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Hauran de comptar amb nosaltres

editorial

Continuem immersos en una crisi sanitària de dimensió global
que afecta a tothom. Una crisi que ha posat en perill la salut i la
vida, i que fa trontollar el sistema polític, econòmic i social.
En aquest context, ha estat el treball el que s’ha demostrat essencial per garantir la vida de les persones. El treball de les dones i homes del sistema sanitari i sociosanitari, de les residències
de gent gran o d’atenció a domicili, que ens estan salvant la
vida jugant-se la seva. És el treball de les cures, tan devaluat i precaritzat, el que s’ha
demostrat cabdal en aquesta crisi.
És el treball el que ha pogut garantir que puguem sobreviure mentre ens protegim de la malaltia, concretament, el de les dones i homes que treballen a l’alimentació, al camp, a la neteja,
a la seguretat, a la investigació, a l’abastiment d’energies, al transport, a l’educació, als serveis
bancaris i a l’assessorament a les persones.
Per això, cal reivindicar el treball digne. No podem permetre que els serveis públics i els seus
treballadors i treballadores estiguin en precari; que el sistema de residències siguin externalitzat
i tracti les nostres persones grans com a mercaderies; que les treballadores de la neteja i de les
llars o del camp treballin sense regulació legal, sense protecció social i, fins i tot, sense reconeixement de regularitat per viure entre nosaltres, o que la precarietat campi entre la gent jove i
que siguin les dones les més perjudicades.
Cal canviar el sistema. Cal posar fi a l’especulació amb els drets bàsics i apuntalar un sistema
públic que garanteixi els drets essencials perquè la societat sigui més forta i que el treball, tot
els treballs remunerats i no remunerats, i productius i reproductius, siguin dignes.
Que ningú no ho dubti, ni els poders públics ni els privats: per sortir d’aquesta crisi, hauran de
comptar amb nosaltres.

CCOO, a l’altura

CCOO de Catalunya valora positivament l’acord de pròrroga dels ERTO

El més important és evitar acomiadaments
CCOO i UGT van signar dilluns a Madrid un acord amb el Govern de l’Estat i les patronals.
Aquest acord permet mantenir la situació d’ERTO per a gairebé quatre milions de persones, assegurant-los ingressos fins al 30 de juny. És molt important que aquesta mesura,
destinada a preservar els llocs de treball, es produeixi mitjançant un acord i s’eviti la multiplicació del conflicte empresa per empresa. Javier Pacheco en destaca que “per primera
vegada les ajudes públiques estan limitades per a les empreses que declaren dividends
i per a les que tenen la seu a paradisos fiscals”. L’acord permet la reincorporació progressiva al lloc de treball per facilitar l’adaptació al ritme de represa de l’activitat que permeti
l’evolució de la pandèmia.

Enllaç amb el document

És en moments difícils, de crisi, de patiment, de
conflicte, de risc, de necessitat de prendre decisions
difícils i arriscades, quan una organització com la
nostra ha de ser-hi i ha de demostrar la seva utilitat
i la seva força, el seu compromís i la seva voluntat
de servei, especialment a la gent treballadora, però
també a la ciutadania en general. I això és precisament el que està fent i demostrant, una vegada
més, CCOO. El nostre sindicat s’està implicant amb
gran intensitat i està tenint molt a veure amb les
decisions fonamentals que estan prenent els governs per salvar el màxim de llocs de treball que es
pugui en aquesta terrible crisi sanitària, però també
en la reclamació de proteccions socials i econòmiques perquè ningú no es quedi enrere i evitar tant
com es pugui les bosses de pobresa i exclusió social que pot produir l’impacte de la pandèmia en
l’economia i el mercat de treball.
CCOO també és, dia a dia, al costat de tota la gent
que necessita suport, assessorament i acompanyament. I les dades són contundents: en un mes el web
de CCOO de Catalunya ha rebut unes 354.000 visites
i les preguntes freqüents, més de 56.000 visualitzacions; hem respost 15.617 consultes per telèfon i
més de 9.000 en línia; hem intervingut tècnicament
en salut laboral a 722 empreses, i hem assessorat, en
temes vinculats a ERTO, 2.240 empreses on treballen
333.224 persones. El nostre Gabinet Tècnic Jurídic ha
obert 416 expedients jurídics i ha interposat 69 denúncies a la Inspecció de Treball. En total, en un mes,
CCOO de Catalunya ha prestat servei a unes 700.000
persones de manera directa mitjançant la negociació
i la concertació amb Govern i patronals.
On és CCOO? On ha de ser sempre: al costat de
la gent treballadora.

