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editorial

CCOO ha signat l’Acord nacional de
bases per a la reactivació econòmica
amb protecció social

Fotos: Jordi Biedmar Pascual

Cuideu-vos,
cuidem-nos

Ara calen instruments per reprendre
l’activitat, reforçar els serveis públics i protegir la ciutadania. Aquest acord s’hauria
d’haver produït en acabar l’estat d’alarma,
i per això lamentem que s’hagi perdut un
temps preciós per poder gestionar millor
l’epidèmia, per evitar sofriments a la ciutadania i al món del treball, i per posar les
bases d’una recuperació ràpida i orientada.
Les organitzacions socials més representatives tenen una diagnosi compartida de la
crisi i que s’alinea amb els Objectius de Des-

envolupament Sostenible (ODS) i el projecte del New Green Deal.
CCOO valorem especialment haver incorporat al text de l’acord —amb un seguiment a
través de reunions setmanals— una llista de
les mesures que requereixen inversió pública, amb el compromís de la Generalitat de
crear partides pressupostàries suplementàries i no només de canviar la destinació de
partides preexistents.
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El passat 20 de juliol, Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, va signar al Palau de la Generalitat l’Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica
amb protecció social. Es tracta d’un document que s’havia negociat amb UGT, Foment, Pimec i el Govern de la Generalitat de
Catalunya durant la setmana anterior com a
resposta conjunta a la crisi del coronavirus.
L’acord recull una part significativa de les
propostes elaborades per CCOO i estableix
una agenda coneguda i consensuada per
al treball de les diferents meses en què s’ha
d’articular el diàleg social.

Val a dir que aquest acord arriba el dia abans
que CCOO hagi signat el “Pacte de Barcelona. Un nou impuls per a la ciutat”, amb una
cinquantena d’organitzacions i entitats socials de Barcelona, per prioritzar el diàleg
social en la sortida de la crisi.

Segurament estem immersos en l’estiu més
crític i preocupant que hem viscut a Catalunya
des dels anys de la Guerra Civil, entre el 1936
i el 1939. La crisi sanitària, social, econòmica i
laboral és contundent. Els rebrots de la pandèmia i els nous confinaments i restriccions
d’aquest mes de juliol han estat un cop molt
greu per a les expectatives de recuperació, de
nova normalitat, de reconstrucció, de vida.
Amb tota probabilitat hi ha moltes coses que
tots i totes hem fet malament. Les administracions, perquè no han gestionat diversos
aspectes amb efectivitat; algunes empreses,
perquè posen els seus beneficis per davant de
la salut i les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores; les persones, perquè
ens hem cregut que el coronavirus ja havia
marxat de viatge i alguns fins i tot creien que
el virus no feia per ells… Independentment
de tot això, cal que tots i totes prenguem
consciència que el virus només l’aturarem
amb la responsabilitat de cadascú de nosaltres. Cada persona és un agent fonamental
per vèncer el coronavirus i, per tant, per posar
la primera pedra per a la reconstrucció de la
nostra societat, de les nostres feines, de les
nostres relacions, de les nostres vides. Si no
ho fem, les conseqüències seran devastadores
i acabaran afectant tothom. Això ho hem de
tenir clar i ho hem d’entendre sí o sí. Passeu un
bon estiu, amb
sentit comú i amb
precaució. Tornem
amb la lluita digital
a principis de setembre.
Cuideu-vos,
cuidem-nos!

www.ccoo.cat
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Iberpotash anuncia que tanca la mina
de Sallent
CCOO ha mostrat el seu rebuig a l’anunci
que fa uns dies va fer la direcció d’Iberpotash
de tancar la mina de Vilafruns (Sallent).
De fet, el pla de transició de l’empresa per
acabar de traslladar l’activitat minera de
Sallent a Súria encara no està tancat i hi ha
mesures que estan en projecte o en procés
de desenvolupament. Per això, CCOO no entén la decisió de tancar la mina en aquest
moment.
Per a CCOO d’Indústria, és una decisió totalment oportunista, després dels últims accidents mortals ocorreguts al juny, que van
afectar personal de Montajes Rus (empresa
que, per la seva banda, ha presentat un ERO
per acomiadar 240 persones), i enmig de
l’actual situació provocada per la pandèmia
del coronavirus.
El sindicat insta la direcció d’Iberpotash i el
Grup ICL a fer marxa enrere, i vetllarà pel
manteniment dels llocs de treball, tant del
personal directe com del de les empreses
subcontractades per explotar la mina.

