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CCOO organitza l’acte “Per una
reconstrucció nacional i social al
servei de les persones”
CCOO de Catalunya, juntament amb la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya
convoca, el 9 de setembre de 2020, a les 11 hores, el Seminari Salvador Seguí, amb el
títol: “Per una reconstrucció nacional i social al servei de les persones”.

Al seminari, hi intervindran:

iAlfons Labrador, coordinador del Seminari Salvador Seguí
iMichela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació de
CCOO de Catalunya
iRamón González, membre del Seminari Salvador Seguí
iJavier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya
L’acte es retransmetrà en directe pel canal de Youtube:

https://youtu.be/A1aFSUsZliY

Concentració per
reclamar respecte
a l’educació
Demà dimecres, 9 de setembre, a les
12 hores, CCOO ha convocat una concentració a la plaça del Rei de Barcelona amb el lema “Respecte per
l’educació.
Hi estan convocats tots els docents
i els sectors vinculats a l’educació
com són el del lleure, el de les escoles
bressol, el de la neteja, el de les universitats…
Davant del proper inici de curs, @CCOOeducacio envia un missatge molt clar
al @govern i a totes les patronals: #RespecteulEducació.

editorial

Sonen les alarmes
La crisi de la COVID-19 continua fent mal al nostre mercat de treball i ja sonen les alarmes.
L’increment de l’atur al mes d’agost ha estat preocupant. Ha augmentat en més de 109.000 persones, el que significa prop del 30 %. Joves i persones
immigrants són els col·lectius més afectats per
l’aturada econòmica. L’escassa contractació en un
mes clau per a l’economia, sobretot per al sector
turístic, en el qual l’ocupació és majoritàriament
temporal, ha estat contundent. A més, les persones treballadores que estan en ERTO des de l’inici
de la crisi, després de sis mesos passen a cobrar el
50 % del salari, fet que pot intensificar més les situacions de vulnerabilitat i de risc de pobresa.
Certament, un escenari que no convida a
l’optimisme i que deixa clar que cal reaccionar
des de la política amb més iniciativa i voluntat i
amb més recursos per capgirar aquest panorama
i enfortir i garantir la cohesió social. És urgent
reforçar les polítiques d’ocupació i de protecció
social, de la mateixa manera que calen mesures
de reactivació del nostre teixit productiu per revertir la situació.
CCOO reclama tres grans blocs d’actuació davant
d’aquesta emergència social. En primer lloc,
cal iniciar el pla de reactivació i definir un marc
pressupostari que li doni estabilitat també al
2021. Aquest pla de reactivació aprovat al juliol
comporta grans inversions com els 764 milions
d’euros que s’han de dedicar a la inclusió social,
l’acompanyament, l’autonomia i la integració laboral. I cal que es faci ja. En segon lloc, cal més
protecció per a les persones treballadores més
afectades per la crisi, i, en tercer lloc, cal més
inversió en els treballadors i treballadores dels
serveis públics perquè es pugui donar la resposta
urgent que reclamen centenars de milers de persones que requereixen una prestació o l’atenció
de l’Administració.
Calen menys fotos i menys declaracions, menys
moviments polítics tàctics que no aporten res a la
gent i, al contrari, cal més acció efectiva per a la
ciutadania.

www.ccoo.cat
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MANIFEST UNITARI PER A
LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11 de Setembre de 2020

“Cap persona no està fora de perill si no estan
totes les persones fora de perill”
CCOO i UGT commemorem la Diada Nacional de
Catalunya d’enguany manifestant, abans que res,
el dol per cada una de les vides que s’han perdut a
causa de la COVID-19 i la voluntat de fer costat a les
seves famílies i a les persones que les troben a faltar.

Les polítiques recentralitzadores dels darrers anys a
l’Estat espanyol han estat ineficients per a la justícia
social, territorial, econòmica, ecològica i política del
país. Igualment ineficient i perniciosa és la judicialització com a estratègia de confrontació política.

Vivim una situació excepcional a Catalunya i arreu.

Exigim a les forces polítiques que construeixin, mitjançant el diàleg, solucions de consens per al conflicte polític entre Catalunya i Espanya que permetin la llibertat de les persones empresonades per
causa del procés i que obrin nous espais de participació ciutadana, amb la renovació del paper de
les institucions i les formes de govern. És condició
per avançar en aquest sentit abandonar el camí de
la devaluació democràtica i erradicar la intolerable
corrupció personal i institucional amb mecanismes
de control eficients i transparents.