PER A CONSULTES LABORALS SOBRE EL CORONAVIRUS:
TRUCA’NS:

933 100 000

de dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h
dissabte de 9.00 a 14.00 h

O CONSULTA EN LÍNIA: https://consulta.ccoo.cat

www.ccoo.cat
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Participació massiva en les accions telemàtiques
i virtuals organitzades en el Primer de Maig en
temps de coronavirus
A causa de la pandèmia ocasionada per la COVID-19, enguany CCOO de Catalunya ha commemorat un Primer de Maig del tot atípic. No es va poder sortir
en manifestació al carrer, però les reivindicacions es van fer sentir amb força de
manera virtual, amb el lema “Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida”.
L’excepcionalitat del moment va obligar a prendre totes les mesures de prevenció de cara a la realització dels parlaments dels secretaris generals de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco, i de la UGT de Catalunya, Camil Ros, així com per a la
cobertura mediàtica. En aquest sentit, enguany les intervencions van tenir lloc
davant de l’Hospital del Mar de Barcelona, en homenatge a totes les persones
que treballen en l’àmbit sanitari i en altres sectors essencials. Televisió de Catalunya va cobrir en directe aquests parlaments.
Vídeo amb emotivitat i reivindicació
La jornada va començar amb l’estrena d’un vídeo de CCOO de Catalunya que es
va moure durant tot el dia per les xarxes socials i que va tenir desenes de milers
de visualitzacions i comparticions. Aquest material audiovisual va comptar amb
la veu del gran actor Josep Maria Pou i volia ser un gran reconeixement als treballadors i les treballadores que han estat essencials en aquesta pandèmia, però
també una gran reivindicació de la gent treballadora, amb el missatge unànime
que per sortir d’aquesta crisi “Hauran de comptar amb nosaltres”. Només a través de YouTube i Facebook, el vídeo va tenir unes 30.000 visualitzacions, sense
comptar altres vies o plataformes.
Manifestació massiva i històrica per les xarxes socials
Al migdia va tenir lloc una impressionant manifestació virtual organitzada a escala estatal a través de les xarxes socials. Es va triar Twitter com a xarxa social
més adequada i es va demanar que cada persona es fes un vídeo o una foto
amb una petita pancarta i publiqués el tuit entre les 13.30 h i les 14 h. L’etiqueta
es va difondre una estona abans a través de WhatsApp. Les desenes de milers
d’impactes a les xarxes demostren la dimensió de la convocatòria, que passarà a
la història com la primera manifestació virtual celebrada pel nostre sindicat. Volem tornar a trepitjar els carrers en un Primer de Maig, però és important retenir
les experiències i els aprenentatges d’aquesta convocatòria amb característiques
obligades per les circumstàncies, però superada amb èxit.
Concert virtual
A la tarda, durant més de tres hores, va tenir lloc un concert virtual de desenes
d’artistes que van voler ser presents el Primer de Maig en la convocatòria de
CCOO i UGT, amb les seves actuacions per via telemàtica. Es van comptabilitzar unes 116.000 reproduccions. CCOO de Catalunya va retransmetre el concert
mitjançant el web del sindicat, que va connectar amb el canal de YouTube de
CCOO estatal.
El concert va finalitzar a les 20 h per donar pas a l’aplaudiment general als treballadors i les treballadores dels serveis essencials.

https://youtu.be/uS104R3aSJs
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Vaga indefinida a Nissan per exigir un pla
industrial de futur

El dia 4 de maig es va iniciar una vaga indefinida
a Nissan davant la manca de claredat per part de
la direcció de l’empresa sobre el futur industrial
de les plantes que té a Catalunya. La direcció
no ha aclarit en cap moment les perspectives
industrials de futur, i la situació sobrepassa
els límits d’indefinició i incertesa pel que fa a
la continuïtat de les plantes productives que
Nissan té a l’Estat. Ja fa alguns mesos que CCOO
manifesta la necessitat que la multinacional
informi dels seus plans de futur a Catalunya i
a l’Estat, però no només no ha aclarit aquesta
qüestió, sinó que l’horitzó és més incert que
mai i estan en risc 3.000 llocs de treball directes i
al voltant de 20.000 llocs de treball indirectes.

