
Quan es feien intervencions a la xarxa, amb canonades de fibrociment,
no es posaven mesures per protegir d’aquesta exposició ni la ciutadania
ni els treballadors i treballadores. I ara ni l’empresa ni l’Ajuntament
d’Esparreguera, com a propietari del servei, volen donar explicacions
sobre el tema.

Mesures proposades per CCOO
CCOO reclama el tancament del perímetre
de les naus derruïdes per evitar-ne l’accés al
públic, als ferrers i als drapaires. També es
demana la retirada urgent del fibrociment de les
naus abandonades i que es faci en condicions
salubres i seguint protocols. El sindicat vol un
control d’accés a l’antic espai de la gossera i de
materials abocats i la retirada del fibrociment
annex a la deixalleria municipal en les condicions
de protocol requerides.
CCOO proposa una campanya de divulgació i
sensibilització ciutadana sobre l’amiant i altres
materials perillosos així com manifesta la
necessitat de comunicar ubicacions on pugui
haver situacions de risc. També demana un
estudi de la situació del fibrociment i d’altres
materials i la configuració d’un mapa d’amiant a
Vilanova i la Geltrú i la comarca. CCOO demana
la declaració de Vilanova i la Geltrú com a ciutat
lliure d’amiant.

Més aturades a Metro de
Barcelona per la crisi de l’amiant
Durant aquest mes de maig, els
treballadors i treballadores de
Metro de Barcelona han convocat
noves aturades de 4 hores per
torn, en contra de la gestió que
realitza la direcció de l’empresa
en l’anomenada crisi de l’amiant.
La salut i la defensa dels llocs
de treball obliguen la plantilla
a fer vaga. La direcció de Metro
de Barcelona no vol assumir la responsabilitat de l’afectació de l’amiant
als seus treballadors i treballadores, i continua incomplint els pactes de
conveni, imposant noves funcions als treballadors i treballadores, i posant
en risc la plantilla actual.
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CCOO condemna l’accident laboral mortal d’un
repartidor de Glovo i l’extrema precarietat amb què
realitza la seva feina aquest col·lectiu
és a dir, la persona treballadora només cobra si hi ha comandes, no posa preu al seu servei ni pot
decidir en quines condicions el duu a terme. Són font de la més absoluta precarietat que afavoreix els
accidents de treball i danys a la salut.
A més, en la mesura en què Glovo no reconeix la relació laboral amb els repartidors i les repartidores,
es produeix una falta d’inversió en la prevenció de riscos laborals i la protecció de la seguretat i la
salut d’aquestes persones.

En relació amb l’accident laboral en què va perdre
la vida un repartidor de Glovo —va ser atropellat
per un camió al centre de Barcelona—, CCOO
considera que aquest no és un accident mortal in
missio més, ja que s’ha produït per la utilització
de mètodes de producció del passat, en aquest
cas, basats en l’externalització del servei a través
de la figura del fals autònom. Aquesta és una
organització del treball sense reconeixement de
la relació laboral i basada en el treball a preu fet,

Denúncia de CCOO
CCOO ha situat des de fa temps al centre de la seva acció sindical la denúncia i la lluita contra el model
de treball precaritzador d’aquestes plataformes digitals, mal anomenades d’economia col·laborativa,
i ha obtingut resolucions favorables de la Inspecció de Treball (ITSS). També a través de la negociació
col·lectiva, s’han aconseguit incloure els repartidors d’aquestes plataformes a l’Acord laboral estatal
d’hostaleria (ALEH), amb una categoria professional. D’aquesta manera, els repartidors abandonen els
llimbs legals en el qual es trobaven i passen a ser considerats personal laboral del sector d’hostaleria.
En espera de veure com es desenvoluparà l’aplicació de la directiva europea que regula uns drets
mínims per a aquests treballadors i treballadores, CCOO continuarà treballant perquè la seva categoria
professional, el seu salari i les seves funcions siguin regulades segons els convenis sectorials que els
corresponguin.
CCOO exigeix que l’accident no sigui tractat com un accident de trànsit, sinó de treball, i que la ITSS
hi actuï. Des del sindicat denunciem la precarietat que pateix el col·lectiu dels riders, des de la seva
gènesi, i demanem la laboralització de les persones, l’aplicació del conveni col·lectiu i el calendari
laboral, a la vegada que exigim la vigilància de la salut i la protecció social.