La crisi sanitària ha esdevingut una crisi econòmica
i social que ha posat a prova la capacitat de les institucions per donar resposta a les necessitats de la
ciutadania. S’han trobat a faltar la governança global i la coordinació institucional, les competències
que es van retallar als municipis, l’entesa entre Catalunya i Espanya, la cohesió europea i l’autoritat de
l’Organització Mundial de la Salut.
UGT i CCOO valorem que per primera vegada la UE
s’hagi compromès amb un deute comú per activar
la sortida de la crisi, tot i que el fons acordat sigui
insuficient per fer front a la magnitud dels problemes. Considerem que la UE, per consolidar-se com
a espai útil de govern comú, ha d’impulsar una nova
carta social de drets i un sistema fiscal compartit.

La societat catalana té un deure de gratitud amb
les persones que han sostingut, sostenen i sostindran encara l’atenció sanitària, les cures i els treballs
essencials. La pandèmia ha mostrat, alhora, les debilitats del nostre sistema de salut i d’atenció a les

Quant a les competències municipals i a les polítiques de proximitat, cal refer-les perquè es puguin
adequar a cada context i permetin un alt grau de
participació ciutadana.

fragilitats humanes.

Cal treballar perquè Catalunya es pugui autogovernar d’una manera capaç d’aplegar una majoria
social que es construeixi des de la voluntat d’un futur compartit i solidari. El finançament i la fiscalitat
esdevenen elements clau i la magnitud de la crisi
actual pot ser un catalitzador per a l’acord. Tanmateix, en la situació actual, el Govern no pot deixar
d’exercir les competències que té per governar i solucionar els problemes concrets.

nera fatal. En conseqüència, es produeix una re-

Estem obligats durant un temps llarg i incert a
adoptar mesures higièniques i de reducció de la
vida social perquè la malaltia no s’estengui de maducció dràstica de l’activitat productiva i comercial
que comporta una crisi econòmica tan profunda
com global. La crisi econòmica, al seu torn, posa en
evidència i aprofundeix les mancances prèvies del
nostre sistema social i polític. Cal augmentar alhora
la despesa social i la inversió en el teixit productiu
per garantir la protecció de la salut, rendes suficients i condicions de vida dignes.
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Perquè no esdevingui estructural, cal corregir amb
rapidesa el retrocés en la situació de les dones. La
reducció del mercat laboral està prioritzant el treball assalariat de l’home i el treball no reconegut de
les dones. Les dones cobreixen, molt majoritàriament, la insuficiència dels sistemes públics de solidaritat i responsabilitat sobre la cura i l’atenció a les
fragilitats inherents a la vida humana. A més, la reducció de l’activitat social augmenta la indefensió
de les dones que pateixen assetjament i violència.
És indefugible reforçar el sistema sanitari en salut
pública, en atenció primària i en capacitat hospitalària. Així mateix, és imprescindible la millora negociada del sistema de prevenció i seguretat en el
treball. L’explotació laboral té responsabilitat en els
rebrots de la COVID-19.
La greu afectació de la pandèmia a les residències
de gent gran obliga a reformular l’atenció sociosanitària i la dependència sobre una base de residències públiques d’alta qualitat. Proposem la creació
de l’institut català de la dependència.
És el moment de les derogacions de les reformes
laborals perquè les persones surtin d’aquesta crisi
d’una manera digna i és el moment també de la
reconstrucció dels serveis públics, ja que és necessari assolir els nivells de contractació pública del
nostre entorn europeu. Més i millors serveis públics milloraran l’atenció a les persones en situació
de vulnerabilitat, garantiran el cobrament puntual
de les prestacions i l’accés a la renda garantida de
ciutadania i a l’ingrés mínim vital, que encara tantes famílies no han rebut avui. La protecció social
s’ha d’estendre a totes les persones que treballen
en l’economia submergida i ha de comprendre la
regularització de les persones immigrades sense
papers. La protecció ha d’incloure de manera efectiva el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics. S’han de reforçar els recursos dels sistemes de
protecció perquè les prestacions (ERTO, RGC, IMV)
arribin una vegada per totes a la gent.