Nissan: la lluita continua
Aquest final de mes de juliol acabava el
període de consultes i mediació pel procés
de tancament anunciat per Nissan, que a la
pràctica suposa la pèrdua de prop de 25.000
llocs de treball, entre directes i indirectes.
Tot i les propostes de la direcció en la línia
d’ajornar el tancament, el Comitè d’empresa
ha fet nombrosos actes de protesta defensant tots els llocs de treball. Com han expressat els representants de CCOO a Nissan, la
prioritat no és pactar indemnitzacions, sinó
demanar una alternativa industrial real per
donar feina a tots els afectats.
A punt de finalitzar les negociacions de l’ERO,
el Comitè, amb el suport d’una plantilla fortament mobilitzada, seguirà demanant la implicació dels governs per trobar una solució
industrial que eviti acomiadaments.

Lamentem la mort de l’històric
sindicalista Cipriano Montero
Hem sabut recentment
la notícia de la mort de
Cipriano Montero, conegut
com El Chato, un sindicalista
històric que va ser fundador
de CCOO a Sant Adrià de
Besòs i que va participar
a l’assemblea de CCOO a
l’església de Sant Medir, el juliol del 1976.
Nascut a Extremadura, va ser treballador de
l’antiga fàbrica CELO, de Sant Adrià, del ram
del vidre. Va formar part de les dues primeres
executives del sindicat a Sant Adrià de Besòs
i va dirigir el ram del vidre fins que va plegar
de l’empresa.
Després d’un temps de quedar-se sense feina
va tornar al seu poble, a Extremadura, però
va seguir vinculat a Catalunya. Des de CCOO
transmetem el nostre condol a la seva família i
a les seves amistats.

CCOO analitza en un informe la
bretxa salarial entre homes i dones

La Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de
CCOO de Catalunya ha fet un informe sobre
la bretxa salarial entre homes i dones arran
de l’avançament de dades de l’Enquesta
d’estructura salarial (elaborada per l’INE i ampliada per l’IDESCAT) del passat mes de juny.
L’estudi mostra com les dones segueixen cobrant menys que els homes per fer les mateixes feines, i també inclou les reivindicacions i
les demandes del sindicat en aquest aspecte.
La tendència abans de la COVID-19 (l’informe

treballa dades del 2018) era de reducció de la
bretxa salarial de gènere, però caldrà veure
què passa amb la pandèmia.
De fet, segons l’Enquesta d’estructura salarial,
la bretxa salarial de gènere és del 22,2 %. L’any
2018 les dones van tenir un salari mitjà anual
de 5.350 euros inferior al dels homes. La bretxa salarial ha baixat un 0,8 %: elles han passat
de cobrar un 23 % menys del salari anual dels
homes a aquest 22,2 % menys. Això es deu al
fet que els salaris anuals van patir una petita
pujada: el salari mitjà anual de les dones va
pujar un 2,24 % respecte de l’any anterior i el
dels homes, un 1,11 %. Ara bé, si segueix així,
encara trigaríem trenta anys a igualar el salari
d’homes i dones.
L’informe parla també de bretxa de gènere salari/hora, i analitza dades per edats, nacionalitat, sectors d’activitat, tipus d’ocupació, tipus
de contracte o tipus de jornada.
Per combatre la bretxa, CCOO reclama mesures per consolidar i millorar els avenços cap a
la igualtat retributiva, perquè si no actuem ja,
el risc de retrocedir és imminent: les dones no
hem de pagar de nou aquesta crisi.