El personal de neteja de centres sanitaris i
residències també són grup de risc
CCOO ha demanat al Govern de Catalunya que
les netejadores siguin considerades personal
de risc, ja que són un col·lectiu que es troba a
la primera línia de la lluita contra la COVID-19 i
és fonamental per posar fi als contagis de coronavirus. CCOO veu imprescindible una sèrie de
mesures que atorguin valor a la feina desenvolupada pel col·lectiu de neteja d’hospitals, residències i altres centres sanitaris, que continuen
sent espais crítics en aquests moments.
CCOO demana qualificar el personal de neteja
dins del grup d’exposició d’alt risc i dotar-lo dels
EPI necessaris i homologats per fer la seva feina.
Així mateix, exigeix a les empreses que revisin
l’avaluació de riscos laborals a través dels serveis
de prevenció, per adaptar-los a les circumstàncies derivades d’aquesta pandèmia. I, finalment,
el sindicat demana que aquest personal de neteja estigui junt amb el personal sanitari per a la
realització de tests de la COVID-19 i, a la vegada,
que es doni la formació adient en matèria de
gestió de residus i de residus bioperillosos de
manera permanent.

Ens ha deixat Santiago Domínguez

El passat 4 de maig va morir Santiago Domínguez
Guisado, delegat de
CCOO a Mecalux,
després d’una llarga
malaltia. En Santiago havia treballat en
aquesta empresa de
prestatgeries que té
oficines a l’Hospitalet
i fàbrica a Cornellà,
i fins al darrer moment havia demostrat el seu compromís
amb els valors i les conviccions de defensa de la
gent treballadora.
CCOO vol recordar la seva memòria i acompanyar
la seva família i amistats en aquests dies tristos.

CCOO de Catalunya celebra la primera
assemblea de delegats i delegades
telemàtica amb un gran èxit de participació
El passat 29 d’abril CCOO va organitzar
una assemblea de delegats i delegades
telemàtica, amb el lema “Hauran de
comptar amb nosaltres”, que es va poder seguir pel canal de YouTube del sindicat i també pel web www.ccoo.cat. A
l’assemblea, s’hi van arribar a connectar unes 1.400 persones, i la participació al xat amb preguntes i comentaris
va ser certament massiva.
Després de la presentació de Belén López, responsable de Comunicació de
CCOO de les Comarques Gironines, hi
van intervenir Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya. També van tenir lloc diverses intervencions de
sindicalistes de sectors i territoris que van valorar la feina dels sectors essencials en aquesta crisi
i la tasca del sindicat a tot arreu.
Pacheco i Torre es van centrar a explicar les principals reivindicacions laborals i socials en l’actual
situació de confinament per coronavirus.
Teniu oportunitat de tornar a veure l’assemblea en aquest enllaç.

CCOO avala les mesures fiscals urgents que
reclama la Plataforma per una Fiscalitat
Justa, Ambiental i Solidària amb ingressos
anuals addicionals de 34.301 milions d’euros
La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària (de la qual CCOO forma
part) ha presentat un informe que inclou
quinze paquets de mesures per fer front a la
crisi econòmica i social de la COVID-19. En
el document es diferencia entre les mesures
de xoc —per salvaguardar les persones, les
famílies i el teixit econòmic— i les mesures
a mitjà i a llarg termini que han de reorientar
l’economia des del punt de vista estructural.
Són mesures urgents per mobilitzar la major
quantitat possible d’ingressos gravant beneficis extraordinaris, la riquesa de qui més té,
productes financers de caràcter especulatiu i
les activitats que generin un impacte negatiu
en el medi ambient.
És el moment també de treballar per una reforma fiscal de futur a través de l’eliminació de
beneficis fiscals, l’equiparació de la tributació
de les rendes del treball i les del capital o la fi