Ara que falten pocs dies per a l’obertura dels centres educatius, CCOO i UGT reclamem que es faci
en condicions de seguretat sanitària i de qualitat
pedagògica, cosa que suposa un increment substancial de personal educatiu a fi de corregir la crònica desinversió educativa dels governs.
El treball és l’element estratègic per a la creació i la
distribució de riquesa i benestar. Els salaris justos
són l’eina principal tant per dimensionar les activitats econòmiques com per reduir la desigualtat.
El teixit laboral ja estava malmès per la crisi del
2008 i les reformes laborals. Els treballs que s’han
mostrat essencials i de servei públic són els més
precaritzats. Ara es veuen les condicions terribles
del treball en l’economia submergida, el treball de
la llar o el treball agrari temporer. Ara es veu la feblesa laboral del treball cultural. Es veu la temeritat
que van suposar les deslocalitzacions de la indústria, com ha estat el cas de NISSAN i les empreses
proveïdores i auxiliars, i el sobredimensionament
del turisme en l’economia catalana. La vergonyosa
bretxa salarial de gènere, lluny de tancar-se, amenaça de convertir-se en esvoranc. El jovent, que de
manera general no ha conegut el treball digne, ha
d’esdevenir protagonista en la construcció del seu
futur, i se li han de facilitar eines per fer-se un lloc
en el món: formació, investigació, participació efectiva i treball estable.
Cal desenvolupar amb rapidesa tots els punts de
l’Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica amb protecció social que vam pactar Govern,
sindicats i patronals. El manteniment i la seguretat
dels llocs de treball ha de ser la prioritat de l’acord.
El sindicalisme de classe, més que mai, es compromet en la construcció d’una Catalunya digna, socialment justa, plural i solidària.
VISCA CATALUNYA I VISCA LA CLASSE OBRERA!
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La llarga lluita de la plantilla de Nissan culmina
en un bon acord
Per a tots els col·lectius anteriors, es garantirà
el pagament del conveni especial amb la Seguretat social.
Per als treballadors i treballadores nascuts
el 1970 i en endavant, es garantirà una indemnització de 60 dies per any sense límit
d’anualitats.

El 5 d’agost, després de noranta-cinc dies de vaga indefinida, es va arribar a un preacord entre
els representants de la plantilla de Nissan i la direcció, sobre el procediment d’acomiadament
col·lectiu, promogut després de l’anunci de la multinacional, el passat 28 de maig, de cessar
les activitats industrials de Nissan a Catalunya. L’assemblea de treballadores i treballadors va
ratificar l’acord.
La plantilla de Nissan es va organitzar per mantenir noranta-cinc dies d’una vaga de gran impacte a totes les factories de la companyia.
Continguts de l’acord
L’acord estableix tres grans apartats: garantia d’ocupació, reindustrialització i indemnitzacions.
a) Garantia d’ocupació
La direcció de Nissan es compromet a no fer acomiadaments traumàtics durant el període
de vigència de l’activitat industrial, el termini de la qual expira el 31 de desembre del 2021,
establint mesures alternatives de caràcter industrial i de flexibilitat interna per evitar acomiadaments, durant el termini comprès entre la signatura de l’acord i el 31 de desembre del 2021.
b) Taula de reindustrialització
Les parts es comprometen de manera conjunta amb les administracions centrals i autonòmiques a afavorir la incorporació de projectes industrials per a la reindustrialització de les plantes de Montcada, Zona Franca i Sant Andreu de la Barca, garantint l’ocupació durant els tres
primers anys de l’esmentada incorporació dels treballadors i treballadores que optin per la
reindustrialització, en cas que no els la poguessin garantir cobraran les quantitats pendents de
percebre amb un mínim de 25.000 euros.
c) Indemnitzacions
1. Per als treballadors i treballadores nascuts abans del 31 de desembre del 1966, es garanteix
el 90 % del salari net fins als 62 anys, amb la percepció de la retribució del conveni especial
amb la Seguretat Social fins als 63 anys.
2. Per als treballadors i treballadores nascuts el 1967, el 85 % del salari net fins als 61 anys.
3. Per als treballadors i treballadores nascuts el 1968, el 80 % del salari net fins als 61 anys.
4. Per als treballadors i treballadores nascuts el 1969, el 75 % del salari net fins als 61 anys.

