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CCOO es mobilitza contra la
sentència del Tribunal Constitucional
que permet l’acomiadament per
emmalaltir

Amb el lema “No a l’acomiadament per emmalaltir. Defensa els teus drets!”, CCOO, conjuntament
amb UGT, van convocar concentracions el passat dimecres, 27 de novembre, arreu de l’Estat contra
l’acomiadament objectiu per absències intermitents. A Madrid, la concentració va tenir lloc davant del
Congrés dels Diputats i a Catalunya es van fer davant de les delegacions i subdelegacions del Govern
central a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
El passat 16 d’octubre, el Tribunal Constitucional va dictar una sentència que avala l’acomiadament
objectiu per absències intermitents, encara que siguin justificades. L’article de l’Estatut dels
treballadors que ho permet, el 52.d, existeix des del 1980, però va ser amb la redacció donada per la
reforma laboral del 2012 que se’n va endurir substancialment l’aplicació, en suprimir-se la referència
al volum total d’inassistències de la plantilla al centre de treball. Amb això s’individualitzava el còmput
que s’havia de considerar i es culpava la persona pel fet d’exercir el dret a una recuperació efectiva en
el cas de malalties d’origen comú, entre altres drets. Recordem que aquesta va ser una de les raons
que va portar CCOO a convocar dues vagues generals l’any 2012 per exigir la derogació de la reforma
laboral. Actualment ho continuem reivindicant veient les conseqüències desastroses que ha tingut per
a la gent treballadora durant aquests anys.

editorial

Sindicat fort,
independent i
desitjat
En mig del marasme de notícies en què, cada
dia, surt CCOO de Catalunya, en els darrers
dies n’hem trobat algunes de ben curioses i
que ens venen a dir que el nostre sindicat és
una peça molt apreciada i desitjada, i que,
a alguns, els agradaria dominar-lo a favor
dels seus interessos. Això no és nou, històricament s’ha intentat de nord a sud, d’est a
oest atrapar el nostre sindicat per afeblir-lo
i treure’l del mig, i és que molesta molt una
rara avis com és CCOO, que no atén ni interessos polítics ni econòmics i que és fort
precisament per la seva independència i la
seva diversitat.
I la força, precisament, ens la dona la gent
treballadora amb el seu suport a les eleccions sindicals. Només cal veure les dades
a Catalunya al final del mes d’octubre, quan
CCOO ha arribat als 21.544 delegats i delegades, un 41,05 % de tota la representació
sindical a Catalunya i 1.603 delegats per sobre del segon sindicat, la UGT. I lluny, molt
lluny, del tercer sindicat, que és la USOC,
amb poc més de 2.500 delegats i delegades.
I si aquesta dada ens enorgulleix, també en
tenim una altra que ens fa estar contents,
que no satisfets, ja que hem superat els
146.000 afiliats i afiliades a Catalunya, i seguim creixent.
CCOO de Catalunya acaba de complir 55
anys d’història. Una història de lluita i dignitat, però també d’aprenentatge i adaptació.
Per això al gener iniciarem la segona Assemblea sindical oberta de CCOO per construir
amb tota la nostra afiliació el sindicat del
futur. I, és clar, aquí seguirem les Comissions
Obreres.

El manifest de la mobilització, el podeu trobar en aquest enllaç.

www.ccoo.cat
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Acord a l’escorxador Crusvi de
Reus que millora les condicions
laborals
S’ha signat un acord per internalitzar el servei
d’especejament de pollastres a l’escorxador
que Granja Crusvi té a Reus i per subrogar els
61 treballadors i treballadores que hi prestaven
aquest servei a través de l’empresa ESEM, que
ara passen a ser plantilla directa de Crusvi.
Aquest acord ha estat fruit del treball sindical
que s’ha dut a terme en aquesta empresa per
millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores que hi presten els seus
serveis. Granja Crusvi és un grup alimentari
que cobreix des de l’elaboració de l’alimentació
per a les seves granges, la posta d’ous i la cria
de pollastres fins a la planta de processament.
A Reus hi ha un escorxador on fins ara tenia
externalitzat el servei d’especejament de pollastres, que realitzava l’empresa ESEM a les
instal·lacions de Crusvi.

