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L’Observatori Social de la Gent Gran
de CCOO posa en relleu la manca
de recursos públics destinats a
pensionistes i jubilats
Els màxims responsables de les federacions de Pensionistes
i Jubilats de CCOO d’Espanya i de Catalunya han presentat
recentment l’Observatori Social de la Gent Gran 2019, que
ens dona una panoràmica de les condicions de vida de les
persones grans: el seu estat de salut, els seus recursos tant
econòmics com de protecció social i els riscos específics als
quals s’enfronten. La presentació va comptar també amb
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.
Aquesta publicació estudia l’envelliment poblacional i
l’envelliment actiu, les llars de la gent gran i les dades que
evidencien les diferents condicions de vida durant la vellesa
d’homes i dones. L’observatori també permet determinar la
importància de revalorar les pensions i garantir el seu poder
adquisitiu en el temps, enfortint el sistema de pensions
d’avui i del futur, i detectar la insuficiència de recursos que
es dediquen al sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència. D’altra banda, la publicació
analitza el sistema públic de salut, element essencial per a la gent gran perquè la prolongació de
l’esperança de vida s’ha de produir en condicions saludables, amb autonomia i lliure de malalties, la
qual cosa és especialment rellevant en el cas de les dones, i ajuda a valorar aspectes com la manca
de residències públiques, el copagament sanitari, etc.
L’estudi recull que a finals de setembre es pagaven a Espanya 9.768.000 pensions a Espanya amb
una quantia mitjana de 994 euros. A Catalunya la mitjana se situava en 1.030 euros, amb un total
d’1.738.000 pensions. La franja mitjana dels perceptors se situa entre els 65 i els 69 anys. L’estudi
constata que el 47 % dels pensionistes tenen dificultats per arribar a final de mes, el 36 % no pot
marxar de vacances i el 34 % no pot assumir despeses imprevistes. L’informe també recull la bretxa
que hi ha entre homes i dones, aquestes últimes molt afectades en els seus ingressos a causa de
l’endèmica menor quantia dels seus salaris, entre altres causes, per la dedicació a les cures familiars,
cosa que provoca l’abandonament de la feina assalariada i que, al seu torn, afecta de manera important
les seves cotitzacions i, per tant, les pensions que cobren.
Falten places residencials
Un dels problemes més greus a Catalunya està en el nombre de places de residència per atendre
persones grans. Les places han anat augmentant en els darrers anys, però no al ritme en què ho ha fet
el nombre de persones grans de més de 65 anys amb necessitat d’atenció. El 2017 ja eren el 18,6 %
de la població catalana i, amb aquest ritme, l’any 2036 seran el 28,6 % del total. Una dada preocupant
és que per cada plaça residencial pública hi ha 3,44 places de residències privades, finançades amb
aportació pública.

editorial

Invisibles, també
per Nadal
L’Observatori Social de la Gent Gran de CCOO
deixa al descobert moltes misèries del nostre sistema de protecció social que afecten
d’una manera colpidora la gent gran, els nostres pensionistes i jubilats. L’estudi constata
que el 47 % dels pensionistes tenen dificultats per arribar a final de mes, el 36 % no pot
marxar de vacances i el 34 % no pot assumir
despeses imprevistes. Són dades certament
preocupants i que demostren que l’agenda
social ha de ser prioritària en la constitució
del nou Govern. Cal blindar, assegurar i millorar el nostre sistema públic de pensions,
perquè és un dels pilars del nostre estat del
benestar. I és urgent que es faci perquè cada
cop hi ha més gent que viu d’una pensió i
l’esperança de vida va augmentant al nostre país. No hem d’oblidar que les pensions
van ser un element de cohesió social en el
moment més profund de la crisi, quan moltes famílies van tirar endavant gràcies a les
pensions dels avis i les àvies.
Cal que cuidem la nostra gent gran. És molt
trist escoltar notícies com les d’aquesta setmana, que ens diuen que cada cop hi ha més
persones grans que passen les festes de Nadal en plena solitud, invisibles, i en molts casos amb importants dificultats econòmiques.
Enmig de la voràgine consumista del Black
Friday, el Ciber Monday i els comerços oberts
a totes hores, ens trobem històries de molta
gent que pateix les festes en silenci, sola i
sense capacitat per comprar, moltes vegades, ni els productes més essencials.
Una societat que ignora i no protegeix la seva
gent gran és una societat injusta, insolidària
i malalta. I, sí, aquesta també és la nostra.

