butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 332 - dijous, 31 d’octubre 2019

Resolució del Consell Nacional de la CONC

El Codi penal no resoldrà un conflicte polític.
Es necessita política amb majúscules.

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya hem lluitat des dels nostres orígens a favor de les llibertats democràtiques i dels drets socials i nacionals del poble de Catalunya. Hem defensat la necessitat de teixir la convivència i la cohesió social des de la pluralitat, la diversitat i els drets socials.
Construïm la posició de CCOO de Catalunya des de la pluralitat interna i la independència en la
presa de decisions. Volem que totes les persones afiliades se sentin respectades pel sindicat en
els seus posicionaments polítics personals i en les decisions que vulguin prendre per defensarlos, i per això valorem que el debat polític dins de l’organització s’hagi produït sempre de manera democràtica i argumentada.
Des d’aquests principis, el Consell Nacional de la CONC fem una anàlisi de la sentència del Tribunal Suprem, dels fets que s’hi tracten i de les seves conseqüències.
Manifestem el desacord de CCOO amb la decisió d’haver derivat a la via judicial les relacions
entre els governs de Catalunya i Espanya. La judicialització ha contribuït a la polarització i a
l’allargament del conflicte, i no és ni pot ser el camí de la sortida política. Per ser resolt, aquest
conflicte requereix vies de diàleg polític i voluntat d’entesa i consens. Per això discrepem fermament de qualsevol unilateralitat.
Considerem que la condemna és injusta. La sedició, que és un delicte contra l’ordre públic,
s’interpreta de manera tan àmplia que criminalitza formes de protesta i manifestació sense que
s’hi hagi produït violència, ni organitzada ni suficient, com recull la mateixa sentència. CCOO
lluitarem perquè els drets democràtics es puguin exercir plenament.
Hem denunciat sempre l’abusiva presó preventiva a la qual han estat sotmesos els i les líders
polítics i socials empresonats. Considerem que és necessari que puguin recuperar la llibertat

editorial

10-N:
decepció i urnes
El 10 de novembre tornem a tenir una cita
amb les urnes. I això passa en un moment
de forta crispació a Catalunya i d’una gran
decepció general amb els representants polítics, que no acaben de donar resposta a res.
Mentre Catalunya és una olla de pressió per
la sentència del procés, la política no troba
solucions per rebaixar la tensió i trobar vies
de sortida a un conflicte que està erosionant
de manera molt preocupant la convivència
a Catalunya. Ningú no fa un pas per aconseguir un diàleg polític que és essencial per
tranquil·litzar una ciutadania emprenyada,
crispada, cansada, decebuda, enfrontada…
I això només es defineix com un fracàs absolut de la política, fet que pot tenir unes
conseqüències imprevisibles. A hores d’ara
no tenim ni idea d’on podem anar i què pot
passar, mentre ningú sembla voler prendre
la decisió de començar a posar seny a tot
aquest despropòsit.
Però és que el problema no només és Catalunya. Tenim molt viva una reforma laboral
que està lesionant greument les condicions
laborals i de vida dels treballadors i les treballadores. Tenim una reforma de pensions
que està posant en risc el sistema públic i
la mateixa Seguretat Social. Tenim pendents reformes fonamentals en l’àmbit de
l’habitatge perquè sigui realment un dret i no
una eina d’injustícia, pobresa i dolor, i moltes
més assignatures pendents que vagin en la
línia de millorar la cohesió social del nostre
país. I tot això, en un moment de gran incertesa en termes de l’evolució de l’economia,
que algunes empreses ja estan traduint amb
expedients de regulació i acomiadaments.
De vegades costa votar i saber a qui votar,
però no fer-ho, sens dubte, és l’opció més
dolenta i errònia, i obrir la porta a opcions polítiques certament perilloses per als interessos de la gent treballadora. Respireu fondo i,
el 10 de novembre, aneu a votar.

www.ccoo.cat
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Rebuig al tancament de la planta
del Grup Sada a Lleida

La direcció del Grup Sada ha anunciat el tancament de la planta d’especejament de pollastres que té a Lleida, on treballen unes 250 persones. CCOO d’Indústria de Catalunya rebutja
el tancament de la planta i insta la direcció de
l’empresa a buscar alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat i dels llocs de
treball. L’empresa al·lega pèrdues econòmiques per justificar aquest tancament.