CCOO, contra la venda de la planta
de Rubí de Continental Automotive
La multinacional Continental Automotive ha
anunciat la seva intenció de reindustrialitzar
la planta que té a Rubí per vendre-la. Aquesta
operació s’emmarca en un procés de reestructuració a escala mundial de la companyia, el
programa “Continental Transformation 20192029”, davant la transformació que s’està donant en el sector de l’automòbil. CCOO hi està
en contra i demana a la direcció de l’empresa
que faci les inversions necessàries a la planta de Rubí per modernitzar les instal·lacions i
adaptar-la a la nova realitat del sector per produir components per a vehicles elèctrics. CCOO
recorda que és una planta solvent i competitiva, amb una plantilla de prop de 800 persones, amb experiència contrastada i capacitat
d’afrontar els nous reptes del sector.

CCOO exigeix a Huayi un pla de
viabilitat per a la planta de Sant
Quirze
La direcció de Huayi Compressor Barcelona
(Sant Quirze del Vallès) ha comunicat al comitè d’empresa la presentació d’un ERO per
acomiadar 164 persones, de les 350 que té en
plantilla, i s’ha obert el període de consultes
de l’expedient. CCOO d’Indústria de Catalunya
ha manifestat el seu malestar davant d’aquest
expedient i exigeix a la direcció de Huayi Compressor Barcelona la definició d’un pla industrial que garanteixi la viabilitat de la planta i dels
llocs de treball. CCOO farà tot el possible per
preservar els llocs de treball que estan en perill
i perquè no s’apliquin mesures traumàtiques
per a la plantilla.

CCOO es reivindica com a sindicat feminista
el Dia Internacional per a l’Erradicació de la
Violència contra les Dones i les Criatures
Amb el lema “Contra les violències masclistes,
sindicat feminista”, CCOO va organitzar diferents
actes arreu de Catalunya per commemorar el Dia
Internacional per a l’Erradicació de la Violència
contra les Dones i les Criatures, el passat 25 de
novembre.
Els actes centrals van tenir lloc a Barcelona. Al
migdia, a la Via Laietana, es va llegir el manifest,
on va ser present la Rosi, la capgrossa feminista de CCOO del Barcelonès. Posteriorment, a la
plaça del Rei va tenir lloc un acte en reconeixement i record de les víctimes de violència mas-

clista i d’assetjament sexual i per raó de sexe en
l’àmbit laboral.
A la tarda es va projectar el llargmetratge documental Sands of silence: waves of courage –Arenes de silenci: onades de valor–, amb la presència de la seva productora, realitzadora i guionista,
Chelo Álvarez-Stehle.
Finalment, CCOO va participar a la manifestació
conjunta, que, amb el lema “Contra les violències
masclistes, autoorganització feminista”, es va
convocar a Barcelona.
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CCOO signa un important acord amb Seat sobre mesures
de protecció integral davant de les violències de gènere
l’extinció voluntària, amb una indemnització de 20
dies per any treballat, amb un màxim de 6 mesos.
D’altra banda, Seat facilitarà els permisos
necessaris per realitzar les gestions
administratives, judicials o mèdiques oportunes,
incloses les que puguin afectar els fills o filles a
càrrec seu, i aquests permisos seran considerats
com a retribuïts a tots els efectes.

La Secció Sindical Intercentres de CCOO del
Grup Seat i la direcció de l’empresa han signat
un important acord de mesures de protecció
integral davant de les violències de gènere que
va més enllà del que preveu la llei. La signatura
es va fer coincidint amb el 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Erradicació de la Violència
contra les Dones i les Criatures.
Aquest acord es concreta en un protocol que posa
de manifest el compromís que hi ha a Seat per
erradicar les violències de gènere, tant en l’àmbit
laboral com en el privat. En aquest sentit, s’han
aprovat un seguit de mesures de suport a qualsevol
persona que es pugui trobar en aquesta situació i
es pretén sensibilitzar el conjunt de treballadors i
treballadores de Seat perquè adoptin una actitud
proactiva que posi fi a aquest flagell. També es farà
formació específica per a determinats col·lectius,
que hauran de gestionar de manera directa les
mesures previstes en el protocol.
Un acord que millora les mesures previstes
per la llei
El protocol acordat a Seat va més enllà del que
estableix la llei i inclou un bon nombre de mesures
adreçades a les dones que estan en una situació
de violència i que milloren la norma vigent des
del moment en què Seat és coneixedora de la
seva situació. El protocol amplia al màxim les