dels privilegis vinculats a societats inversores i
a la presència en paradisos fiscals.
Entre les propostes podem destacar les següents: crear una taxa COVID per als patrimonis de més d’un milió d’euros; establir un
complement extraordinari i progressiu de la
tarifa sobre els trams superiors de l’IRPF a escala estatal; fixar una tributació mínima efectiva de l’impost de societats del 15 % sobre
el resultat comptable, i del 18 % per a grans
empreses, sector de la banca i hidrocarburs;
apujar 3 punts l’IVA per a béns sumptuaris, i
aplicar un tipus zero per a determinats productes sanitaris i d’higiene personal.
El conjunt de mesures proposat podria tenir
un impacte recaptatori mínim de 34.301 milions d’euros anuals a mitjà i a llarg termini, i
facilitar ingressos addicionals.
Podeu trobar l’informe en aquest enllaç
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CCOO ofereix adequació de la quota d’afiliació a les
persones que han perdut ingressos i també facilitats
per a les noves afiliacions
La Comissió Executiva de CCOO de Catalunya va aprovar, el 5 de maig,
diverses mesures per a les persones afiliades amb pèrdua d’ingressos
a causa de la crisi de la COVID-19. Les mesures preveuen reduccions
temporals de la quota i l’accés als serveis jurídics i a l’assessorament
amb preus reduïts per a les noves afiliacions amb ingressos inferiors
a 14.000 € anuals.
El pla de quotes del sindicat ja s’adapta als ingressos de cada afiliat o
afiliada amb diferents trams de quota segons els ingressos que tinguin, però com a sindicat solidari volem oferir noves mesures per a les
persones que s’han vist més perjudicades en aquesta situació de crisi.
MESURES PER A LES PERSONES AFILIADES
Adequació de l’import de la quota per a les persones afiliades que han
perdut ingressos perquè es troben en situació d’ERTO o perquè han
perdut el lloc de treball
QUADRE DE QUOTES
INGRESSOS ANUALS

QUOTA MENSUAL

De 14.001 € a 24.000 €

12,10 €

De 7.001 a 14.000 €

7,15 €

Inferior a 7.001 €

3€

Sense ingressos

0 € durant 3 mesos

MESURES PER A LES NOVES AFILIACIONS
Assessorament laboral
— L’assessorament laboral individual és gratuït per a les persones afiliades i amb una carència de 3 mesos de quota general (13,50 €)
per a les noves afiliacions.
— Com a novetat, per a les persones que tenen ingressos inferiors
a 14.000 € la carència serà de 3 mesos de quota reduïda (7,15 €).
Assessorament jurídic
— Oferim els nostres serveis jurídics a un cost menor de l’habitual per
a totes les persones que hagin tingut una minoració important en
els seus ingressos.
— Oferim importants descomptes a les persones que hagin perdut el
seu lloc de treball com a conseqüència de la crisi de la COVID-19
i vulguin tramitar una demanda per nul·litat en l’acomiadament.
APLICACIÓ DE LES MESURES
Per poder tenir accés a aquestes mesures, les persones afiliades hauran de dirigir-se al sindicat a través del telèfon 933 100 000, als locals
sindicals o a través de la representació sindical a l’empresa.

CCOO reobre els seus locals arreu de Catalunya per
complementar l’atenció en línia i telefònica
CCOO de Catalunya està reobrint els seus locals físics arreu de Catalunya a partir d’aquesta setmana. Recordem que el sindicat va decidir
tancar-los en el moment més àlgid de la pandèmia de la COVID-19, per
tal d’evitar possibles contagis en el contacte directe entre les persones.
Els locals de CCOO que han reobert aquesta setmana, amb horari de 9
a 14 hores, són els de Via Laietana a Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona,
Cornellà de Llobregat, Sabadell, Granollers, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Blanes, Figueres, Reus i Tortosa, i el dilluns 18
de maig obrirà Manresa.
CCOO de Catalunya continua donant servei d’atenció i assessorament
en línia mitjançant el seu web, www.ccoo.cat, i per telèfon, a través del
93 310 00 00, amb horari de 9 a 19 hores de dilluns a divendres i de 9 a
14 hores els dissabtes.
LOCALS SEGURS CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Durant l’estat d’alarma les trucades al telèfon 900 900 120 i al 112 així
com les demandes de suport i d’ajut de dones en situació de violència
masclista s’han vist incrementades. Les mesures de confinament han
agreujat situacions, o n’han creat de noves, que posen les dones que
pateixen aquesta violència en una greu situació de risc i d’inseguretat.