Un acord sobre l’ERO de Microson
en redueix l’afectació

S’ha arribat a un principi d’acord sobre l’ERO
presentat a Microson que ha estat ratificat per
la plantilla. CCOO lamenta que finalment no
s’hagi pogut deixar sense efecte l’expedient,
però fa una valoració positiva de l’acord assolit, ja que ha permès reduir-ne l’afectació
i aconseguir les millors condicions possibles
per als treballadors i treballadores afectats.
Amb aquest acord s’han desafectat 8 persones de les 90 que plantejava inicialment
l’empresa i s’ofereix la possibilitat a 32 treballadors i treballadores de ser recol·locats a
Amplifon. Així mateix, s’ha pactat un pla de
rendes per a 13 persones que tenen 55 anys
o més. Per a la resta d’afectats, s’han acordat
indemnitzacions per sobre del que marca la
llei per a l’acomiadament improcedent.

Campanya a l’hostaleria: “El client
no sempre té la raó”

Emmarcada en la 6a Setmana d’Acció Mundial per les Cambreres de Pisos, la Federació
de Serveis de CCOO llança una campanya
contra l’assetjament sexual que pateixen les
cambreres de pisos per part d’alguns clients
durant l’acompliment de la seva
activitat laboral en el sector
de l’hostaleria, amb el títol “El client no sempre
té la raó. Per un lloc de
treball segur per a les
cambreres de pisos”.
CCOO considera necessari garantir un lloc
de treball segur per a
les cambreres de pisos, un
personal especialment exposat
a l’assetjament sexual. El fet de desenvolupar gran part de la seva activitat laboral a
l’interior de les habitacions dels clients suposa per a elles un risc que fa inqüestionable la
necessitat d’establir mesures i estratègies per
prevenir-lo.
Hi ha mecanismes per protegir les treballadores, des de com s’organitza la feina diària
a procediments i recursos que garanteixin la
seva seguretat.

amb les fórmules legals que generin més consens amb l’objectiu de formar part de la solució
d’un conflicte polític i territorial que fa massa anys que dura.
La sentència del Tribunal Suprem, doncs, no ajuda a solucionar el conflicte, sinó que afegeix riscos a la polarització social i política, cosa que, en un context de campanya electoral, augmenta
la crispació i fa encara més difícils les solucions polítiques.
En aquest sentit, exigim als partits i institucions catalanes i espanyoles que comencin urgentment un procés de negociació capaç de trobar una sortida a aquesta situació i que abandonin
el debat estèril de batalla electoral centrat tant en l’aplicació de l’article 155 com en iniciatives
de ruptura unilateral del marc institucional. Cal, abans que res, un reconeixement mutu entre
institucions i entitats socials i polítiques que avui mantenen posicions ben diferents. Només es
pot avançar des de la construcció d’una majoria social i política a favor d’una solució pactada.
Necessitem recuperar la normalitat institucional per abordar ja l’increment de la pobresa i les
desigualtats socials, perquè són les institucions democràtiques les que poden contraposar el
poder de la gent al poder econòmic i garantir drets.
Des de CCOO no ens volem resignar a la cronificació d’aquesta situació, de la mateixa manera
que no volem generar frustració amb plantejaments que s’allunyin de la realitat. Ans al contrari,
volem incidir en la resolució del conflicte.
Per això, hem fet propostes concretes que encara creiem vigents, per obrir vies de negociació
sense imposicions per part de ningú, com la proposta del 10 d’octubre del 2017, d’una doble
via de negociació que abordi el conflicte polític territorial i les vies que possibilitin votar als
ciutadans i ciutadanes catalans.
CCOO fem una crida a enfortir els espais de convivència i el reforç de la pluralitat —valors d’una
societat que ha de seguir compromesa amb la normalitat i l’estabilitat institucional—, i a continuar desenvolupant els espais d’autogovern de Catalunya. Així mateix, condemnem tot tipus
de violència, que alimenta la confrontació i no ajuda a resoldre el conflicte. Organitzarem conjuntament amb entitats socials de base transversal totes les mobilitzacions que tinguin com a
objectius els drets, la llibertat, el diàleg i la justícia social.
Barcelona, 16 d’octubre de 2019