vies per acreditar la situació de violència de
gènere i, un cop comunicada aquesta situació,
s’activarà el protocol en 24 hores i s’informarà
la treballadora afectada de les mesures laborals
i socials previstes, així com el seu dret a acollirs’hi immediatament.
Si es constata que la situació de violència es dona
dins de l’empresa, en tractar-se de personal de la
companyia, es dictaran mesures cautelars perquè
la dona que es troba en aquesta situació i el seu
maltractador no coincideixin ni temporalment ni
geogràficament per tal de garantir la seguretat
de la víctima. Es podria canviar de centre de
treball el presumpte maltractador o fer un canvi
de torn provisional, així com aplicar les mesures
disciplinàries necessàries, si fos oportú.
Si la treballadora es veu obligada a abandonar el
seu lloc de treball a la localitat on prestava els
seus serveis, per fer efectiva la seva protecció o
el seu dret a assistència social integrada, tindrà
dret a ser traslladada a qualsevol altre centre de
treball de Seat, mantenint les seves condicions
laborals, i tindrà preferència de contractació si
es produeix una vacant en una altra empresa del
grup, sempre que el lloc estigui en consonància
amb el seu perfil i nivell professionals. També
pot sol·licitar una suspensió temporal del seu
contracte, amb reserva del seu lloc de treball, o

Ajudes econòmiques
El protocol també preveu ajudes econòmiques
per a les víctimes a fons perdut en el supòsit de
responsabilitats familiars (fins a 1.000 € per fill o
filla que sigui menor de 25 anys, convisqui amb
la persona i no tingui rendes anuals superiors a
8.000 €) i també per canvi de domicili a causa
de la situació de violència (1.500 €). A més, amb
la finalitat de protegir la víctima, aquesta podrà
sol·licitar un préstec d’un màxim de 3.000 €
a Seat per dedicar-lo al lloguer d’habitatge.
En cas d’incapacitat temporal, s’abonaran els
complements necessaris fins a arribar al 100 %
de la seva retribució ordinària.
En l’apartat de mesures de seguretat, la
treballadora que es troba en una situació de
violència de gènere podrà sol·licitar entrar dins
el centre de treball en el seu vehicle particular
per raons de seguretat, per evitar el risc de ser
agredida pel seu maltractador als pàrquings de
Seat, i també tindrà dret a no desplaçar-se fora
de l’empresa per raons de feina. Si per raons de
seguretat ha de modificar habitualment les seves
rutines, podrà comunicar a la persona que es
designi els horaris que farà i el número de telèfon
de la persona de contacte en cas que no els
pogués complir. D’aquesta manera, en cas que no
es presentés en aquests horaris, es podria alertar
els òrgans policials o la persona de contacte.
Amb aquest protocol, Seat també ofereix
assistència mèdica i social a les dones que es
troben en una situació de violència i l’empresa
farà un seguiment especial d’aquests casos.
Podeu trobar el protocol en aquest enllaç.
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Acord sobre l’ERO de Prysmian per a les plantes
de General Cable de Manlleu i Montcada
La direcció de Prysmian i els comitès d’empresa
de General Cable de Manlleu i de Montcada i
Reixac han arribat a un principi d’acord per al
tancament de totes dues plantes. Concretament,
el de Montcada i Reixac està previst per al 31 de
desembre del 2020 i el de Manlleu, per al 31 de
desembre del 2021.
En matèria econòmica s’han acordat unes
indemnitzacions de 50 dies per any treballat, amb
un màxim de 42 mensualitats, més una quantitat
lineal de 13.500 euros per a tota la plantilla.
L’acord preveu la recol·locació de 138 persones
a les plantes que Prysmian té a Abrera, Santa
Perpètua de Mogoda i Vilanova i la Geltrú. A més,
també estableix un pla de prejubilacions per a les
persones que tenen a partir de 57 anys, del qual
es beneficiaran 50 treballadors i treballadores,
amb un complement de fins al 80 % i el 90 % del
salari net en funció de l’edat.
Així mateix, s’ha acordat l’obertura d’una mesa
de reindustrialització amb la participació de
l’empresa, els sindicats i les administracions
públiques, amb l’objectiu de buscar inversors per

Un jutjat de Barcelona ha dictat una sentència
perquè l’empresa SLM-T12 (Servicios
Logísticos Martorell Siglo XXI), del Grup Sesé
readmeti obligatòriament els tres membres
del comitè d’empresa acomiadats el mes
d’agost del 2018.
garantir la continuïtat industrial de les plantes de
Manlleu i de Montcada i Reixac.
Malgrat que CCOO d’Indústria lamenta que no
s’hagi pogut deixar sense efectes l’expedient, fa
una valoració positiva de l’acord assolit, ja que
permet mitigar de manera important l’impacte
negatiu en l’ocupació, mitjançant la recol·locació
del 28 % de la plantilla a altres empreses del
grup i un pla de prejubilacions. A més, s’han
acordat unes indemnitzacions força per sobre
del mínim legal i l’obertura d’un procés de
reindustrialització.