Els treballadors i treballadores que optin per la
reindustrialització percebran l’equivalent a 50
dies d’indemnització sense límit d’anualitats
i amb una percepció lineal de 750 euros per
cada any d’antiguitat.
CCOO valora positivament l’acord assolit.
L’anunci de Nissan de tancar les seves plantes
de fabricació ha estat contrarestat amb una
alternativa sindical que ha prioritzat la reindustrialització de les plantes per evitar acomiadaments traumàtics, i garantir el màxim
de llocs de treball.
Llarga lluita
No ha estat un trànsit fàcil, noranta-cinc dies
de vaga indefinida als centres de Montcada
i Reixac i Sant Andreu de la Barca, una caixa
de resistència que ha estat un exemple de
solidaritat dels treballadors i les treballadores
de Nissan, organitzacions polítiques, socials
i institucionals de tota mena. Les mobilitzacions de caràcter social i sindical a Cantàbria,
Madrid, Barcelona, les marxes nocturnes, etc.,
han estat un gran exercici de participació en la
lluita mantinguda contra la decisió de Nissan.
Aquest acord culmina un intens treball realitzat en el marc de la representació sindical a
l’empresa, que ha mantingut de manera insistent la unitat d’acció en la lluita cosa que
ha permès aconseguir un acord equilibrat
que atén, malgrat totes les dificultats, les aspiracions de la plantilla. Ara és el moment
de reforçar el compromís d’administracions,
organitzacions sindicals i empresarials per treballar de manera conjunta per enfortir i donar
estabilitat al teixit productiu sectorial al sector,
en l’àmbit del parc de proveïdors i d’empreses
de components.
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CCOO treballarà a la taula de reindustrialització
de Nissan pel futur industrial i el manteniment
de l’ocupació a les empreses proveïdores i
subcontractistes que formen la cadena de valor
Les federacions d’Indústria i de Construcció
i Serveis de CCOO van reunir els seus representants de les plantilles de les empreses
proveïdores i subcontractades per Nissan
amb l’objectiu de valorar l’acord assolit la setmana passada entre Nissan i el seu comitè
d’empresa i, sobretot, definir l’estratègia que
cal seguir en els propers mesos.
Els delegats i delegades de CCOO es van marcar un doble objectiu: garantir la participació
dels treballadors i les treballadores de les empreses proveïdores de Nissan en el procés de
reindustrialització a través dels representants
de CCOO a la taula que es constituirà per a
aquest efecte, aquest mes de setembre, i en
la qual participarà l’Administració, Nissan i els
sindicats signants de l’acord, mantenint la unitat d’acció amb la resta de sindicats signants
de l’acord; i garantir l’ocupació fins al 31 de
desembre del 2021 a les diferents empreses
proveïdores de Nissan mentre no és resolgui
el futur industrial.

L’acord assolit entre la direcció de Nissan i els
representants dels treballadors i treballadores
és un bon marc de referència per al conjunt
de plantilles de les empreses proveïdores de
Nissan. En aquest sentit, CCOO treballarà a
les diferents empreses proveïdores perquè es
mantingui l’ocupació mentre es resolen a la
taula de reindustrialització els possibles projectes que es poden implantar i com aquests
afecten el conjunt de la cadena de valor/
producció que actualment conforma la de
Nissan.
CCOO considera que la solució és possible i
en aquest sentit l’acord signat és un bon punt
de referència per al conjunt de treballadors
i treballadores que conformen la cadena de
valor: futur industrial, garantia d’ocupació i reestructuració no traumàtica.
CCOO exigeix a Acciona que retiri l’ERO
A mitjan d’agost, la direcció d’Acciona va comunicar al comitè d’empresa de la Zona Fran-

ca la seva intenció d’iniciar el procediment
d’acomiadament col·lectiu. CCOO rebutja
l’ERO d’extinció que planteja Acciona i reclama de manera urgent, que es compleixin els
compromisos adquirits amb caràcter immediat per garantir l’ocupació de les empreses
proveïdores i subcontractades. Nissan ha de
garantir que els terminis de producció mantinguin l’ocupació de tota la cadena de valor.
Per a CCOO, no és admissible que Acciona utilitzi la plantilla per renegociar les condicions
del contracte mercantil amb Nissan i posi en
risc més de 500 treballadors i treballadores.