CCOO, UGT, Foment i Pimec emeten una
declaració conjunta per a l’estabilitat
política, econòmica i social de Catalunya
Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT, com a agents socials i econòmics reconeguts en la concertació, i legitimats per la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a més representatius
de l’àmbit socioeconòmic del país, han fet una crida a institucions, partits polítics, entitats socials
i econòmiques, i a la ciutadania en general per restablir els espais de convivència i cohesió social
que facilitin un clima idoni per al diàleg i la negociació amb l’objectiu de garantir l’estabilitat política,
econòmica i social que Catalunya necessita. La declaració es va fer pública el diumenge 20 d’octubre
amb el títol “Catalunya necessita estabilitat política, econòmica i social”. Podeu trobar tota la declaració en aquest enllaç.
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Augmenten l’atur i la precarietat laboral en el darrer
any, sobretot al sector de serveis, amb una afectació
molt més acusada entre les dones
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al tercer trimestre
del 2019 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha
reduït en un 2,1 % respecte del trimestre anterior, és a dir, hi ha 9.200
aturats i aturades menys, la qual cosa dona com a resultat un total de
422.100 persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.214.400, amb
una taxa d’atur del 13,9 %. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un
10,9 %, 0,3 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,2 punts
percentuals més que el 2018. La taxa d’atur femenina (11,5 %) es manté
superior a la masculina (10,3 %). Si mirem, però, les dades del darrer
any, l’atur ha augmentat en 18.400 persones, xifra que representa un
increment del 4,6 %. Aquest creixement s’ha donat només en el cas de
les dones (20.100), ja que els homes han reduït la xifra en 1.700 aturats.
Ocupació
Respecte de les dades de població ocupada, en aquest tercer trimestre del
2019 l’ocupació ha augmentat en 31.200 persones respecte del trimestre
anterior. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 68.500
persones, increment que significa un 2 %. La taxa d’ocupació per al tercer
trimestre del 2019 és del 55 % a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,3
punts percentuals més que el trimestre anterior i que l’any 2018.
Les dades demostren que el nostre mercat de treball no té capacitat
d’absorbir el creixement de població activa d’aquest darrer any (86.900
persones, un 2,29 %) i relega les dones a l’atur, de manera gairebé
exclusiva. Cal destacar, positivament, l’augment de l’activitat i l’ocupació
dels menors de 25 anys i dels majors de 55 anys, amb la consegüent
reducció de l’atur. Caldria, però, garantir estabilitat laboral per a aquests
col·lectius i que aquesta bonança no fos només per l’efecte estacional.

L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d’atur més
elevada, amb un 12,2 %, seguida de Barcelona (11,3 %), Lleida (8,4 %) i
Girona (8 %).
Augmenta la jornada a temps parcial
El tercer trimestre del 2019, el nombre de persones assalariades amb
contracte indefinit s’incrementa en 77.200 persones respecte de fa un
any (3,5 % més), i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa
en 15.800 persones assalariades (2,4 % d’increment).
La taxa de temporalitat creix fins a un elevat 22,8 % i es manté la diferència
significativa entre homes i dones, en detriment d’aquestes.
En relació amb el tipus de jornada, la xifra de persones que treballa a
jornada parcial augmenta en 59.200 (13,1 % més), i el nombre de
persones que ho fa a jornada completa s’incrementa en 9.300 (0,3 %
d’increment) respecte de l’any 2018. La taxa de parcialitat se situa en un
14,7 %, amb una distància de més de 15 punts percentuals entre homes
(7,5 %) i dones (22,8 %), en detriment de les últimes.