S’arriba a un acord sobre l’ERO a Bayer Hispania
S’ha assolit un acord sobre l’ERO a Bayer
Hispania de Sant Joan Despí que ha permès
reduir l’afectació de l’expedient i s’han
aconseguit les millors condicions possibles per a
les persones afectades. L’acord preveu l’extinció
de 60 llocs de treball, i no els 75 plantejats
inicialment, i deixa fora de l’expedient els
membres d’una mateixa parella, el personal amb
una discapacitat igual o superior al 44 % i les
dones víctimes de violència de gènere. També
estableix la creació d’una borsa de treball per si
hi hagués un lloc de treball en altres empreses
del grup i un pla de recol·locació. Per als
treballadors i treballadores menors de 55 anys
s’ha pactat una indemnització equivalent a la de
l’acomiadament improcedent, més una dotzena
part del salari fix brut anual. I en el cas dels

Una sentència obliga
a readmetre a tres
delegats acomiadats
a SLM

treballadors que tenen 55 anys o més s’estableix
un pla de prejubilacions amb un complement de
fins al 70 % del salari fins als 58 anys i, a partir
d’aquesta data, se’ls garanteix la pensió com si
tinguessin l’edat de jubilació.
Per a totes les persones afectades s’estableix
una paga mensual equivalent a un 1 %
del salari fix brut anual per cada mes de
permanència a l’empresa des del gener del
2020 fins que es faci efectiu l’acomiadament.
Si s’allarga més de la data prevista, aquesta
paga s’incrementarà fins a un 1,5 %. Finalment,
les persones que tenen una ajuda de l’empresa
per tenir ascendents o descendents a càrrec o
la parella amb una discapacitat superior al 44 %
cobraran la quantitat de 4.500 euros en un sol
pagament.

Aquesta sentència dona la raó als arguments
defensats pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO
de Catalunya, que ha portat el cas. Queda
demostrada la persecució sindical que han patit
aquestes tres persones per defensar els drets i
les condicions laborals del conjunt de la plantilla.
Va ser el 2018 quan la direcció va començar a
derivar tasques a empreses subcontractades,
amb la qual cosa incomplia el compromís
adquirit de garantir l’ocupació. Per això, la
Secció Sindical de CCOO, amb el suport de la
plantilla, va convocar vaga. L’endemà mateix
de presentar la convocatòria, la direcció va
iniciar una campanya de persecució sindical,
amb l’obertura d’un expedient als delegats
de CCOO basant-se en falses acusacions. El
sindicat ho va denunciar a la Inspecció de
Treball i, finalment, quatre persones van ser
acomiadades. L’objectiu de la direcció era
debilitar la representació de CCOO —força
sindical majoritària— a l’empresa.
Després de més d’un any de mobilitzacions,
es corregeix una situació injusta: ara, aquests
treballadors podran recuperar el seu lloc de
treball i la plantilla, els seus representants
sindicals.

Mor l’històric de CCOO Josep Pujol Bardolet
CCOO de Catalunya lamenta la mort de l’històric sindicalista i fundador de CCOO de Catalunya Josep Pujol Bardolet als 90 anys. Nascut a Barcelona, en Josep va ser treballador del metall i militant de la JOC (Joventut Obrera
Cristina) fins a finals dels anys cinquanta, moment en el qual va passar a militar a la UGT i al Moviment Socialista
de Catalunya (MSC). Va donar suport activament a les plataformes unitàries d’acció sindical (com la Alianza Sindical Obrera) en obert enfrontament amb les orientacions de la direcció exterior de l’MSC. Va ser membre fundador
de la Comissió Obrera de Barcelona el 1964 i un dels creadors de la Comissió Obrera de l’empresa Montesa.
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Neix la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social,
que reclama uns pressupostos del Govern per al 2020
permeti avançar en la construcció d’un sector
social fort i capaç d’assegurar la qualitat de
l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora
de les condicions laborals dels professionals.

