butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 331 - dimarts, 15 d’octubre 2019

MANIFEST DE SINDICATS I ENTITATS DE LA
SOCIETAT CIVIL DE CATALUNYA DAVANT LA
SENTENCIA DEL PROCÉS
UNA CRIDA A LA LLIBERTAT COM A ESPAI DE CONSENS
Les entitats socials sotasignades, representants de diferents
sectors del nostre país i compromeses amb els valors de la pau i el
diàleg, com a principis indestriables de tota societat democràtica,
manifestem el següent:
PRIMER
Entenem que aquesta sentència significa la culminació d’un procés
de judicialització de la política, punt al qual mai no s’hauria d’haver
arribat.

entitas adherides
El 14 d’octubre, hem conegut la sentència del Tribunal Suprem
al judici als líders de la societat civil i representants polítics. La
sentència condemna:
Oriol Junqueras, per sedició i malversació, a 13 anys de presó
Jordi Turull, per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Raül Romeva, per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Dolors Bassa, per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Carme Forcadell, per sedició, a 11 anys i 6 mesos de presó
Quim Forn, per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Josep Rull, per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Jordi Sànchez, per sedició, a 9 anys de presó
Jordi Cuixart, per sedició, a 9 anys de presó
Meritxell Borràs, per desobediència, a 60.000 € de multa
Carles Mundó, per desobediència, a 60.000 € de multa
Santi Vila, per desobediència, a 60.000 € de multa

SEGON
• Manifestem el nostre desacord amb la sentència, que no resol
el conflicte polític, i denunciem la injustícia a la qual s’enfronten
totes les persones condemnades.
• Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té
sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació,
d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, fet que
suposa un retrocés per a la qualitat democràtica de la nostra
societat.
• Denunciem les greus conseqüències que la sentència té per
a la normalitat política a Catalunya i els seus efectes per a
l’autogovern de la Generalitat.
TERCER
• Treballarem per la llibertat de les persones condemnades
des d’amplis espais de consens social i polític a Catalunya i
Espanya.
• Fem una crida als partits polítics i a les institucions públiques
per trobar el camí de la política i posar fi a la judicialització d’un
conflicte polític.
• Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions de
tots els espais compartits que contribueixen a reforçar la cohesió
i la convivència des de la fermesa en les reivindicacions dels
drets democràtics i les llibertats.

www.ccoo.cat
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CCOO es mobilitza en defensa dels
drets de la gent gran

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
de Catalunya va participar, el 2 d’octubre, a la
concentració en defensa dels drets de la gent
gran, un dia després del Dia Internacional de
la Gent Gran, que cada any es commemora l’1
d’octubre.
La concentració va tenir lloc davant del Parlament de Catalunya, on les entitats convocants
van lliurar al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, el manifest reivindicatiu
elaborat per CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i la Plataforma Unitària de la Gent Gran
de Catalunya.

Readmissió del delegat acomiadat a la
Clínica Sant Antoni

Fa més d’un any que el nostre delegat a la Clínica Sant Antoni de Barcelona, Albert Bargalló, va
ser acomiadat injustament per fer la seva tasca
sindical i defensar els interessos de les treballadores i els treballadors. En un primer moment
es van produir diversos acomiadaments disciplinaris i, finalment, el nostre delegat va ser utilitzat com a cap de turc després que es firmés
un acord que suposava la finalització d’un conflicte col·lectiu per modificar substancialment
les condicions laborals.
Aquest era clarament un acte de repressió sindical que atemptava contra la llibertat sindical
i contra la nostra organització. Per això, a part
de mobilitzar-nos exigint-ne la reincorporació,
es va interposar una demanda als tribunals, a
través del Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat.
Ara, catorze mesos després, ja tenim la sentència, on es declara improcedent aquell acomiadament i s’obliga la Clínica Sant Antoni a
readmetre el nostre company.

17 d’Octubre, Dia Internacional per a
l’Erradicació de la Pobresa

El 17 d’Octubre se celebra el Dia Internacional
per a l’Erradicació de la Pobresa. CCOO forma
part de la plataforma Pobresa Zero - Justícia
Global, que ha organitzat un acte amb el lema
“Un nou contracte social per combatre les desigualtats”. L’acte començarà a les 10.30 hores
i tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), a la sala Raval (carrer
Montalegre, 5, de Barcelona). L’acte tindrà dues
parts: d’una banda, un diàleg moderat per la periodista Milagros Pérez Oliva, en què participarà
Itziar González, arquitecta i activista, i Josep
Ramoneda, filòsof; de l’altra, a les 12 hores, tindrà lloc la lectura del manifest que s’ha elaborat
amb motiu de la jornada.