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

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

Propostes de CCOO
CCOO de Catalunya defensa més inversió pública i privada per
potenciar sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt
valor afegit. Cal més inversió en el teixit productiu (formació, innovació,
infraestructures…), destinada a reactivar l’activitat econòmica. El
sindicat reivindica millors polítiques actives d’ocupació amb dotació
pressupostària, pensades especialment per a les dones per tal de reduir
la bretxa que existeix entre homes i dones. Calen polítiques d’ocupació
efectives per combatre la cronificació de l’atur.
CCOO considera que cal millorar la qualitat de l’ocupació, sobretot la de
les dones, enfortint el mercat de treball amb ocupacions sòlides i estables. I
es reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la reforma
laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir
l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.

4
Núm. 332 - dijous, 31 d’octubre de 2019

CCOO treballa perquè la transformació del sector de l’automòbil
sigui una oportunitat i no un daltabaix

CCOO d’Indústria va organitzar al Centre de
Formació Professional d’Automoció de Martorell
una jornada sobre el present i el futur del sector
de l’automòbil, amb el títol “Fabricar automòbils
sostenibles a Catalunya. Què tenim? Què cal per
a una transició justa?”.
La jornada es va celebrar el 22 d’octubre i va tenir
dues parts: una de sindical i una d’institucional.
A la primera, es va presentar l’informe del sector
de l’automòbil elaborat per CCOO de Catalunya,

que va donar pas a una taula rodona sobre els
reptes sindicals davant dels canvis en el sector
de l’automòbil.
A la segona part van intervenir la consellera
d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat
de Catalunya, Àngels Chacón; el director
general d’Industria y PYME, Galo Gutiérrez; el
vicepresident executiu d’ANFAC, Mario Armero; el
president del Clúster de la Indústria d’Automoció
de Catalunya, Josep Maria Vall, i el secretari

3es Jornades Jurídiques de
Dret Laboral i Sindical del
Gabinet Tècnic Jurídic de
CCOO de Catalunya
Les 3es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical, que organitza el
Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, se celebraran a la seu del
sindicat a Barcelona els dies 7 i 8 de novembre del 2019, amb el lema “La
precarietat laboral en la nova normativa i jurisprudència social”.
S’hi tractaran temes com la regulació de la desconnexió digital, l’adaptabilitat
i la previsibilitat de la jornada laboral, el dret de vaga, la problemàtica de
les càmeres de seguretat i la geolocalització en les relacions laborals o el
registre de jornada, entre d’altres.
Les jornades jurídiques són gratuïtes. Per confirmar
l’assistència, cal enviar un correu a l’adreça
electrònica jornadesjuridiques@ccoo.cat i
indicar nom, cognoms, DNI, adreça, codi postal,
població, telèfon de contacte, adreça electrònica
i professió.
Trobareu tot el programa de les jornades i altres
informacions d’interès en aquest enllaç.

general de CCOO de Industria estatal, Agustín
Martín. La cloenda va anar a càrrec del secretari
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
Les diferents intervencions van deixar clar que
anem inexorablement cap al cotxe elèctric i
que aquest fet canviarà totalment el sector de
l’automòbil tal com el coneixem ara. Aquest
canvi té uns riscos que cal afrontar, ja que si
no s’actua es perdran un munt d’empreses i de
llocs de treball. Tots els actors: Administració,
empresariat i treballadors i treballadores van
acceptar que cal fer un gran pacte a Catalunya
per aconseguir una transició justa i fer que la
transformació de l’automòbil convencional a la
seva electrificació sigui una oportunitat i no un
daltabaix. Es va destacar també que el paper
dels delegats i delegades de CCOO en el sector
de l’automòbil és fonamental perquè aquesta
transició generi molts més llocs de treball de
qualitat dels que segurament es destruiran
durant el procés de metamorfosi.
L’informe de CCOO sobre el sector de l’automòbil,
el podeu trobar en aquest enllaç.