Guia de salut laboral sobre
l’exposició a temperatures
excessives en època de la COVID-19
El Departament de Salut Laboral
de CCOO de Catalunya ha elaborat una nova guia en temps de
coronavirus: La intervenció sindical
davant l’exposició a temperatures
excessives en època de la COVID-19.
Aquesta guia dona una sèrie
d’indicacions sobre com gestionar
l’impacte de les mesures contra la
COVID a l’estiu, davant de temperatures extremes. CCOO ha detectat que l’ús continuat de mascareta o gel hidroalcòholic pot tenir conseqüències perjudicials
amb la calor, com problemes dermatològics o respiratoris. De fet, els dermatòlegs aconsellen
no utilitzar aquests gels quan s’està exposat al sol, per perill de cremades, etc.
CCOO demana a les empreses que avaluïn els riscos o perills de les mesures sanitàries per
combatre la COVID-19 quan ens exposem a altes temperatures i que prenguin mesures per
evitar-ne les conseqüències.
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Les dades de la darrera Enquesta de població
activa (EPA) confirmen l’efecte devastador de la
crisi pel coronavirus en el mercat
de treball
La publicació de les dades de l’Enquesta de
població activa (EPA) del segon trimestre del
2020 mostren l’efecte devastador de la crisi
sanitària originada per la COVID-19 en el mercat de treball.
Aquest escenari de forta davallada és especialment preocupant pel que fa al turisme,
amb una temporada previsiblement molt
fluixa. Les previsions econòmiques situen la
pèrdua del PIB català en un 8,8 % i prediuen
un increment de l’atur fins al 18 %, amb una
pèrdua de llocs de treball de més del 7 %.
Segons les dades, el nombre de persones
aturades a Catalunya ha augmentat en un
14,9 % respecte del trimestre anterior: ara hi
ha 61.300 aturats i aturades més, la qual cosa
dona un resultat total de 472.900 persones
sense feina. Pel que fa a la població ocupada,
aquest segon trimestre del 2020 l’ocupació
ha caigut en 223.700 persones respecte del
trimestre anterior: en termes interanuals,
l’ocupació s’ha reduït en 203.700 persones,
fet que suposa una caiguda del 5,9 %. La taxa
d’ocupació a Catalunya és del 51,1 %, que
representa 3,6 punts percentuals menys que
l’any 2019 i que el trimestre anterior.

En aquesta situació de forta pèrdua de llocs
de treball, i quan encara queden moltes empreses en situació d’ERTO i el mercat de treball no dona senyals de recuperació, l’anàlisi
de CCOO ens fa demanar mesures urgents
per estendre la protecció social. Per al sindicat, cal facilitar una reactivació econòmica
que requereix recursos i inversions.
Acords de reactivació econòmica
Per això, l’escenari d’expansió fiscal que
sorgeix amb el fons de recuperació europeu, l’Acord per a la reactivació econòmica i
l’ocupació en l’àmbit de l’Estat i l’Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica
amb protecció social —signat pel Govern
de Catalunya i les organitzacions sindicals
i patronals més representatives— suposa
consensos importants que s’han de traslladar
al teixit productiu i social, especialment als
col·lectius més vulnerables.
CCOO reclama recuperar la cohesió social i
fer front a l’increment de les desigualtats reforçant els serveis públics en salut, educació i
protecció social, amb una millora de la dotació
de professionals i mesures pal·liatives per su-

perar els efectes socials de la COVID-19, també
en l’accés a l’habitatge i als subministraments.
Especialment cal agilitzar la gestió de les prestacions al SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i resoldre amb urgència el greu dèficit
de personal i d’equipaments per atendre amb
diligència les nombroses reclamacions.
Entre altres propostes que fa el sindicat, és
molt important l’activació del teixit productiu
i del mercat laboral, amb especial atenció a
sectors afectats per la crisi de la COVID-19, per
garantir que cap persona quedi enrere i que es
creï ocupació estable i de qualitat. També són
necessàries mesures fiscals que apostin per
una economia al servei de les persones, per
l’equilibri territorial i per la redistribució de la
riquesa i la igualtat d’oportunitats, tenint presents sempre criteris d’equitat de gènere i vetllant per la incorporació al mercat de treball, en
condicions de qualitat, de les persones joves.