La Festa del Treball Digne aplega
centenars de persones a l’Hospitalet
El dissabte 5 d’octubre, CCOO de Catalunya va celebrar, a l’Hospitalet de Llobregat, una nova edició de
la Festa del Treball Digne, que va tenir lloc a la plaça de la Cultura i al Centre Cultural Bellvitge-Gornal, i
va comptar amb un gran èxit de participació.
A la plaça de la Cultura, s’hi van fer activitats infantils i altres activitats lúdiques i culturals, com l’Espai
Poètic; la presentació dels llibres Llegará el invierno, d’Alfonso López i Pepe Gálvez, i La espiral del
silencio, de Mayte Martín; l’entrega de diferents premis i reconeixements, i, per últim, les intervencions
de Francesc J. Belver, primer tinent d’Alcaldia de l’Hospitalet de Llobregat, i Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya, que van ser presentats per Liliana Reyes, coordinadora de CCOO de
l’Hospitalet de Llobregat. Aquestes intervencions van donar pas a les actuacions musicals de Timón
Republik i Hotel Cochambre.
Al Centre Cultural Bellvitge-Gornal, hi va actuar la coral Roig Encès, i s’hi va projectar el documental I la
lluita continua. Del camp a la construcció de Catalunya, de Llúcia Oliva, sobre la vaga de la construcció
del 76, que va anar seguit del debat titulat: “Vaga laboral i protesta social”.
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CCOO organitza una jornada sobre el
present i el futur del sector de l’automòbil
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya organitza una jornada sobre
el present i el futur del sector de l’automòbil, que tindrà lloc el proper
22 d’octubre, al Centre de Formació Professional d’Automoció de
Martorell.
La jornada tindrà dues parts: una de sindical i una segona
d’institucional. La primera començarà a les 10 del matí, amb
l’obertura a càrrec del secretari general de la federació, José
Antonio Hernández. Posteriorment, el responsable de Política
Sectorial del sindicat, Salvador Clarós, presentarà l’informe
del sector de l’automòbil elaborat per CCOO de Catalunya. I això
donarà pas a una taula rodona sobre els reptes sindicals davant
dels canvis en el sector de l’automòbil.
La segona part començarà a les 12 hores i tindrà com a tema central
la transformació del sector de l’automòbil a Espanya i a Catalunya. Hi intervindran la consellera
d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón; el secretari general
d’Indústria, Raül Blanco Díaz; el vice-president executiu d’ANFAC, Mario Armero, i el secretari general
de CCOO d’Indústria estatal, Agustín Martín.
La cloenda anirà a càrrec del secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

L’acord amb ServiAide redueix en 155 persones el nombre
d’afectats per l’ERO
En el transcurs de les negociacions a ServiAide (Grup Zurich), CCOO ha forçat arribar a un acord
a través de mobilitzacions que han frenat el nombre de les persones afectades per l’ERO, de
224 acomiadaments inicials, que pretenia l’empresa justificant-se en causes organitzatives que
malauradament les reformes laborals permeten, a només uns 60.
L’acord inclou la desafectació de 70 persones que seran col·locades en llocs de treball de les
empreses del Grup Zurich; 85 recol·locacions als nous proveïdors (55 al RACC i 30 a Home Serve), que
sortiran de ServiAide amb el 100 % de la indemnització pactada —la indemnització és de 51 dies per
any treballat amb un topall de 35 mensualitats—; prejubilacions des dels 55 anys amb un conveni
especial i el 80 % del salari net fins als 63 anys; i recol·locació garantida al nou proveïdor per als casos
sensibles que no continuïn a ServiAide.

Gran concentració en defensa dels llocs de treball a Prysmian
Group, TE Connectivity i Microson
Davant dels diferents expedients de regulació
d’ocupació que s’han presentat les darreres
setmanes als sectors industrials, CCOO
d’Indústria va convocar, el passat dimecres,
davant del Parlament, una concentració per
defensar la indústria i els llocs de treball.
En la mobilització, hi van participar les
treballadores i treballadors de les plantes de
General Cable de Manlleu i Montcada i Reixac,
que van convocar vaga coincidint amb aquesta
jornada; les treballadores i treballadors de
Microson, que també van fer vaga aquest dia,
i els membres del Comitè d’Empresa de TE
Connectivity, de Montcada i Reixac.