“Davant la manca de respostes i solucions per
part del Govern de la Generalitat de Catalunya
que reverteixin la situació de retrocés arran de
la crisi iniciada el 2008 i les dificultats generades
pel complex context sociopolític actual, sindicats,
patronals, tercer sector i col·legis professionals
ens unim en defensa del sector social i d’atenció
a les persones, reclamant unes polítiques
públiques que assegurin la cobertura dels drets
socials, la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat
dels serveis i la millora de les condicions laborals
dels professionals.” Així arrenca el manifest
fundacional de la Mesa Unitària en Defensa
del Sector Social i d’Atenció a les Persones de
Catalunya, que van presentar al Col·legi de
Periodistes, el passat 18 de novembre, les entitats
signants: ACELLEC, ACRA, ASADE, CEESC, TSCAT,
COPEC, CCOO, la Confederació del Tercer Sector
Social, la Unió, la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social, UGT i UPIMIR.
Situació crítica del sector
La constitució de la Mesa Unitària en Defensa
del Sector Social i d’Atenció a les Persones
de Catalunya neix per denunciar amb més
contundència la “situació crítica en què es troba
el sector” i per reclamar “la necessitat urgent
de garantir una inversió adequada per donar
una resposta de qualitat als col·lectius més
vulnerables i, alhora, assegurar unes condicions
de treball dignes” als professionals. La mesa
insta “el Govern i el Parlament de Catalunya a
construir els consensos necessaris per garantir

uns pressupostos del 2020 que assegurin
el desplegament de les polítiques socials i
reverteixin de manera immediata la situació
d’infrafinançament crònic que ha patit el sector
durant més de deu anys”.
Els sindicats, les patronals, les organitzacions
del tercer sector i els col·legis professionals de
l’àmbit social demanen “una aposta decidida per
passar del 0,5 % del PIB actual al 2 % d’inversió
mitjana en els diferents països del nostre
entorn”. Així mateix, entre les polítiques socials
que reclamen desplegar, s’hi inclouen la llei de
dependència, la renda garantida de ciutadania,
l’actualització de l’IRSC, l’habitatge social, el
Pacte nacional per a la interculturalitat, l’Agència
Catalana de Protecció Social, la Llei dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
suport per a les famílies i mesures per erradicar
la violència masclista. L’objectiu, en conjunt, és
“situar el sector social i d’atenció a les persones
com a pilar fonamental —i estratègic— de l’estat
del benestar, al costat de la salut i l’educació”.
Apuntant el Govern
La Mesa Unitària en Defensa del Sector Social
s’ha adreçat als màxims responsables del Govern
i el sector —el president de la Generalitat,
Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès;
el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani; el president del Parlament
de Catalunya, Roger Torrent, i els presidents de
tots el grups parlamentaris— per demanar-los
reunions urgents per iniciar un diàleg efectiu que

Els agents de l’àmbit social han subratllat que
el 75 % de les persones que treballen en el
sector són dones i plantegen com a mínim
imprescindible que el finançament públic permeti
que no hi hagi cap salari per sota dels 14.000
euros. En aquesta línia, aposten per “avançar cap
a l’equiparació de condicions laborals de tots els
professionals, independentment de la forma de
gestió, directa o externalitzada” i assenyalen que
es tracta, en tot cas, de serveis públics i que cal
aplicar la premissa a igual feina, igual salari.

EIXOS CENTRALS DEL MANIFEST
gTercer sector, sindicats, patronals i

col·legis professionals de l’àmbit social
s’uneixen i demanen interlocució política
d’alt nivell amb urgència per revertir
“de manera immediata” la situació
d’infrafinançament crònic que pateix el
sector.
gReclamen polítiques públiques que

assegurin la cobertura dels drets socials,
la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat
dels serveis i la millora de les condicions
laborals dels treballadors i treballadores.
gEl manifest fundacional insta el Govern