www.ccoo.cat
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Protestes contra l’abús que fa H&M
d’acomiadar per emmalaltir

H&M a Catalunya ha acomiadat cinc treballadores per la via de l’article 52.d de l’Estatut dels
treballadors, dies després que el Tribunal Constitucional avalés l’extinció del contracte de treball per causes objectives, motivada per les faltes d’assistència justificades però intermitents.
CCOO va convocar dimecres una concentració
a Barcelona, a la qual va assistir el secretari
general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, davant les botigues d’H&M de l’avinguda del
Portal de l’Àngel per manifestar el seu rebuig,
per reclamar la rectificació i perquè la direcció
de l’empresa aturi aquesta pràctica.
CCOO denuncia que la situació d’aquestes cinc
dones acomiadades sota aquesta modalitat permet justificar acomiadaments de baix cost, ja
que genera una incertesa laboral entre la plantilla i crea por d’emmalaltir i agafar la baixa.

Acord sobre el conveni estatal del
sector d’estacions de servei
La patronal del sector d’estacions de servei i els
sindicats CCOO i UGT van arribar ahir a un acord
sobre el Conveni col·lectiu estatal d’estacions
de servei, amb la mediació del Ministeri de Treball, que va permetre desbloquejar la situació,
després de més d’un any llarg de negociacions.
En matèria salarial, l’acord preveu un increment
salarial d’un 1,5 % per a l’any 2019, amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’aquest any,
i un increment d’un 1,3 % per als anys 2020 i
2021. A més, inclou una clàusula de revisió salarial, en cas que l’IPC real superi els increments
acordats, per garantir el poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores del sector. Precisament l’aspecte salarial era un dels principals
punts de desacord entre totes dues parts, ja que
la patronal plantejava uns increments insuficients. Amb l’acord va quedar desconvocada la
vaga prevista per als dies 5 i 9 de desembre al
conjunt de l’Estat.

Distribució de places a residències públiques i privades per Comunitats Autònomes 2017

En l’apartat de la dependència, CCOO considera que la llei no s’aplica correctament: hi ha una manca
de compromís per part de l’Estat, que no finança el 50 %, tal com pertocaria. Dels 8.700 milions de
despesa anual, l’Estat aporta 1.300 milions; les comunitats autònomes, 5.200 milions, i els usuaris i
usuàries, 1.700 milions.
Un dels aspectes que també destaca l’estudi és la precarietat laboral instal·lada en els sectors
vinculats a l’atenció a la gent gran i la dependència, ocupats majoritàriament per dones que tenen
unes condicions laborals inacceptables.
Augment de la despesa
El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha reclamat que Espanya passi del 12 %
del producte interior brut que ara destina a la gent gran al 15 %, com fan els països del nostre entorn,
com ara França o Itàlia.
Pacheco també ha assegurat que CCOO té propostes molt factibles que podrien portar l’Estat a
ingressar uns 60.000 euros més i posar fi al problema del finançament del sistema públic de pensions,
com, per exemple: cotitzar segons el salari real i treure els límits dels salaris de més de 48.000 euros
l’any, cosa que suposaria anualment uns 7.000 milions d’euros; que els autònoms cotitzessin segons
els ingressos reals, cosa que suposaria uns 7.500 milions d’euros més, o que les aportacions patronals
tornessin a créixer com ho fan els seus beneficis i no es mantinguessin les retallades d’impostos al
capital que es van fer per compensar la situació de crisi econòmica.

CCOO denuncia pràctiques antisindicals a Groundl España
La direcció de l’empresa Groundl España, proveïdora d’empreses com Easyjet, Ryanair i Norwegian, ha
atemptat contra la llibertat sindical acomiadant tres candidats de CCOO a les eleccions sindicals del
passat 8 de novembre i expedientant els actuals delegats del sindicat.
El mateix propietari de l’empresa, en dues assemblees, va amenaçar els seus treballadors i treballadores amb la supressió del 25 % dels llocs de treball i la disminució progressiva de serveis en cas que
els actuals delegats de CCOO i candidats tornessin a ser electes.
La solució proposada per l’empresa consistia a no votar els candidats de CCOO, fet absolutament
intolerable. En aquest sentit, el 5 de desembre va tenir lloc una acció de protesta a la terminal 2 de
l’aeroport.