Els convocants van demanar el suport del
Parlament perquè intercedeixi davant les
multinacionals Prysmian Group, el Grup Amplifon
i TE Connectivity, i defensi l’ocupació i la
continuïtat industrial de les plantes afectades.

L’acció sindical de
CCOO aconsegueix
regularitzar més
de 7.000 falsos
autònoms en el
sector carni de
Catalunya
La Federació d’Indústria de CCOO ha
presentat un informe de la Inspecció de
Treball que recull la xifra de treballadors i
treballadores regularitzats a Catalunya que
operaven en falses cooperatives del sector
carni i que eren falsos autònoms. Segons
l’informe, han estat regularitzats 7.263
treballadors i treballadores, cosa que ha estat
possible gràcies a la pressió sindical, molt
especialment de CCOO. Això ha significat que
la Seguretat Social ha recaptat, en concepte
de cotitzacions no pagades, més de 8 milions
d’euros. Aquestes actuacions han afectat 110
empreses a Catalunya, amb uns 120 centres
de treball.
CCOO es felicita per aquestes actuacions,
ja que s’ha aconseguit que els treballadors
i treballadores del sector carni tinguin la
protecció de la Seguretat Social, que estiguin
sota el conveni estatal del sector i que
aquests treballadors i treballadores estiguin
integrats com a assalariats a les empreses
per a les quals treballen.
De tota manera, la federació va alertar que
encara resten entre 500 i 700 falsos autònoms
vinculats a la Corporació Agroalimentària
de Guissona. El sindicat ha informat que,
malgrat que hi ha hagut converses amb
aquesta corporació, l’empresa encara no ha
fet cap pas per regular aquests treballadors
i treballadores i, per tant, s’hauran d’estudiar
mesures per aconseguir que canviï aquesta
situació.
La Federació d’Indústria de CCOO també
va informar que malgrat la gran feina feta
regularitzant treballadors i treballadores
del sector carni, ara hi ha una segona fase
d’actuació que té a veure amb denunciar
les empreses que s’han transformat en
empreses multiservei i que realitzen
sistemàticament
cessió
il·legal
de
treballadores i treballadors.
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Preocupació davant l’augment dels ERO a Catalunya
des del 2018
CCOO de Catalunya ha analitzat en un informe el nombre d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) a
Catalunya, amb dades de gener a juliol del 2019
De fet, el nombre de persones, a Catalunya, afectades per un ERO no
ha deixat de disminuir en còmput anual des del 2012, però a partir de
l’any 2018 s’observa un lleuger repunt que es confirma en els set primers
mesos del 2019. Tot i que el nombre d’expedients i de persones afectades
es manté molt per sota del pitjor moment de la crisi, és la primera vegada
des del 2012 que torna a créixer el nombre de treballadors i treballadores
afectats per un ERO.
Augment del 3,8% en set mesos
Concretament, de gener a juliol del 2019 han augmentat un 3,8 % els
ERO amb relació als mateixos mesos de l’any anterior, amb un augment,
sobretot, dels de suspensió temporal de contracte.

Nombre d’ERO
2018

2019 (generjuliol)

Variació

Reducció

28

26

–7,10 %

Rescissió

124

100

–19,40 %

Suspensió

86

121

40,70 %

238

247

3,80 %

TOTAL

Quant a persones afectades per ERO, en els set primers mesos s’observa
igualment un increment, més accentuat encara, respecte de l’any anterior
(17,8 %), sobretot en les persones afectades per un expedient de reducció
horària i de rescissió de contracte.

Persones afectades per un ERO
2018

2019 (generjuliol)