Davant d’aquesta realitat, CCOO, a més de donar informació sobre drets
i serveis que tenen les dones que pateixen violència masclista, també
s’ha sumat a la campanya, impulsada per l’Institut Català de les Dones i el
Consell Nacional de Dones, de locals segurs contra la violència masclista.
Amb aquesta acció, CCOO posa a disposició de les dones que pateixen
violència masclista, i també de les seves criatures, els seus locals segurs i
lliures de violències masclistes, perquè hi puguin anar per demanar ajut,
informació o que es truqui per elles al 900 900 120 o al 112 si la situació
és de risc, així com adreçar-les a aquells serveis especialitzats i de suport,
tant de les administracions com de les entitats, de la xarxa de recursos
i serveis de Catalunya que tenen a la seva disposició a cada municipi o
comarca.
A més, als nostres locals també trobaran informació i assessorament del
nostre SIAD laboral (Servei d’Informació i Assessorament a les Dones)
sobre drets laborals de les dones en situació de violència masclista tant
en l’àmbit de la parella com en l’àmbit laboral, si és que pateixen assetjament sexual o per raó de sexe.
També es poden adreçar a nosaltres trucant al telèfon 93 310 00 i demanar informació per a elles mateixes o per altres dones que estiguin patint
violència masclista.
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La crisi sanitària, l’estat d’alarma i la paràlisi econòmica
deixen gran part de la població treballadora al límit de
la subsistència
Els resultats de l’atur registrat el mes d’abril evidencien la greu situació provocada per l’emergència
sanitària de la COVID-19 i el seu impacte en l’ocupació. Malgrat els ERTO que han esmorteït aquest
impacte i que a principis de maig afectaven 704.718 persones, l’atur registrat i la pèrdua d’afiliació a
la Seguretat Social reclamen mesures urgents. Avui una de cada dues persones treballadores necessita una prestació. Facilitar-ne la tramitació, ampliar el col·lectiu al qual s’adrecen i incrementar-ne
la quantitat esdevenen prioritats per salvar moltes llars de la insolvència i per mantenir demanda i
activitat econòmica.
Atur registrat
El mes d’abril del 2020 va deixar una xifra de
467.810 persones registrades com a aturades
a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), cosa que significa un increment
interanual del 22,6 % (86.212 aturats i aturades
registrats més que fa un any). A Espanya són
3.831.203 les persones desocupades, amb un
augment del 21,1 %.
Respecte del mes anterior, l’atur registrat
presenta un augment de 50.763 persones
aturades (12,2 % més). La població menor de
25 anys registra un increment de 6.872 joves
sense feina (24,1 %) respecte de l’any anterior,
i fa que a Catalunya hi hagi un total de 35.423
joves que cerquen feina sense èxit. Respecte
del març, l’atur juvenil ha augmentat en un
13,1 % i hi ha 4.110 joves sense feina més.
Cal tenir en compte que aquestes xifres no inclouen les persones afectades per expedients
de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i
que, a principis de maig, n’eren 95.874, de les
quals 90.085 per força major, que afectaven,
respectivament, 704.718 i 603.014 persones.
Aquestes xifres tampoc no comptabilitzen
les persones que s’han quedat sense ocupació i que poden haver tingut dificultats a
l’hora de registrar-se com a desocupades. En
aquest sentit, és important tenir en consideració l’evolució de les afiliacions, que a l’abril
van mostrar una caiguda de 134.000 persones
respecte del març.

Atur per sectors d’activitat
Respecte de l’abril del 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors.
Els serveis encapçalen l’augment amb un creixement del 27 % i 73.499 persones desocupades
més; la construcció, amb un 26 % i 7.982 persones més, i la indústria, amb un 16,4 % i 7.017
persones més.
Respecte del mes anterior, la construcció encapçala l’increment de l’atur amb un augment del
19,9 % i 6.416 persones aturades més. El segueix el sector de serveis, amb un augment del 12,7
% i 39.012 persones aturades més, i la indústria ho fa amb un 10,8 % i 4.847 persones desocupades més.
Les dones representen el 54,6 % del total de persones desocupades. Els homes incrementen
l’atur en un 29,4 % respecte de l’abril del 2019 i les dones ho fan en un 17,4 %.