3
Núm. 335 - dilluns, 16 de desembre de 2019

CCOO demana a ERC que faciliti la investidura d’un govern progressista
i plurinacional a l’Estat espanyol per trencar el bloqueig institucional i
polític que es viu a Catalunya
CCOO va mantenir a principis de mes dues
reunions amb la direcció d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) per valorar la situació política
i social de Catalunya i d’Espanya, en el marc
de les negociacions per conformar un govern
a l’Estat espanyol. La primera trobada va tenir
lloc el 2 de desembre, al Centre Penitenciari
de Lledoners, on el secretari general de CCOO
d’Espanya, Unai Sordo, i el secretari general
de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, es van
reunir amb el president d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Oriol Junqueras. La segona reunió
es va produir el 3 de desembre, entre dues
delegacions de CCOO de Catalunya i Esquerra,
encapçalades pel secretari general del sindicat,
Javier Pacheco, i el coordinador nacional del
partit republicà, Pere Aragonès.

CCOO va aprofitar les dues trobades per reclamar
als màxims responsables d’ERC que facilitin la
investidura d’un govern progressista d’esquerres
que plantegi diàleg i solucions efectives per
al conflicte polític que hi ha a Catalunya i que
trenqui el bloqueig institucional i polític que es
viu des de fa massa temps.
Agenda social prioritària
El primer sindicat de Catalunya també va demanar
a Esquerra el suport a un govern de progrés a
l’Estat per fixar, com a prioritat política, l’agenda
social amb l’objectiu d’abordar amb urgència
temes com la reforma laboral, el sistema públic
de pensions, l’habitatge, la protecció social,
la política fiscal, el canvi de model productiu,
les polítiques energètiques i climàtiques, les

transformacions digitals i tecnològiques, els
reptes demogràfics, la feminització de la societat
o les polítiques per als joves. En aquest sentit,
CCOO va insistir en la necessitat d’aprovar
pressupostos tant a l’Estat com a Catalunya.
CCOO va incidir en el fet de no deixar passar
més temps per constituir un govern que
tingui un programa progressista, perquè ens
hi juguem molt. Sobretot per impulsar una
solució política per a Catalunya i aturar una
extrema dreta xenòfoba, homòfoba, masclista,
neofeixista i anticatalanista, i fer-ho amb
polítiques socials que ofereixin expectatives de
futur a amplis sectors de la nostra societat que
estan molt precaritzats i viuen amb una gran
inseguretat.

Llum verda al Conveni col·lectiu d’oficines i
despatxos de Catalunya per als anys 2019-2021
CCOO, UGT, Foment del Treball Nacional i Pimec
han signat el Conveni col·lectiu d’oficines i despatxos per als anys 2019-2021. Aquest conveni
és d’especial rellevància, ja que afecta desenes
de milers de treballadors i treballadores de Catalunya. Aquest acord suposa una culminació molt
positiva per a totes les parts implicades en la negociació, després de pràcticament un any de treball: cobreix i desenvolupa els objectius definits
per l’Acord estatal per a la negociació col·lectiva
(AENC) i l’Acord interprofessional de Catalunya
(AIC). També suposa avenços substancials en
drets i l’adaptació i la modernització d’un dels
convenis col·lectius d’àmbit funcional més ampli
i, per tant, dels més importants del país.
Els aspectes més rellevants de millora
El conveni recull increments salarials del 2 % per
al 2019 i el 2020 i de l’1,8 % per al 2021. Recull també la garantia de retribució mínima anual
(per jornada completa), excloent-ne, per a aquest
còmput, els complements i plusos previstos en
el conveni: 2020, 13.000 euros, i 2021, 14.000
euros.