Variació

Reducció

163

260

59,50 %

Rescissió

2.260

3.005

33,00 %

Suspensió

2.361

2.369

0,30 %

TOTAL

4.784

5.634

17,80 %

CCOO de Catalunya constata que l’economia mundial està en un moment
d’incertesa, afectada pel Brexit, la contracció de les economies que són
els motors d’Europa, les guerres comercials entre els EUA i la Xina, i
el conflicte del petroli a l’Orient Mitjà. Aquesta situació fa que algunes
empreses aprofitin l’avinentesa per adaptar les plantilles amb l’objectiu
de seguir incrementant els beneficis.
D’altra banda, la normativa laboral que hi ha a Catalunya i a Espanya,
com a conseqüència de la reforma laboral, que subjectiva les causes
dels acomiadaments i la retirada de la tutela administrativa als ERO, fa
del nostre territori un espai més atractiu per a la reestructuració de les
empreses a escala europea, cosa que aquestes aprofiten.
A més, la inestabilitat política que provoca la manca de governs estables
i la reiteració de processos electorals agreuja la situació del nostre teixit
productiu.
Manca de despesa pública
CCOO creu que davant d’aquesta situació preocupant, la despesa pública
és un factor cabdal per corregir la falta d’iniciativa i de despesa privada.
Cal reclamar a les empreses que no aprofitin la conjuntura per practicar
mesures de contracció i reestructuració preventives com a conseqüència
de la incertesa, i per això apel·lem a la responsabilitat de les empreses
amb els seus treballadors i treballadores i amb el territori.
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del Govern central, des
del sindicat reclamem acords polítics per garantir polítiques fiscals que
permetin la suficiència i la despesa pública necessàries per aprofitar el
creixement de l’economia, redistribuir la riquesa amb més ocupació i
millors salaris, i que s’executin aquells acords estratègics per transformar
el nostre model productiu. I tot això amb una transició justa en l’àmbit
energètic o de la digitalització cap a una economia de més valor afegit,
digitalitzada i de baixes emissions de gasos contaminants i nocius, que
generi ocupació i salaris de qualitat.
Cal desenvolupar de manera efectiva i amb dotació suficient el Pacte
nacional per a la indústria, el de la societat del coneixement o el Pacte per
a la transició energètica.
Val a dir que les dades d’aquest informe no inclouen els darrers expedients,
que afecten molts treballadors i treballadores de Mon-Pa, Prysmian
Group (General Cable), TE Connectivity (Tyco Electronics) o Grup Amplifon
(Microson i botigues Gaes), empreses de sectors industrials i d’alt valor
afegir que cal preservar.
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CCOO demana més recursos i més agilitat en la resolució
d’expedients de la renda garantida de ciutadania
Segons dades de la Generalitat, en aquest moment
hi ha a Catalunya 123.314 persones beneficiàries
de la renda garantida de ciutadania (RGC), i el
nombre d’expedients de prestacions i complements
és de 79.240, un 12 % més que al setembre del
2017. Són dades que no arriben a les previsions
inicials de 142.000 persones beneficiàries i que
fan pensar que encara hi ha un volum important de
persones que no hi han accedit: existeix un ampli
marge de millora per arribar al conjunt de població
amb major vulnerabilitat social.
Les sol·licituds de l’RGC es resolen, de mitjana,
en un termini de 2,5 mesos, lluny encara de
l’objectiu que sigui una prestació de tramitació
similar a la de l’atur, amb el pagament el mes
següent de la sol·licitud.
CCOO considera que la gestió de la prestació i
tota la seva implementació continua sent massa

lenta, i urgeix que es publiqui el reglament que
interpreti i permeti millorar certes rigideses que
el redactat actual de la llei no permet, com per
exemple: la compatibilitat de la renda garantida
amb el treball a temps parcial o a temps complet
esporàdic; la possibilitat que a una mateixa llar
hi pugui haver més d’una renda si l’habiten
diversos nuclis familiars i persones, o la millora
necessària de la coordinació territorial per
atansar-la a la ciutadania. La propera creació
d’àmbits territorials de coordinació també farà
més pròxima la gestió a les administracions
locals, als agents socials i econòmics i, sobretot,
a les persones que la sol·liciten i/o la perceben.

Cal estabilitat del personal que gestiona l’RGC
La falta de recursos, però, deixa persones sense
rebre l’RGC a la qual tenen dret, i és per això que
cal estabilitzar laboralment les treballadores i
treballadors que gestionen la prestació, millorar
la coordinació i els protocols interns d’informació,
i augmentar els recursos econòmics i de
personal per evitar col·lapses a les oficines del
SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
així com tensions i sobrecàrregues que vagin
en detriment de la salut laboral. CCOO està en
contra de les externalitzacions de serveis i aposta
per trobar solucions perquè l’Administració formi
professionals perquè facin aquests serveis.
CCOO fa un reconeixement a la feina
desenvolupada pel personal, molta part de
contracció temporal, que ha patit la improvisació
i la descoordinació del departament en la
tramitació de l’RGC.