CCOO programa diferents accions amb motiu del Dia Mundial
del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny
El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, i per commemorar-lo CCOO
de Catalunya organitza diferents actes i accions que comencen demà dissabte,
1 de juny, amb una marxa climàtica per la fageda del Retaule, al parc natural
dels Ports, a les Terres de l’Ebre. La marxa començarà a les 8.30 h al passeig
de la Clotada, 23, de la Sènia. Aquesta acció l’organitza CCOO de les Terres
de l’Ebre i forma part del programa Life Clinomics. Us hi podeu inscriure en
aquesta adreça electrònica: jmjurado@ccoo.cat.
El mateix 5 de juny també hi ha programats dos actes. El primer, a les 9.45 h,
a la seu central de CCOO (Via Laietana, 16, de Barcelona), organitzat per CCOO
d’Indústria i dedicat al canvi climàtic i a les accions per afrontar-lo. L’altre tindrà
lloc a Parets del Vallès, a la sala Basart Cooperativa, a la plaça de la Vila, s/n.
Començarà a les 10 h i es tracta d’un seminari sobre canvi climàtic, impactes i
polítiques d’adaptació, mobilitat sostenible i segura, transport col·lectiu, ecomobilitat
i usos compartits. Aquest acte també forma part del programa Life Clinomics.
I, finalment, el diumenge 9 de juny, també dins del programa Life Clinomics, CCOO
del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf, organitza la travessa CanyellesOlèrdola. El punt de trobada serà a les 10 h a l’avinguda del Raval, 50, de Canyelles.
Us hi podeu inscriure en aquesta adreça electrònica: jmjurado@ccoo.cat.
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28 de Maig de 2019,

Les dones volem viure amb salut
La desigualtat entre homes i dones es produeix també en
termes de salut.
El domini de la societat patriarcal, que es resisteix a perdre poder, actua de manera perillosa per a la salut de les
dones.
El món del treball és un factor clau per lluitar contra les
desigualats. Les malalties professionals, reconegudes i
no reconegudes, constitueixen una font de dolor per a
moltes dones, i, en canvi, reben una ínfima atenció institucional i un tractament molt deficient. L’augment dels
accidents de treball in itinere i vinculats a la contractació
temporal afecten més les dones que els homes.
Processos naturals com l’embaràs, el part i la menopausa
esdevenen excessivament instrumentalitzats, amb intervencions abusives i medicalitzades. L’anticoncepció s’ha
centrat preferentment en les dones, amb tractaments
hormonals que presenten molts efectes secundaris. Cal
aplicar sense demora les directives de l’OMS i del Consell
d’Europa en relació amb l’autonomia i el consentiment informat de l’embaràs i el part.
La cosificació i la imposició de cànons estètics estranys a
les condicions naturals de les dones comporten problemes de salut en moltes dones i noies adolescents, que volen assemblar-se a un patró estètic imaginari i pueril que,
en canvi, aconsegueix vendre grans quantitats de productes de bellesa, medicaments i dietes per aprimar-se,
d’eficàcia dubtosa.
El treball a la llar, de cures i, sobretot, d’atenció a les persones dependents continua en mans de les dones, amb
sobrecàrregues físiques, especialment musculoesquelètiques, i riscos psicosocials greus. Per a moltes dones suposa una injusta doble jornada. Per a les treballadores de
la llar, una jornada sense límits ni descansos suficients i
un enclaustrament a les llars que les priva de fer una vida
social i saludable.
El sistema sanitari no és prou sensible respecte d’aquestes
diferències i actua sense perspectiva de gènere, cosa que
provoca que s’abusi de la prescripció de psicofàrmacs i
analgèsics en comptes de buscar l’origen de les patologies. Cal promoure la formació de les professions sanitàries en pràctiques que promoguin l’atenció adequada a
les patologies de les dones.
Manca perspectiva de gènere en la investigació i els assajos clínics en els quals, de manera generalitzada, s’adopta
el patró masculí com a neutre, cosa que provoca diferències en l’efectivitat dels tractaments i dels riscos per a la
salut de les dones. Algunes iniciatives ja existents mostren
que es pot actuar altrament. Per exemple, una marca de
vehicles ha assajat la seguretat amb patrons masculins i
femenins després de veure que les lesions provocades
per accidents eren diferents en dones que en homes.

L’aplicació dels resultats incrementa el percentatge de supervivència i disminueix les lesions tant en les dones i com
en els homes.
Emmarquem aquest 28 de Maig en una proclama social
pels drets i les llibertats de les dones. Per això, CCOO de
Catalunya exigeix:
— Potenciar polítiques de salut pública, que tinguin a veure amb les condicions de treball i de vida.
— Desenvolupar la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència,
i retirar lleis i normes regressives.
— Desenvolupar polítiques de prevenció, detecció i coordinació per evitar els problemes de salut i de vida que
representen les violències masclistes.
— Fomentar la formació amb perspectiva de gènere del
personal sanitari.
— Desenvolupar la Llei del dret de les dones a erradicar la
violència masclista, i dotar-la dels recursos necessaris.
— Reforçar l’atenció primària i garantir el dret a la salut
amb un model d’atenció sanitària públic amb cobertura
universal, sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius.
— Millorar l’atenció a les dones en els processos naturals
(embaràs, part, lactància i menopausa), respectant els
desitjos de la dona i reduint la medicalització i la tecnificació excessives.
— Desplegar i desenvolupar la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, per
assegurar els avortaments de les dones de 16 a 18 anys
que ho desitgin.
—Destinar pressupostos i implementar mesures per a la
prevenció de riscos laborals que incorporin la intervenció sobre les causes de l’accidentabilitat i les malalties
professionals que afecten les dones.
— Eliminar la publicitat i els missatges que cosifiquen la
dona, i que fomenten uns cànons estètics contraris a les
condicions naturals del cos femení.
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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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Descomptes especials per a les persones afiliades
a CCOO de Catalunya per formar-se a la UOC

INFORMA’T ARA!