En relació amb la jornada de treball, preveu la
reducció del temps de treball en 4 hores el 2020
(total 1.768) i 4 el 2021 (total 1.764). Es regula
també el dret a la desconnexió digital.
Pel que fa a les carreres professionals, el conveni
recull l’eliminació de la categoria “titulats/ades
superiors d’entrada”, la promoció automàtica als
18 mesos dels auxiliars de primera ocupació i
la jubilació forçosa pel fet de complir l’edat ordinària de jubilació.
Quant als permisos, vacances i excedències,
recull l’establiment de criteris de rotació per
a l’elecció de les vacances, la reserva durant
6 mesos del lloc de treball en l’excedència voluntària, l’equiparació per a les parelles de
fet del permís per matrimoni, la millor cobertura del complement d’incapacitat temporal
per l’equiparació del repòs domiciliari derivat
d’intervenció quirúrgica a l’ingrés hospitalari, el
gaudiment del dies de permís dintre dels 15 dies
posteriors al fet causant o fins a la data d’alta en
cas de malaltia o accident de familiar, incloent el
mateix tractament en el permís per defunció, les
adaptacions legals sobre suspensió del contracte

de treball per naixement o cura de menor i permisos per lactància, i la modificació de l’apartat
de bestretes i préstecs.
Es fomenta la igualtat i la no discriminació, amb
pautes per elaborar protocols de prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe, mesures
per prevenir la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i
del col·lectiu LGTBI, plans de gestió de la diversitat d’origen, l’adaptació normativa dels plans
d’igualtat o la priorització de la contractació de
persones amb diversitat funcional.
Respecte de la contractació, preveu la regulació
dels contractes en pràctiques, formació i aprenentatge, la clàusula d’ocupació de qualitat per als
contractes temporals i les modificacions en matèria de subcontractació amb els plantejaments establerts per l’Acord interprofessional de Catalunya.
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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.

Concentració dels
vigilants de seguretat
CCOO va participar en la concentració de vigilants de seguretat del passat dijous 12 de desembre, a Barcelona, juntament amb els sindicats
UGT, USOC, SPS i ADN. Davant la Delegació del
Govern, van reivindicar una major protecció jurídica i personal.
El col·lectiu ha patit diferents casos d’agressió,
i amb aquesta protesta demanaven que els vigilants tinguin el caràcter d’agents de l’autoritat
per així poder endurir les conseqüències legals
d’aquestes situacions.

CCOO, en defensa del
nou Hospital Doctor
Josep Trueta a Girona

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.

Fa anys que es parla del projecte de construcció
del nou edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta
de Girona. De fet, ja han passat quatre consellers
i conselleres de Salut amb les promeses del nou
hospital sense que cap s’hagi compromès a construir-lo ni hagi pres cap decisió en aquest sentit.
Des de la Federació de Sanitat de CCOO s’aposta
per la proposta d’aixecar-lo als terrenys de Domeny oferts per l’Ajuntament de Girona. És el lloc
idoni per mantenir la qualitat assistencial de tota
la regió sanitària gironina (més de 800.000 habitants), amb una sanitat 100 % pública.
El sindicat ha recollit més de 4.000 signatures
(entre les quals, les de 900 persones de la plantilla) per rebutjar la unificació amb l’Hospital Santa Caterina de Salt, al costat de la sortida sud de
l’autopista, que pateix diàriament cues quilomètriques, perquè representaria tenir només una porta
d’urgències a la regió i es perdria accessibilitat.

5
Núm. 335 - dilluns, 16 de desembre de 2019

Es presenta una guia sobre
l’adaptació al canvi climàtic
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya han
editat, conjuntament, un document adreçat a les
persones treballadores i els seus representants,
en el context que ens trobem d’emergència
climàtica i coincidint amb els debats de la
cimera COP25 de Madrid. Es tracta d’una guia
que du per títol “El món del treball davant del
repte del canvi climàtic. Com s’han d’adaptar
les empreses i les persones treballadores al nou
escenari climàtic?”.
L’objectiu de la guia és dotar els treballadors,
treballadores i representants sindicals d’una eina
entenedora i útil que permeti conscienciar sobre
la situació ambiental que estem patint, des del
punt de vista global, però també local. El punt de
partida és que el canvi climàtic està afectant la
gran majoria de sectors productius.
Dins del projecte Clinomics
Aquesta actuació forma part d’un projecte
anomenat Clinomics, que pretén impulsar
processos d’adaptació al canvi climàtic i
anticipar-se als seus efectes. Aquest projecte
Life Clinomics compta amb el finançament de la