Mercè Puig, nova secretària
general de CCOO de Tarragona
S’ha escollit la nova direcció
de CCOO de Tarragona: Mercè
Puig és la nova secretària
general, en substitució de
Vicente Moya. És la primera
dona a assolir la Secretaria
General d’aquest territori.
Acompanyaran la nova
secretària general a la
Comissió Executiva de CCOO de Tarragona Elisabeth Foix (Organització),
Mercè Haro (Acció Sindical), Enrique López (adjunt a Organització),
Joan Canela (Formació i Finances), David Fernández (Salut Laboral),
Verónica Rubio (Dones) i Laura Fages (Eleccions Sindicals, Arbitratge i
Comunicació). Cal destacar el protagonisme que adquireixen les dones
en aquesta nova direcció.
Mercè Puig Cañellas és treballadora del sector sanitari, concretament,
del Pius Hospital de Valls, on és delegada sindical de CCOO des del
2007. Ha tingut diferents responsabilitats a la Federació de Sanitat
de CCOO a Tarragona i en el darrer congrés va assolir la Secretaria
d’Organització d’aquesta unió intercomarcal.
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Moltes treballadores de residències de
gent gran consumeixen fàrmacs de manera
habitual per pal·liar el dolor muscular

Ponsfil presenta un
ERO de suspensió
temporal

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya va
organitzar el 29 d’octubre una trobada sobre el
consum de fàrmacs de les treballadores del sector
de la dependència, amb el títol “Posem cara a la
dependència”.
Aquest col·lectiu pateix una gran càrrega de treball,
com a conseqüència d’unes ràtios insuficients, que
exigeixen tan sols una gerocultora per cada tretze
usuaris d’una residència per a gent gran en situació
de dependència. Aquestes són les condicions en
les quals desenvolupen la seva feina diàriament
les més de 40.000 treballadores del sector de
la dependència, un col·lectiu que, per aquestes
circumstàncies, presenta un elevat consum de
fàrmacs i psicofàrmacs, destinat a pal·liar els
dolors musculars i rebaixar el nivell d’ansietat.
En el marc de la jornada es va presentar la
campanya “Els teus drets, la millor medicina”,
una iniciativa que recull les conclusions de nou
grups de discussió i vint-i-quatre entrevistes en
profunditat realitzades a nou ciutats espanyoles
entre personal del sector.
La campanya revela que es tracta d’un
policonsum, ja que la presa d’uns medicaments
porta al consum d’uns altres amb l’objectiu de
pal·liar els efectes dels primers. Entre els fàrmacs
que més consumeixen destaquen els analgèsics
o antiinflamatoris i els relaxants per alleujar el
dolor muscular. Després sorgeixen els ansiolítics
per tractar l’estrès i l’ansietat que sofreixen
per les altes càrregues i els frenètics ritmes de
treball, ocasionats per uns residents cada vegada
més pluripatològics, que suposen un grau més
elevat de dependència i, per tant, d’atenció.
Molts d’aquests fàrmacs impliquen la utilització
d’altres, com per exemple protectors gàstrics, etc.,

La direcció de l’empresa Ponsfil (Ponts) ha
comunicat a la representació dels treballadors i treballadores la presentació d’un ERO
de suspensió temporal dels contractes de treball que afectarà la totalitat de la plantilla, integrada per 45 persones, durant 240 dies en
un període de dos anys. L’empresa addueix
causes econòmiques i productives per falta
de comandes. CCOO d’Indústria manifesta la
seva preocupació davant d’aquest expedient,
que és el segon que presenta l’empresa en
els últims tres anys, i anteriorment ja n’havia
presentat tres més tant de suspensió com
d’extinció de contractes. CCOO exigeix a
l’empresa que estudiï mesures alternatives a
l’expedient per no perjudicar els treballadors
i treballadores.
Ponsfil és una empresa del sector tèxtil que
es dedica a la manufactura de filats d’estam
i les seves barreges per a la confecció de gènere de punt, tapisseries, etc.

