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El sindicat lliura els seus
comptes auditats del 2018 a
la Sindicatura de Comptes,
amb un resultat positiu
Com cada any, CCOO ha lliurat els comptes auditats del 2018 de la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC) a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El tancament de l’exercici del 2018 presenta un resultat positiu en el conjunt de la CS CONC de
267.132 euros, resultat que se situa en la tendència iniciada en l’exercici del 2013. Hi ha una excepció
en l’exercici del 2017, quan el sindicat va tenir un resultat negatiu de 500.232,95 euros a causa del
tancament de la cooperativa d’habitatge.
El balanç integrat el 31 de desembre del 2018 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència
global a curt i a mitjà termini.
Els ingressos per les quotes de les persones afiliades han millorat perquè l’afiliació consolida la seva
tendència a l’alça i per l’augment de la quota, i ja arriben al 63,37 % dels ingressos.
Baixen els ingressos per subvencions
Els ingressos per subvencions baixen una mica respecte al 2017, i ara només representen el 12,58 % dels
ingressos, davant el 87,42 % d’ingressos propis. El finançament públic dels sindicats és molt insuficient
en relació amb les funcions que li encomana la legislació. Els sindicats més representatius negociem els
convenis col·lectius que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant
la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i el seguiment de les polítiques
públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la població. Aquestes tasques requereixen
temps i personal tècnic que estan pagant sobretot les persones afiliades.

editorial

Bufetada al dret
de vaga
Vivim uns temps on l’amenaça als drets fonamentals sembla una moda. Fa uns dies,
vam viure un nou episodi que torna a posar
en perill el dret fonamental de vaga: una eina
imprescindible dels treballadors i les treballadores que es troba massa vegades qüestionada. És el que va fer el jutge Santi Vidal
davant la petició de mesures cautelars que
havien fet els muntadors dels escenaris de
Fira de Barcelona, que estaven en vaga durant el muntatge del Sónar, i van denunciar
que s’havia contractat personal per substituir-los durant la vaga.
El jutge va rebutjar les mesures cautelars
al·legant que el dret de vaga el té el treballador davant la seva empresa i que plantejar-lo
com una eina de pressió respecte de tercers
esdevé una extralimitació que no mereix
empara legal. Aquesta decisió judicial obre la
porta a l’esquirolatge legal i deixa amb una
gran indefensió molts treballadors i treballadores que realitzen la seva protesta en un
context on participa més d’una empresa.
Alguns lletrats han posat el crit al cel amb
aquesta decisió judicial i asseguren que permetre substituir treballadors i treballadores
en vaga representa un precedent molt greu
que pot posar fi, fins i tot, al mateix dret fonamental de vaga. Una decisió que qüestiona,
fins i tot, el fet que la vaga sigui una eina de
pressió. Aleshores: què és una vaga? Per a
què serveix una vaga si no és per pressionar
davant d’una injustícia de l’empresariat?
Un nou despropòsit davant del qual no ens
podem quedar indiferents. Sempre trobaran
CCOO defensant el dret essencial de la gent
treballadora a fer vaga.
Per cert, la lluita digital tornarà al setembre.
Us desitgem que passeu molt bon estiu.
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CCOO exigeix la retirada de les
sancions imposades al Comitè
de BIC Iberia
CCOO d’Indústria de Tarragona es va mobilitzar juntament amb la UGT en defensa del Comitè d’Empresa de BIC Iberia, als membres
del qual la direcció de l’empresa els va obrir
una sanció de sou i feina durant 28 dies.
Aquesta sanció és desproporcionada i injustificada, i només busca la repressió de la representació dels treballadors i treballadores.
No és la primera vegada que des d’aquesta
direcció se sancionen representants dels
treballadors i treballadores, la qual cosa demostra una persecució per exercir lliurement
l’acció sindical en aquesta empresa.
El Comitè d’Empresa de BIC Iberia ha recorregut aquesta sanció davant el jutjat.

Els comptes van ser aprovats pel Consell Nacional corresponent al 19 de juny del 2019, complint així
una rigorosa condició autoimposada: seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que
els sindicats no tenim expressament estipulades dates per a la presentació i l’aprovació dels comptes.
Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre d’opinió d’auditoria, es poden consultar al
web de CCOO de Catalunya, juntament amb d’altres informacions econòmiques rellevants a l’apartat
de Transparència

CCOO convoca concentracions
per denunciar la pèrdua de llocs
de treball a Caprabo
CCOO a Caprabo-Botigues Barcelona, juntament amb els altres sindicats presents al
comitè d’empresa, ha convocat concentracions per demanar a Caprabo que recol·loqui
el personal quan vengui botigues per ser
franquiciades. Aquest any Caprabo ha venut diverses botigues per passar-les al model
franquícia, la qual cosa està provocant la
pèrdua de llocs de treball. CCOO considera
que dins de Caprabo hi ha marge suficient
per poder reubicar les persones afectades en
lloc de traspassar-les, cosa que no els dona
garanties futures pel que fa als seus llocs de
treball.

CCOO signa protocols a l’Hotel Vela
contra les violències masclistes
CCOO ha signat els protocols d’atenció a les
persones treballadores víctimes de violència de gènere i el de prevenció i abordatge
de l’assetjament sexual i per raó de sexe a
l’Hotel W Barcelona (Hotel Vela).
Els protocols recullen una sèrie de mesures
que garanteixen un tracte just durant la investigació, i que les persones estiguin assessorades i acompanyades en tot moment, i es
garantiran també mesures cautelars durant
la investigació, confidencialitat, celeritat,
informació a totes les parts i mesures preventives.
Els protocols per a les dones que han patit
o pateixen violència de gènere garanteixen
que les treballadores gaudeixin dels drets
que els atorga la Llei orgànica 1/2004, de
mesures de protecció integral a víctimes de
violència de gènere, i incorpora algunes millores a la mateixa llei.