Prestacions
El mes de març del 2020 va tancar amb
272.786 persones aturades a Catalunya que
rebien algun tipus de prestació per atur.
L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (26.830 persones i un
20,8 %) i subsidis (9.664 persones i un 10,1
%). Per contra, ha caigut el nombre de persones perceptores de la renda activa d’inserció
(3.075 persones i una reducció del 21,6 %) i
de les persones participants en el Programa
d’activació per a l’ocupació (16 persones).
Un altre col·lectiu molt afectat per la crisi ha
estat el dels treballadors i treballadores autò-

noms. Dels prop de 550.000 que hi ha a Catalunya, i dels quals previsiblement un 50 %
ha cessat l’activitat, n’han cobrat la prestació
130.000.
Les xifres sobre prestacions per atur evidencien una escassa cobertura i una manca
d’agilitat en el reconeixement de les prestacions de les persones aturades, ja que el gruix
de les capacitats dels serveis d’ocupació s’ha
dedicat a la gestió dels ERTO, tot i l’esforç ingent dels treballadors i treballadores públics.
Les dificultats per presentar reclamacions i la
precària atenció telefònica genera inquietud i
necessita recursos extraordinaris.
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Què reclama CCOO?
1. Més recursos per als serveis d’ocupació públics. Les polítiques actives necessitaran un
marc extraordinari per a la recuperació del
mercat de treball.
2. L’actualització i l’adaptació al context actual
del Pla de desenvolupament de polítiques
d’ocupació de Catalunya. Aquestes modificacions s’han de definir mitjançant el diàleg
permanent amb les organitzacions sindicals.
3. Incrementar i esgotar les vies de negociació a les empreses i sectors per tal de preservar l’ocupació mitjançant mesures de flexibilitat interna i teletreball, especialment en el
període de desescalada del confinament.
4. Les polítiques passives de protecció s’han
de complementar amb polítiques actives.
Aquestes han d’incorporar la formació de persones desocupades per tal de facilitar al conjunt de treballadors i treballadores la mobili-

tat transversal entre sectors i l’adquisició de
competències digitals en la recerca d’ofertes
de treball.
5. Un cas especialment sensible avui és també
el dels treballadors i treballadores autònoms.
La limitació de la prestació per cessament
d’activitat requereix mesures complementàries.
6. Mesures de protecció per a les persones
treballadores que estan prestant serveis essencials.
7. Ampliació de la dotació i dels recursos extraordinaris per tramitar les demandes de la
renda garantida de ciutadania per assegurarne la cobertura a totes les persones sense cap
ingrés per motiu de la crisi de la COVID-19.
8. En el cas de les empreses que mantenen
la seva activitat de manera presencial o per
teletreball, són necessàries mesures que permetin la conciliació.

CCOO de Catalunya reclama la màxima agilitat en el
pagament de les prestacions a les centenars de milers
de persones que les necessiten
Les dades de persones registrades a l’atur i de
l’afiliació a la Seguretat Social traslladen un
escenari de precarietat creixent en el mercat
de treball. Entre 70.000 (SEPE) i 244.000 (SOC)
persones encara no havien cobrat les prestacions per ERTO a principis de mes. Això és
molt preocupant, sobretot quan la prioritat
ara són les persones i del que es tracta és de
dimensionar la resposta extraordinària que
s’ha de donar per garantir que ningú no es
quedi enrere i pugui cobrar la prestació que
li toca.
CCOO de Catalunya vol destacar que en el
cas de les prestacions, es tracta de drets inherents al caràcter contributiu de la quota per
desocupació, i que aquests reclamen una resposta àgil i amb garanties. Mitjançant el servei d’atenció habilitat per CCOO de Catalunya
ens arriben situacions d’extrema precarietat,
amb transferències que no han arribat o tan
sols de manera parcial (març, però no abril),
o empreses on han cobrat uns treballadors i
treballadores, però d’altres no.

Un dèficit important que s’està posant en evidència és la dificultat de fer arribar les reclamacions i saber en quina situació de la tramitació
es troba la demanda per poder gestionar les
despeses de la llar amb l’anticipació deguda.
Recordem, en aquest sentit, que segons l’EPA,
el 2019, un 28,3 % de catalans i catalanes no podien fer front a una despesa imprevista de 700
euros, i que un 8,5 % arribava amb molta dificultat a final de mes, davant un 16,1 % que ho feia
amb dificultat i un 28,1 % amb certa dificultat.
CCOO de Catalunya és conscient de l’immens
esforç i dedicació dels treballadors i treballadores públics i també dels que treballen als
serveis d’ocupació. Aquest esforç, però, requereix mesures extraordinàries per garantir que
es tradueixin en l’eficiència deguda, que ha
d’assegurar l’estabilitat de les llars catalanes.
CCOO reclama mecanismes extraordinaris
per l’atenció a les persones demandants en
què els serveis públics coordinin els seus recursos per atendre i tramitar amb agilitat les
reclamacions.