i el Parlament a construir els consensos
necessaris per garantir uns pressupostos
per a l’any 2020 que assegurin el
desplegament de les polítiques socials:
dependència, RGC, IRSC actualitzat i
habitatge social, entre d’altres.
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El CITE de CCOO organitza
una jornada sobre drets socials
i immigració el 20 de desembre
El 18 de desembre se celebra el Dia Internacional del
Migrant. En el marc d’aquesta commemoració, el Centre
d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO
de Catalunya organitza, el 20 de desembre, una jornada
sobre drets socials i immigració. L’acte compta amb la
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i tindrà lloc entre
les 9.30 h i les 14 h al Palau Macaya de Barcelona (passeig
de Sant Joan, 108). Per a més informació o per formalitzar la
inscripció, podeu trucar al 93 481 27 20 o enviar un correu
a cite@ccoo.cat.
9.30 h Obertura, a càrrec de Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Júlia Trias, cap de gabinet de la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació de l’Ajuntament de Barcelona; un representant
de l’Obra Social “la Caixa” (per confirmar), i Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció
Social, Barcelonès i Migracions de CCOO de Catalunya.
10 h - 11 h Taula rodona: “L’accés a un treball digne i amb drets”.
— Treball de la llar i les cures: Aurora Huerga, secretària de la Federació de Construcció i
Serveis de CCOO de Catalunya.
— Joves estrangers: Irene Ortiz, coordinadora nacional d’Acció Jove.
— Noves precarietats: Carmen Juares, responsable de Noves Realitats del Treball i Precarietat de CCOO de Catalunya.
Modera: Carles Bertran, director del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO de Catalunya.
11 h - 11.30 h Pausa.
11.30 h - 12.30 h Taula rodona: “Un habitatge assequible i de qualitat”.
— Propostes sindicals: Liliana Reyes, responsable d’Habitatge de CCOO de Catalunya.
— Activisme social: ponent per determinar.
— Dificultats en l’accés: Javier Bonomi, president de Fedelatina.
Modera: Alba Hernández, assessora del CITE de CCOO de Catalunya.
12.30 h - 13.30 h Taula rodona: “La lluita contra la discriminació i per la igualtat
d’oportunitats”.
— Delictes d’odi: Erika Torregrossa, secretària general del Col·legi d’Advocats Penal Internacional (pendent de confirmació).
— Marc legal: Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya.
— Discriminacions per origen: Fàtima Ahmed, presidenta de l’associació intercultural
Diàlegs de Dona.
Modera: María Elena Bedoya, assessora jurídica del CITE de CCOO de Catalunya.
13.30 h Cloenda, a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

El 5 de desembre

CCOO organitza
una jornada
sobre els drets
de les persones
amb diversitat
funcional
Cada any CCOO de Catalunya fa una
trobada amb entitats que representen
les persones amb diversitat funcional
(discapacitat), amb el compromís
d’actualitzar les reivindicacions d’aquest
col·lectiu i de treballar conjuntament
amb l’objectiu d’avançar en la igualtat
d’oportunitats, en la inserció laboral i
social, en l’autonomia personal i en la
dignitat d’aquestes persones.
Aquesta trobada tindrà lloc el proper 5
de desembre, a partir de les 10 hores,
a la sala 11 de la seu central de CCOO
de Catalunya (Via Laietana, 16, de
Barcelona).
Aquest any, la Generalitat s’ha
compromès a assolir un pacte nacional
per a les persones amb discapacitat,
per la qual cosa s’ha obert un procés de
debat. La jornada d’enguany té com a
objectiu, d’una banda, fomentar el debat
dels grups i el debat sobre el contingut del
pacte així com els recursos que aquest
requerirà, i, així mateix, manifestar el
posicionament i les propostes globals,
confederals i transversals de CCOO de
Catalunya sobre la inclusió sociolaboral
i els drets de les persones amb diversitat
funcional. De l’altra, pretén sensibilitzar
les persones dirigents del sindicat,
amb vista a crear una plataforma
reivindicativa per a les negociacions
col·lectives i l’acció sindical.
Per participar en la jornada us heu
d’inscriure en aquest enllaç.
Trobareu el programa de la jornada en
aquest enllaç.
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Josep Maria Vall, president del Clúster de la Indústria
d’Automoció de Catalunya

“Preocupa la inestabilitat política per la
tasca que hem de fer conjuntament amb
l’Administració pública perquè el sector
de l’automòbil no es quedi enrere”