Per una llei de participació institucional
Reivindiquem una llei de participació institucional que reguli i transparenti l’activitat dels agents socials i n’asseguri un finançament suficient i estable. Aquesta llei hauria d’obligar a presentar els
comptes de tots els agents socials a la Sindicatura.
Malgrat que aquesta obligació que reivindiquem no existeix encara, CCOO de Catalunya vol evidenciar
la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposem, per garantir
el ple coneixement d’aquests comptes per al conjunt de la societat catalana, així com la disposició a
sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.
Trobareu a Internet els següents documents:
— El dossier de premsa dels comptes del 2018 presentats a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
— Els comptes anuals de CCOO de Catalunya del 2018 i l’informe de l’auditoria Meridiana
Auditores, SLP.
— El balanç integrat del 2018 dels comptes anuals de CCOO de Catalunya.

PARTICIPA AMB CCOO A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/ccoocatalunya
www.youtube.com/ccoocatalunya

www.facebook.com/ccoocatalunya
www.instagram.com/ccoocatalunya
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Valoració del nivell d’acompliment del
Pacte nacional per a la indústria
El passat dia 15 de juliol, el Govern de la
Generalitat presentava al Ple del Consell Català
de l’Empresa les dades d’execució del Pacte
nacional per a la indústria (PNI). A diferència del
que diu la Generalitat, CCOO, analitzant el nivell
d’acompliment del pacte, en detecta algunes
mancances, raó per la qual demana al Govern el
màxim esforç per complir allò pactat.
El pacte, assolit el 2017 entre els agents
econòmics i socials i el Govern, constava de
116 mesures i un pressupost de 1.814 milions
d’euros, fins al 2020, i es proposava impulsar la
indústria i transformar el model productiu català
d’acord amb els paradigmes emergents de la
digitalització i la sostenibilitat.
Les mesures englobaven la totalitat de
departaments i àrees de govern, però, malgrat el

lideratge de la Direcció General d’Indústria, CCOO
observa descoordinació i diferent implicació
entre les diferents àrees de govern, el que revela
feblesa o manca de convicció governamental. A
més, estar sense pressupostos generals de la
Generalitat els dos darrers anys i la falta d’acció
parlamentària-legislativa posen en greu risc
d’incompliment les partides pressupostades i
l’acció administrativa compromesa.
És cert que, just passat l’equador del primer
període del pacte, hi ha un grau d’execució
pressupostària acceptable, però hi ha algunes
mesures estratègiques per la transformació
del sistema productiu i pel canvi de model a
la indústria de Catalunya que estan per sota
de la previsió: es tracta especialment dels
àmbits de digitalització, sostenibilitat i transició
energètica.

Per això, CCOO de Catalunya reivindica la
necessitat d’acomplir els acords del pacte,
i manté el seu compromís a través de la
participació en els organismes de governança,
com el Consell Català de l’Empresa, les taules
sectorials i els àmbits de treball específic com
els del sector de l’automòbil i la mobilitat.
Podeu trobar l’anàlisi completa aquí.

CCOO denuncia la incapacitat del mercat de treball
per generar ocupació de qualitat
menys que el 2018. En un any l’atur s’ha reduït
en 700 persones, però aquesta reducció s’ha
donat només en el cas de les dones (4.300
dones aturades menys), ja que els homes
aturats han augmentat en 3.600.

Les dades de l’Enquesta de població activa
(EPA) del segon trimestre del 2019 mostren que
el nombre de persones aturades a Catalunya
s’ha reduït un 3,4 % respecte del trimestre
anterior. Ara hi ha 15.300 aturats i aturades
menys, és a dir, un total de 431.300 persones
sense feina.
La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 11,2
%, xifra que representa 0,2 punts percentuals

Pel que fa a l’ocupació, en termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 70.800 persones,
un 2,1 %. La taxa d’ocupació per al segon
trimestre del 2019 és del 54,7 % a Catalunya,
0,4 punts percentuals més que l’any 2018.
Observem, però, que la reducció de l’atur és
escassa i l’increment de la població activa i
ocupada, relatiu. Per això, des de CCOO diem
que, a Catalunya, les taxes d’atur, activitat i
ocupació són millorables. A més, cal destacar
que les dones són les més allunyades del mercat
de treball, malgrat assumir, aquest trimestre,
molta ocupació de temporada. De fet, l’efecte

estacional de l’estiu fa incrementar aquesta
ocupació, sobretot femenina, però a costa de
contractes temporals i jornades parcials.
És per tot això que CCOO segueix exigint
millors polítiques actives d’ocupació, amb una
dotació pressupostària suficient, i pensades
especialment per a les dones per reduir la
bretxa salarial. També cal apostar per la
qualitat de l’ocupació, enfortint el mercat de
treball amb ocupacions sòlides i estables.
El sindicat demana més inversió —pública
i privada— en el teixit productiu (formació,
innovació, infraestructures…) per reactivar
l’activitat econòmica. I, novament, adverteix
de la necessitat de derogar la reforma laboral
per combatre la precarietat, tot denunciant
la saturació del mercat de treball i la seva
incapacitat per reduir l’atur i generar ocupació
de qualitat.