per pal·liar els efectes secundaris dels anteriors.
Els grups de discussió i les entrevistes han
revelat també que, en la major part dels casos,
analgèsics i antiinflamatoris no són receptats per
un professional, funciona molt boca-orella.
Avaluació de riscos
Per a CCOO és imprescindible que s’avaluïn
adequadament els riscos als quals estan
sotmeses aquestes treballadores, que es millori
significativament la vigilància preventiva de la
salut i que es garanteixi una formació adequada
per a cada lloc de treball, cobrint aspectes tècnics
i relacionals en les residències.
La millora de les condicions de treball perquè
compleixin els convenis del sector, el compliment
dels plecs de condicions a les comunitats i als
ajuntaments perquè s’ajustin al valor real del
servei que cal prestar i la millora de les condicions
salarials són condicions indispensables per
aconseguir dignificar laboralment aquest sector.
És fonamental l’increment del finançament per
part de l’Estat per equilibrar-lo amb les comunitats
autònomes. Actualment aquestes es fan càrrec de
més del 80 % de la despesa. Tot aquest desequilibri
suposa retards en la concessió de les prestacions
a les quals tenen dret les persones dependents.
A més, comporta que les treballadores que
desenvolupen la seva activitat en aquest sector
mantinguin salaris per sota dels 14.000 euros
anuals. És un sector altament feminitzat, amb més
del 90 % dels llocs de treball ocupats per dones,
amb unes condicions laborals molt precàries, amb
un alt índex de baixes laborals i amb unes ràtios de
personal insuficients per garantir una bona atenció
a les persones dependents.

Èxit de la vaga pel conveni de
mercaderies i logística
Davant la intransigència de les patronals en la negociació del conveni
de mercaderies i logística, i després de nou anys d’intentar desbloquejar la situació, el sector, amb la representació de CCOO i UGT, va
convocar vaga ahir, 30 d’octubre, amb un seguiment molt significatiu.
La patronal ha convidat la part social de la negociació a acceptar
una jornada de dilluns a diumenge amb distribució irregular a canvi
d’una actualització de salaris molt per sota dels increments de l’IPC.
Cal dir que el salari segueix congelat després de nou anys, i la idea
de la patronal és que continuï així si els sindicats no accepten la
jornada de dilluns a diumenge. Aquestes imposicions inacceptables
han provocat la important mobilització del sector.

Mor Quico Sancho,
històric sindicalista
de la construcció
El passat 25 d’octubre,
amb 79 anys, ens ha
deixat Francisco Sancho González, més
conegut per Quico
Sancho. Natural de la
localitat extremenya
de Cristina, en Quico
va emigrar a Catalunya l’any 1962, com
molts altres, on va començar a militar al
PSUC i a CCOO. La seva dedicació a la lluita
pels drets dels treballadors i les treballadores i les llibertats polítiques el van portar a
fundar les CCOO de la Construcció de Barcelona i a tenir diferents responsabilitats sindicals en el Sector de la Construcció de CCOO.
També va ser president de l’Associació de
Veïns de Sant Andreu Sud. Des d’aquí fem
arribar el nostre condol a la família i amics.
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Els sectors ferroviaris de CCOO i UGT, preocupats per la
seguretat de treballadors i usuaris
CCOO i UGT, com a sindicats més representatius dins del Sector Ferroviari de Catalunya, davant dels actes de sabotatge que s’han produït darrerament
a Catalunya, han volgut fer les següents declaracions dirigides a les diferents administracions, les organitzacions polítiques, les entitats socials i
la ciutadania catalana:
g En aquestes últimes setmanes s’han produït

una desena d’actes de sabotatge que posen en
greu perill la vida dels treballadors ferroviaris i
dels usuaris, en la seva majoria, treballadors
i treballadores que viatgen per anar a la feina.
S’estan donant les condicions per a un accident
greu que tots lamentarem.
g Mitjançant aquest escrit, fem una crida a la

reflexió i al seny perquè els autors d’aquestes
accions desisteixin de la seva actitud temerària.