CCOO requereix garanties per a la plantilla en la
integració de CaixaBank-Bankia
Ha saltat la notícia de la possible integració
CaixaBank-Bankia. Les converses ja estan iniciades.
CCOO ha transmès a les direccions de totes
dues empreses un missatge clar: exigeix garanties per a la plantilla. A la complexitat de
la situació actual, s’hi uneix la incertesa davant aquesta operació. Cal no oblidar que
la suma de totes dues plantilles supera les
44.000 persones.
Si finalment la fusió es materialitza, CCOO exigeix un acord laboral i, com a sindicat majoritari a Bankia, a CaixaBank i al sector financer,
liderarà les negociacions, amb uns objectius
clars: garanties d’ocupació, sortides voluntàries si es plantegen excedents, preservació

i millora de les condicions salarials i laborals, i
projecte d’empresa amb viabilitat futura.
Lògica empresarial
Aquesta operació segueix en la línia de concentració iniciada a partir de la crisi anterior
(2007) i, en aquest sentit, des del punt de vista financer, donada la situació de mercat, el
tipus d’interès i l’avenç de la digitalització, és
una operació que té lògica empresarial. CCOO
exigeix que també la tingui en l’àmbit laboral.
Quant a la conjuntura generada per la COVID-19, aquest moviment s’anticipa i es prepara davant els impactes que puguin amenaçar els balanços a causa de la destrucció de
teixit productiu.

L’Estat accionista
Es tracta, a més, d’una operació d’abast en
termes estratègics de país. L’entitat resultant
tindria assegurada no sols la seva viabilitat futura, sinó que seria una important palanca per
a la canalització de projectes d’inversió en un
moment de reconstrucció econòmica.
A més, per a CCOO la millor garantia per a la
bona fi de les inversions que l’Estat va realitzar
a Bankia és la permanència com a accionista
en la nova entitat.
El sindicat treballarà, com sempre, en la defensa de tota la plantilla. Perquè, en el futur,
l’entitat resultant funcioni s’han de fer les
coses bé des de l’inici. CCOO és la millor garantia.
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Els serveis jurídics de CCOO de Catalunya
aconsegueixen una important sentència favorable
davant d’acomiadaments durant l’estat d’alarma
La justícia obliga a aplicar una indemnització molt superior a la d’acomiadament improcedent, com a mesura dissuasiva i en
aplicació del Conveni 158 de l’OIT.
L’empresa va acomiadar vuit treballadors i treballadores durant el confinament per la pandèmia del coronavirus amb una causa irreal i
sense fonament, tot i que la legislació tenia
com a finalitat el manteniment de l’ocupació.
La poca antiguitat dels treballadors i les treballadores feia que per a l’empresa fos més rendible reconèixer la improcedència que establir mesures per mantenir els llocs de treball.

El Jutjat Social 26 de Barcelona, davant de diverses demandes per acomiadament interposades pels serveis jurídics de CCOO, ha dictat
una sentència que reconeix la improcedència
dels acomiadaments a LSC Barcelona Reporting i, a més, estableix una indemnització molt
superior a la marcada per a l’acomiadament
improcedent a l’article 56 de l’Estatut dels treballadors.

El magistrat entén que, en aplicació del Conveni 158 de l’OIT, l’acomiadament sense causa
s’ha de sancionar amb la readmissió o bé amb
una indemnització suficientment dissuasiva,
que el reconeixement de la improcedència no
permet. La quantificació de la indemnització,
si bé és criteri del jutge —en aquest cas, nou
mensualitats de salari— ha de ser suficientment dissuasiva perquè l’acomiadament no
sigui més barat que implementar mesures per
al manteniment de l’ocupació.
En aquest cas, el jutjat ha tingut en compte
la necessària rapidesa per resoldre aquests assumptes derivats d’acomiadaments per la situació de la COVID-19. Malgrat aquest cas, des

de CCOO denunciem que a causa de la saturació dels jutjats la majoria d’assenyalaments
de dates de judicis s’estan produint per a l’any
2022, el que significa la pèrdua de drets de
defensa efectiva.
Campanya de CCOO contra els acomiadaments fraudulents
El sindicat va posar en marxa una campanya per reclamar els acomiadaments que es
poguessin produir durant l’estat d’alarma de
manera fraudulenta. El Gabinet Tècnic Jurídic
de CCOO de Catalunya ha presentat davant
dels diferents jutjats socials de Catalunya un
total de 1.176 demandes d’aquest tipus, i
d’aquestes, 687 corresponen a reclamacions
per acomiadament només durant l’estat
d’alarma.
Des de CCOO seguim denunciant l’abús
d’algunes empreses que acomiaden o prenen
represàlies contra treballadores i treballadores
que per indicació mèdica han de complir un
període d’aïllament. Continuem exigint la
nul·litat de tots aquests processos i la protecció dels treballadors i treballadores afectats.