CONSULTES sobre la inscripció i el funcionament

Borsa de treball de professorat ensenyament públic
El Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya ha obert la inscripció a la borsa de
treball docent. El sistema educatiu necessita noves
contractacions d’interinitat i de substitucions de
moltes especialitats. Hi ha oportunitats de treball.
Subscriu-te al butlletí educaccio.cat/infoeduccoo
Rebràs un correu de benvinguda amb tota la
informació i podràs fer preguntes específiques.
educació

Truca al 933 100 000
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Exigim garanties sanitàries i
laborals en la reobertura de
l’hostaleria
CCOO de Serveis ha iniciat una campanya de difusió i recollida d’informació sobre la
desescalada en el sector de l’hostaleria, per tal que les empreses segueixin les guies
sanitàries del Ministeri de Sanitat i també garanteixin la participació dels comitès
d’empresa en la reobertura d’establiments.
A més, s’ha instat la Inspecció de Treball a sancionar les infraccions respecte de la prevenció de riscos laborals i del frau en la desafectació dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Moltes empreses han desafectat menys treballadors i treballadores dels necessaris, sense tenir en compte l’augment de les càrregues de treball i
incomplint normes i drets bàsics com els descansos, les rotacions de torns, etc.
Davant les incerteses i els dubtes sobre la conjuntura turística durant aquest estiu, des
de CCOO fem una crida a la responsabilitat de tots, especialment perquè les empreses
compleixin els protocols de seguretat per oferir garanties i seguretat per als treballadors
i treballadores i també per a la clientela.

Guia per a la regulació del
teletreball
La crisi de la COVID-19 ha posat en relleu la importància del treball a distància per mantenir l’activitat
a les empreses i evitar mesures de flexibilitat interna i ERTO i, especialment, evitar contagis. Durant
el període de confinament, més del 30 % de les
persones treballadores han fet feina a casa (el 2019
no superaven el 5 %).
CCOO ha detectat la precipitació amb què s’ha portat a terme el teletreball, l’escassa
regulació existent —a la llei i als convenis col·lectius— i la manca de preparació de les
empreses per aplicar-lo en un curt espai de temps. Per això, la Secretaria d’Acció Sindical
de CCOO de Catalunya ha redactat la guia Orientacions per a la regulació del teletreball
en la negociació col·lectiva.
Entre altres aspectes, el sindicat demana a les empreses que subministrin a les plantilles
els equips informàtics i les eines per teletreballar, que n’assumeixin les despeses i que
respectin la seguretat i la salut o que garanteixin aspectes com la formació, la mateixa
càrrega de treball o el dret a la desconnexió digital i de representació sindical. I tot això
sense descuidar la visió de gènere, perquè el teletreball no acabi suposant una nova
bretxa per a les dones..

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

Mor Paco Frutos,
gran dirigent
sindical i polític

El 26 de juliol del 2020 ha mort de càncer el
dirigent sindical i polític Paco Frutos Gras, que
va ser secretari d’Organització de CCOO en la
primera direcció després de la legalització del
sindicat, l’any 1977.
Fill de pagesos, Paco Frutos va néixer a Calella
poc després d’acabar la Guerra Civil Espanyola
(1939). De jove va entrar en contacte amb el
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i
amb CCOO, a l’empresa SAFA, de Blanes. Per la
seva activitat sindical va ser empresonat durant el franquisme, i també va ser un dels 113
detinguts el 1973 com a participant, en nom
de CCOO, en l’Assemblea de Catalunya.
Va ser membre de la direcció del PSUC (va
ocupar la responsabilitat de secretari general
el 1981 i el 1982) i diputat al Parlament català del 1980 al 1984, i després va continuar la
seva acció política a Madrid, on va ser diputat
al Congrés del 1993 al 2004. Va ser secretari
general del Partit Comunista d’Espanya (va
substituir Julio Anguita en aquest càrrec) entre el 1998 i el 2009, i va ser candidat a la presidència del Govern espanyol per Izquierda
Unida a les eleccions del 2000.
Des de CCOO transmetem el nostre condol
als seus familiars i a les seves amistats per la
pèrdua d’un històric de la lluita a favor de la
classe treballadora.
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