La formació que paguem i no ens donen
Emília Macías

El pressupost disponible per a la bonificació
de la formació a les empreses, a Catalunya, va
ser, el 2018, de 177.440.000 euros, que vam
cotitzar entre les persones treballadores i
les empreses. D’aquests 177 milions i escaig,
només se’n van utilitzar 110,9, això és: el 62,5
%. Així, 1 de cada 3 euros cotitzats s’ha perdut.
Dels 2.410.027 treballadors i treballadores
que tenien dret a rebre formació l’any 2018,
a Catalunya, només l’han aprofitada 555.776
persones, un 23 %. Així, tan sols 1 de cada 4

persones treballadores s’ha beneficiat dels
recursos pagats per a la seva formació.
Si mirem les empreses, de les 270.880
empreses que podien haver utilitzat els
recursos de la formació bonificada, només ho
han fet 53.247, el 19 %, o el que és el mateix
1 de cada 5 empreses. I és la petita i mitjana
empresa la que més ocupació genera i, alhora,
la que menys utilització fa dels recursos de la
formació bonificada.
Hem d’actuar davant dels reptes que
comporta l’avenç tecnològic i la caducitat
anunciada d’algunes especialitats professionals,
especialment a la indústria, amb una
obsolescència al voltant del 70 % en el cas
d’alguns perfils professionals. Perquè davant del
canvi permanent de la tecnologia, necessitem
la formació permanent de les persones
treballadores. I per a això serveix una part del
nostre salari.
Per a CCOO de Catalunya és un repte de
primer ordre que la formació arribi a totes les
persones treballadores que hi tenen dret. Per

aconseguir-ho ens hem dotat de l’instrument
confederal necessari:
La Fundació Paco Puerto, amb més de 30
anys d’experiència en la formació, dona
resposta a les necessitats de formació i dota
de més i millors competències les persones
treballadores per poder fer front al repte que
comporten els canvis en el mercat de treball.
Recentment, la Fundació Paco Puerto ha
posat en marxa una línea de formació
privada i bonificada que respon a aquests
reptes en diferents sectors i ajuda a gaudir
dels beneficis de la formació bonificada amb
independència de la mida de l’empresa, ja
sigui amb l’assessorament per confeccionar
plans de formació o amb l’oferta concreta a
les empreses.
La Fundació Paco Puerto és el referent de les
federacions i territoris i la nostra eina per
garantir que exercim els nostres drets, i traiem
profit real del que ens descompten de les
nostres nòmines, mes rere mes, en concepte
de formació.
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24 d’octubre de 2019. Sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants, de Barcelona

La XIV Escola de Dones de CCOO de Catalunya debat
sobre gènere i classe: interrelació o jerarquia?

PROGRAMA

ATENCIÓ: per participar a la jornada del matí cal inscriure’s omplint el formulari que trobareu aquí

9.30 h RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE MATERIAL
10 h BENVINGUDA I INAUGURACIÓ
Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CCOO de
Catalunya
Laura Pérez, responsable de Drets Socials, Feminismes i
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona
Raquel de Haro González, coordinadora del Barcelonès de
CCOO de Catalunya
Mireia Mata, directora general d’Igualtat del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
10.20 h CONFERÈNCIA I DEBAT
Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’Antropologia Social
de la Universitat Rovira i Virgili
Condueix: Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

11.30 h REFLEXIÓ I DEBAT EN GRUPS
13 h PLE: RESUM DELS DEBATS EN GRUP I ALTRES IDEES
I PROPOSTES
Condueixen:
Mayte Lagunas Guerreo, de la federació de Serveis de CCOO de
Catalunya
Yolanda Navarro Fernández, de la federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya
Mónica Penas Piñeiro, de la federació de Construcció i Serveis de
CCOO de Catalunya
Montse Sedó Montoya, de la federació de Sanitat de CCOO de
Catalunya
13.45 h DEBAT I APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EN CONTRA
DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
14 H DINAR DE PICA-PICA
15 h TAULA DEBAT OBERTA AL CONJUNT DE CCOO I A TOTA
LA CIUTADANIA:
“El terra enganxifós: una realitat lligada a la precarietat, la
classe social i el gènere”
Pilar Carrasquer Oto, professora titular del Departament de
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora
de l’Institut d’Estudis del Treball (IET) de la mateixa universitat
Loli Samper Rovira, delegada de l’empresa Suara Serveis, SCCL SAD zona3 Barcelona
Amparo Souza, delegada de l’empresa Hotel Vela
Isabel Mesonero Rubio, delegada de l’empresa Ndavant
Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI
de CCOO de Catalunya
Condueix: Lídia Sandalinas Félez, de la Secretaria de les Dones i
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
17 h CLAUSURA
Alba Garcia Sànchez, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI
de CCOO de Catalunya
Montse Ros i Calsina, secretària de Comunicació Integral i
Finances de CCOO de Catalunya