Catalunya està preparada per al canvi
inexorable del sector de l’automòbil cap el
cotxe elèctric? S’estan fent els deures? Les
empreses estan prenent mesures?
El sector de l’automoció a Catalunya està
molt ben preparat per al cotxe elèctric. Hem
d’entendre que no es tracta d’una arribada
sobtada, sinó d’un procés en què el mercat i
la indústria van trobant l’encaix entre necessitats i oferta de solucions.
La gran majoria de les empreses estan fent, i
molt bé, els deures, però alguna afectació hi
haurà. Afortunadament, el mercat de vehicles
elèctrics obre noves oportunitats, això sí: hi ha
d’haver una aposta important per la innovació.
En un món absolutament globalitzat, com
ens afecta o ens pot afectar la guerra comercial, els aranzels, el Brexit, la desacceleració d’Alemanya, la renacionalització de les
empreses…?
Tot afecta, en major o menor mesura. Les
barreres que posen murs a la lliure circulació
dels productes fan perdre competitivitat per
l’evident increment del preu final. El Brexit
tanca la porta, o modifica, una part del mercat i hem de veure quines noves relacions es
crearan, però no hem d’oblidar que és un dels
països importadors de vehicles espanyols.
D’altra banda, Alemanya és la gran màquina
europea i, si minva la velocitat, és lògic que
hi hagi conseqüències. De la mateixa manera
que el Regne Unit, hi ha països de la Unió Eu-

ropea que són mercats molt importants per
al sector com la mateixa Alemanya, Holanda,
Bèlgica o Portugal. Si les economies canvien,
les vendes es poden veure afectades.

que definiran l’agenda tecnològica del futur.
Per tant, hem de treballar conjuntament i
hem d’anar de bracet perquè el sector estigui
a l’avantguarda.

El nostre secretari general sempre destaca
la necessitat de mantenir els constructors
d’automòbils a Catalunya i portar la construcció de components del cotxe elèctric.
Això és possible?
El sector ha de mantenir el seu múscul. Tanmateix, una de les tendències que es poden
donar és que la producció passi a ser liderada
per l’eix asiàtic. De fet, la Xina ja s’està convertint en el líder de la mobilitat elèctrica, concretament, en els vehicles de bateria elèctrica. Ja exporta aquests productes a mercats
emergents, així com motors convencionals a
l’Àfrica i a la resta d’Àsia.
Els costos salarials, que fins ara eren un
dels avantatges competitius d’Espanya, de
l’Europa de l’Est i dels països emergents, cada
cop seran menys rellevants a l’hora de prendre decisions d’inversió, ja que el component
tecnològic tindrà més importància.
Per tant, el mercat global ha de pensar molt
més enllà d’un canvi en la cadena de valor. Tot
gira al voltant del cotxe elèctric, connectat i
autònom, però no hi ha unanimitat en el fet
que el futur estigui marcat per una tendència
global que fixi el vehicle elèctric o qualsevol
altre com a líder de vendes, el 2030, per exemple. El que és evident, és que és fonamental
invertir en innovació.

És un mal assumpte la coincidència de la
gran inestabilitat política amb un moment
fonamental per a la transició del sector de
l’automòbil a Catalunya?
L’estabilitat política és bona per al creixement i
perquè la indústria es desenvolupi, es generin
llocs de treball, etc. Ara bé, el més preocupant
de la inestabilitat política és la tasca que hem
de fer conjuntament amb l’Administració pública perquè el sector no quedi enrere, sigui
competitiu i afronti amb garanties el procés
d’innovació. A vegades, els ritmes dels governs i els de la indústria no són els mateixos.

Què es pot fer des de les administracions
per contribuir a l’adaptació al canvi del sector de l’automòbil?
Tot apunta que seran les administracions les

La formació és fonamental per adaptar
els treballadors i treballadores als canvis i
que milers no acabin pagant la transició de
l’auto. Com ha de ser aquesta formació des
d’un punt de vista empresarial?
Una de les principals tasques que ha de dur
a terme el sector és mantenir-se competitiu.
Per això, s’ha de treballar amb els empleats i
empleades, i invertir en la seva formació.
En aquesta línia, s’estan duent a terme acords
col·laboratius entre universitats i institucions
amb la condició de disposar d’enginyers i
enginyeres d’automoció formats, tal com requereixen els llocs de treball actuals. Des del
CIAC, amb el suport d’empreses del sector, ja
s’han signat acords de col·laboració amb la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
amb la Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya (UVic-UCC) per col·laborar amb
els graus en Enginyeria d’Automoció.
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Els drets laborals també són
drets humans
Esther Caballé
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya

El 10 de desembre, Dia Internacional dels
Drets Humans, es commemora el 71è aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Humans (DUDH), adoptada el 1948 per les
Nacions Unides.
Els drets laborals es troben recollits en l’article
23 i següents de la DUDH, i també en el dret internacional del treball, són part del dret internacional de drets humans i, per tant, són inherents
a tot individu i són integrals, exigibles, inviolables, progressius obligatoris i irrenunciables.
Ara bé, els drets humans laborals són, encara
avui, els més vulnerats, de manera silenciosa,
segons la Confederació Sindical Internacional
(CSI, 2019). El model neoliberal ha impulsat
la globalització econòmica, que s’ha fet una
cuirassa a mida basada en una complexa trama jurídica d’impunitat, fonamentada en una
nova concepció de la lex mercatoria o el nou
dret transnacional, amb el qual les empreses
gairebé són actors jurídics.
Aquest model es basa, d’una banda, en normes supranacionals, autonormatives, contractes atípics, en la creació de nous mecanismes de resolució de conflictes que suposen
de facto la privatització de la justícia i la submissió dels estats a la voluntat del mercat i,
sobretot, que les víctimes de la seva activitat
no puguin accedir a la justícia i demanar el
reconeixement dels danys patits. De l’altra, es
basa en l’actuació d’institucions internacionals, com el Fons Monetari Internacional i el
Banc Mundial, que impulsen noves receptes
neoliberals en matèria de reformes legislatives i polítiques públiques nacionals.
Aquesta trama ha permès la deslocalització
de la producció a països que tenen una legislació i un ordenament jurídic que no recullen
els drets humans laborals i on la violència antisindical dificulta la lluita organitzada i eficaç
de la classe treballadora. Aquest fet ha comportat que sorgeixin cadenes de subministres
que, a través de la seva activitat productiva,
sustentada en la violació dels drets humans
de la classe treballadora, alimenten les principals companyies multinacionals.
Així, segons la Confederació Sindical Internacional (CSI, 2016) aquest model de producció

representa el 80 % del comerç i el 60 % de la
producció mundial. La CSI indica que 50 de
les companyies mundials més grans només
tenen una relació contractual amb un 6 %
dels treballadors i treballadores de les seves
cadenes de subministrament, i que el 94 %
restant forma part de la mà d’obra oculta de
la producció mundial. En aquest nou context
global es mundialitza la precarietat i la pobresa social, i s’institucionalitza la violència antisindical per debilitar el moviment sindical.
És cert que el dret internacional s’ha dotat dels
instruments jurídics necessaris per garantir la
defensa efectiva dels drets humans laborals
de les persones treballadores. L’Organització
Internacional del Treball (OIT) recull, en els
seus vuit convenis fonamentals, les normes
bàsiques que han de garantir l’accés a un treball digne per a tothom amb igualtat de remuneració (Conveni número 100, 1951), sense discriminació (Conveni número 111, 1958),
sense treball forçós (convenis números 29, del
1930, i 105, del 1957) i lliure de treball infantil
(Conveni número 138, del 1973, i Conveni número 182, del 1999), i, sobretot, estableix que
es garanteixi la defensa col·lectiva i solidària
dels drets de les persones treballadores de
manera eficaç i eficient, i articulada a través de
les organitzacions sindicals (Conveni número
87, del 1948, i Conveni número 98, del 1949).
El dret internacional del treball reivindica la
importància del moviment sindical per garantir la vigència dels drets laborals en un món
globalitzat, tal com es constata amb la creació del sindicalisme global, que ha impulsat
els acords marc globals fruit de la negociació
col·lectiva a escala global entre les empreses
que conformen tota la cadena de producció i
els sindicats, i que han de garantir el compliment de les llibertats sindicals i l’accés a un
treball digne.
També, però, cal cercar noves eines jurídiques
que, de manera efectiva, garanteixin el compliment dels drets humans per part de les empreses que operen a l’exterior. En aquest marc,
el 2014, el Consell de Drets Humans va aprovar
la Resolució 26/9 amb l’objectiu d’establir un
grup de treball intergovernamental de com-

posició oberta per elaborar un instrument internacional, jurídicament vinculant que reguli
les activitats de les empreses transnacionals i
altres empreses comercials (Tractat vinculant
sobre empreses i drets humans).
El passat octubre va tenir lloc la cinquena sessió
de treball amb representants d’estats, organitzacions civils, sindicats i empreses. Tal com ha
reconegut la CSI, el tractat vinculant ha de reflectir la complexitat de l’economia mundial, ha
de ser vinculant i ha de disposar de capacitat
sancionadora i de mecanismes d’enjudiciament
en cas de violació dels drets humans.
Només amb instruments jurídics internacionals vinculants i amb capacitat sancionadora
que, de manera efectiva, reconeguin i protegeixin els drets humans, i amb l’apoderament
i l’impuls del moviment sindical internacional
aconseguirem garantir l’accés i la vigència de
tothom als drets humans.