Per sobre de tot, s’ha de garantir la seguretat
de les persones. Una societat avançada ha de
defensar la mobilitat segura i el dret al treball.
g Les condicions de circulació ferroviària no són

iguals que les dels altres mitjans de transport. El
temps de reacció segura davant dels obstacles a
la via i la seva zona d’influència és molt reduït,
per causa dels traçats sinuosos i les arbredes de
la majoria de les línies ferroviàries catalanes, i pel
pes elevat dels trens, que necessiten molt espai
de frenada.

g Demanem que la Generalitat i el Ministeri de

Foment denunciïn aquests fets i posin en marxa
totes les actuacions necessàries per evitar-los.

g Rodalies de Catalunya, de manera ordinària,

pateix massa incidències diàries i no presta el

servei que els catalans i catalanes es mereixen.
Ho hem advertit de manera continuada i hem
realitzat accions per denunciar la manca
d’inversions i de les plantilles necessàries per
esmenar aquestes incidències.
g El transport ferroviari gaudeix d’una baixa

taxa d’accidentalitat, cosa que li confereix
un valor afegit respecte d’altres mitjans de
transport. La seguretat ferroviària, l’eficiència
i la sostenibilitat del transport ferroviari són
un benefici per als usuaris, els treballadors,
el conjunt de la societat i el medi ambient. Es
mereix, doncs, una millor atenció i més respecte
per part de tothom.

Principi d’acord sobre l’ERO de TE Connectivity
La direcció i el Comitè d’Empresa de TE
Connectivity han arribat a un principi d’acord
sobre l’ERO, que ha estat ratificat pels treballadors
i treballadores per una àmplia majoria (amb un
81,14 % de vots a favor i una participació del
82,35 %).
L’acord ha permès reduir l’afectació de l’expedient
i aplicar mesures no traumàtiques, mitjançant
baixes voluntàries i un pla de prejubilacions.
L’afectació serà d’un màxim de 94 persones, i no
les 101 plantejades inicialment, i s’estableix com
a prioritari el criteri de voluntarietat per acollirse a l’expedient. Les baixes es faran de manera
gradual, a partir del 25 de novembre d’aquest
any i fins al 31 de desembre del 2020.
Per als treballadors i treballadores menors de
57 anys, en data 30 de setembre del 2020, s’ha
acordat una indemnització bruta de 45 dies per
any treballat, amb un màxim de 30 mensualitats,
i es garanteix una indemnització mínima de
5.000 euros. Per als treballadors i treballadores
que tinguin a partir de 63 anys, la indemnització

serà de 20 dies per any treballat, amb un màxim
de 12 mensualitats.
Per al col·lectiu de persones d’entre 57 i 62
anys, en data 30 de setembre del 2020, s’ha
pactat un pla de prejubilacions. L’empresa farà
un conveni especial amb la Seguretat Social per
complementar les prestacions d’atur fins al 80 %
del salari pensionable, per a les persones de 57 i
58 anys; fins al 85 %, per a les persones de 59 i
60 anys, i fins al 90 %, per a les persones de 61 i
62 anys. Aquest salari pensionable s’incrementarà
un 1,17 % anual a partir de l’1 de gener del 2021 i
fins a l’1 de gener de l’any en què el treballador o
treballadora compleixi els 63 anys.
El col·lectiu de persones que es troben en
aquesta franja d’edat podran optar per aquest
pla de prejubilacions o per la indemnització de 20
dies per any amb un màxim de 12 mensualitats.
Pla de viabilitat per a la planta de Montcada
L’acord assolit també inclou un pla de viabilitat per
a la planta de Montcada i Reixac per als pròxims

tres anys, en el qual l’empresa assumeix un seguit
de compromisos per garantir l’ocupació efectiva
de la plantilla que no ha resultat afectada per
l’expedient. L’empresa es compromet a construir
set matrius al centre de Montcada i Reixac durant
l’any 2020, a assegurar que el grup TE realitzi una
inversió en maquinària a la planta vallesana per
un import aproximat de 350.000 euros i, a més
de les hores de treball que ja tenen actualment,
a mantenir un total aproximat de 15.000 hores
de producció addicionals a la planta. A més,
mantindrà les sis premses que hi ha, de les quals
tres es mantindran ocioses, de moment.