Unió Europea i està coordinat per la Diputació de
Barcelona. La resta de socis que en formen part
són la Unió de Pagesos, la Cambra de Comerç de
Barcelona, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre,
així com CCOO i UGT de Catalunya.
Life Clinomics se centra en tres territorisecosistemes i en tres sectors econòmics
vinculats al medi natural que són vulnerables,
però tenen oportunitats significatives davant
del canvi climàtic: el pesquer, l’agroforestal i el
turístic.
La guia no formava part dels productes
inicialment previstos dins el projecte Clinomics,
però sí que ha estat un dels resultats de la
recopilació d’experiències i de coneixements
d’aquest interessant projecte, coordinat pels dos
sindicats majoritaris a casa nostra.
El document fa una breu introducció sobre el
canvi climàtic, i després parla de la vulnerabilitat
en el món del treball, de l’avaluació del risc de les
persones treballadores, de les oportunitats que

també se’n deriven, d’aquest procés d’adaptació
i de les mesures i les accions que cal adoptar.
Per últim, aquesta modesta aportació sindical
davant l’emergència climàtica també inclou un
apartat de bones pràctiques, amb exemples
i experiències d’adaptació per fomentar una
participació activa i efectiva de les persones
treballadores en diferents sectors d’activitat.
La guia es pot descarregar des de la pàgina web
del projecte Clinomics.

La revista ‘Alternativas económicas’ ofereix un descompte
del 30 % en qualsevol modalitat de subscripció a l’afiliació
de CCOO
Com a afiliat o afiliada de CCOO tens un descompte
del 30 % sobre qualsevol modalitat de subscripció a
la revista Alternativas económicas. És una publicació
que parla sobre l’economia i els seus efectes en la
vida de les persones. Com ens afecten els canvis
en la regulació laboral o fiscal, en pensions, sanitat,
educació o habitatge? És el tipus de preguntes
que ens formulem i que intentem respondre amb
pedagogia i rigor.
La revista existeix des del març del 2013 i la fa
una cooperativa de treball associat (Alternativas
económicas, SCCL). La publicació sosté un
enfocament social i ciutadà.
Promoció per a nous subscriptors.
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Al gener s’activa la zona de baixes emissions de
les rondes de Barcelona
Inici de restriccions de trànsit a grans ciutats de Catalunya

Coincidint amb l’inici del 2020, diverses ciutats de Catalunya restringiran la circulació de bona
part dels vehicles més contaminants, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire en espais
on se superen els nivells de seguretat de la UE. L’instrument per fer-ho és la zona de baixes
emissions (ZBE).
El cas més significatiu és el de la ZBE corresponent a les rondes de Barcelona, que inclou els
termes municipals de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Barcelona (excepte el
polígon de la Zona Franca industrial, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes) i part dels municipis
d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
En aquest espai s’estableixen certes restriccions al trànsit de vehicles (no afecten la ronda de
Dalt ni la ronda Litoral):
h A partir de l’1 de gener del 2020.
h Entre les 7 i les 20 hores (feiners de dilluns a divendres).
h No podran circular-hi vehicles sense distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit, la
qual cosa significa la limitació del trànsit de vehicles en funció de la seva data de matriculació:
g Turismes de gasolina d’abans de gener del 2000.
g Turismes dièsel d’abans de gener del 2006.
g Furgonetes d’abans de l’octubre del 1994.
g Motos, ciclomotors i vehicles lleugers d’abans del 2003.
h Hi ha excepcions (vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis, etc.) i es poden demanar autoritzacions (determinats professionals, turistes, accessos esporàdics…).
h Al voltant d’un 20 % de tots els vehicles tindran prohibit circular per aquesta ZBE (en el cas
de motos i ciclomotors, un 40 %).

Davant l’incompliment d’aquesta normativa,
s’estableixen importants sancions econòmiques, aplicables a partir de l’1 d’abril.
Altres ciutats catalanes tenen també definides ZBE (com Sant Cugat del Vallès o Sant Just
Desvern) i d’altres les tenen en projecte (com
en el cas de Badalona), de manera similar al
que s’ha desenvolupat ja a metròpolis com
Londres, Madrid o Berlín.
Teniu més informació al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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