Cal ampliar i activar de manera immediata
el nou conveni anunciat pel secretari d’estat
d’Ocupació i Economia Social per tal que les
reclamacions i tramitacions comportin una
transferència immediata.
I, finalment, cal la convocatòria d’una comissió conjunta del SEPE, del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i dels agents
socials, que fa temps que demanem, en què
es comparteixin les dades i es contrasti amb
els agents socials l’efectivitat de les mesures
que es prenen.
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Assemblea de joves de CCOO
de Catalunya, el 26 de maig
S’ha engegat de nou el
procés de la Conferència
Confederal de Joventut. La
Comissió Executiva Confederal va aprovar, el passat
dimecres 6 de maig, una
resolució en què reprenia
el desenvolupament de
les assemblees prèvies a la
conferència final, fixada per
al 17 de juny.
A Catalunya, l’assemblea
prèvia tindrà un format telemàtic per garantir tant la presència com la seguretat de totes les persones participants. Serà el proper 26 de maig a les 12 h quan tindrà lloc l’Assemblea virtual de
Joves de CCOO de Catalunya. L’assemblea durarà un màxim de dues hores i comptarà
amb un ordre del dia que recollirà temes com l’Assemblea sindical oberta i el resum
de debats ja celebrats, la presentació de candidatures per a la Conferència Confederal
de Joventut amb sistema de votació telemàtic i la informació sobre la conferència
final. A l’assemblea hi participaran, entre d’altres, el secretari general de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco; el responsable de Juventud de la Confederación de CCOO,
Carlos Gutiérrez, i de la coordinadora nacional d’Acció Jove, Irene Ortiz.
L’assemblea es podrà seguir pel canal de YouTube
de CCOO de Catalunya i pel web del sindicat.

17 de maig, Dia
contra la LGTIfòbia
El 17 de maig se celebra el Dia Internacional Contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la
Bifòbia amb motiu de commemoració de la
desclassificació de l’homosexualitat com a
malaltia mental per part de l’Organització
Mundial de la Salut el 17 de maig de 1990.
La celebració d’aquest dia internacional
té com a finalitat coordinar internacionalment l’organització d’activitats per incrementar la consciència sobre l’homofòbia,
la transfòbia, la bifòbia i la fòbia a la intersexualitat. Així mateix, també pretén estimular l’interès de les autoritats i la població per garantir els drets LGTBI al món.
Consulta aquí qué has de fer en cas de discriminació LGTBI-fòbica a la feina.

Mor Àngel Alcázar, un dels fundadors de CCOO de Catalunya a Sant Medir

CCOO de Catalunya lamenta la mort del
company Àngel Alcázar Aznar als 93 anys.
L’Àngel era un dels pocs supervivents que

encara queden de l’assemblea del 20 de
novembre del 1964 a Sant Medir, on es va
fundar CCOO de Catalunya.
Àngel Alcázar va ser treballador de banca i
sindicalista, concretament, un d’aquells sindicalistes que s’anomenaven de coll blanc,
per diferenciar-los dels que provenien de
les fàbriques o de la construcció. Va néixer
a Tarazona, província de Saragossa, l’any
1927. L’any 1949 va arribar a Barcelona i poc
després va entrar a treballar a Banesto. Militant de la Germandat Obrera d’Acció Catòlica (HOAC) des de l’any 1957, el 1962 va
començar a tenir contactes amb militants

comunistes del ram de la banca i va participar en el procés de formació de nuclis de
banca així com en la creació de les Comissions Obreres a l’assemblea de l’església de
Sant Medir a Barcelona, l’any 1964. Des de
llavors va començar a militar a les Comissions Obreres com a representant dels seus
companys a Banesto. Va ser detingut el febrer del 1965 com a membre de la Comissió Obrera de Barcelona. L’Àngel va ser una
persona molt activa tota la seva vida.
Enviem el nostre sincer condol a la família
i amics, i el més profund reconeixement a
un dels nostres fundadors.