CCOO rebutja el tancament de Glass a l’Arboç del
Penedès
L’empresa Glass ha notificat la seva intenció de cessar la seva activitat a
l’Arboç del Penedès, al·lega una decisió estratègica per part del grup.
Saint Gobain ha informat a la representació legal dels treballadors i treballadores que no només no té intenció de fer la inversió necessària per
reconstruir el forn, sinó que té la intenció d’iniciar les pròximes setmanes la
negociació de l’ERO d’extinció de 122 llocs de treball i donar per finalitzada
la seva activitat a Glass, a l’Arboç.
CCOO d’Indústria rebutja aquesta decisió, ja que entén que l’actual situació del forn i les feines de manteniment realitzades durant els mesos de
confinament en garanteixen l’activitat fins al 2022, i que la productivitat
i la rendibilitat de la planta (10,5 milions d’euros al 2019) justifiquen les
inversions necessàries per donar continuïtat a l’activitat.
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Prioritats de CCOO per a un inici del curs escolar
amb garanties de seguretat per a treballadores i
treballadors, alumnat i famílies
El dimecres 2 de setembre, Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i diferents responsables de la Federació d’Educació
de CCOO van explicar en roda de premsa les
prioritats del sindicat per a l’inici del curs
2020-2021 en l’actual situació de crisi pel coronavirus.
El 14 de setembre, més d’un milió i mig
d’alumnes s’incorporaran a les aules i més de
150.000 professionals de l’educació ho faran
als seus llocs de treball, també als menjadors
escolars, les activitats extraescolars i en molts
altres àmbits. En la situació de pandèmia, des
del mes de març, l’educació ha estat una prioritat per a la nostra societat, tal i com es veu
per la preocupació de les famílies, els professionals i l’estudiantat i l’interès dels mitjans de
comunicació.
Des de CCOO afirmem que cal una tornada
segura a les escoles. Cal garantir el dret a la
salut i a l’educació i per fer-ho possible calen
bàsicament dues coses: recursos suficients
i diàleg i negociació amb tota la comunitat
educativa, molt especialment amb la representació de les treballadores i treballadors.
La Federació d’Educació de CCOO ja va presentar, el passat 1 de juliol, tot un seguit de
propostes que trobareu en aquest enllaç per

encarar el curs 2020-2021, i ha continuat aquests mesos treballant per fer front als nous escenaris que provoca la pandèmia.
Quan falten pocs dies per a l’inici del curs a la major part dels ensenyaments no universitaris,
observem amb preocupació com el Govern de la Generalitat combina la improvisació, la descoordinació i la unilateralitat. Falten criteris clars, falten recursos i falta diàleg.
Feu clic per veure:
- El document de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya presentat a la roda de premsa.
- Les declaracions de Rosa Maria Villaró, responsable d’Acció Sindical de Sectors Públics; Celeste Attias, responsable d’Acció Sindical de Sectors Privats; Manel Pulido, secretari general de
la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, efectuades el dimecres 2 de setembre del 2020.

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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Incrementa la precarietat i la indefensió dels
treballadors i treballadores estrangers en el primer
semestre del 2020
L’estat d’alarma a causa de la pandèmia ha
comportat un increment del nombre de
gestions i consultes a les oficines del CITE
a Catalunya.
Durant el primer semestre del 2020, i sota els
efectes de l’estat d’alarma, des de les trentatres oficines del CITE –Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers de CCOO de
Catalunya– distribuïdes arreu de Catalunya es
van atendre 5.962 persones, que van realitzar
8.971 visites i plantejar 14.858 consultes.
Els efectes de la crisi sanitària, amb el tancament de les oficines i la realització de l’atenció
de manera telemàtica, ha comportat un increment de la feina realitzada, especialment dels
tràmits telemàtics, que es posa de manifest
en un lleu increment del nombre de visites i
de consultes, però també en una reducció del
10 % del nombre de persones ateses, per les
dificultats de poder adreçar-se a les oficines
durant el tancament.
Per nacionalitats, les persones ateses són, en
primer lloc, de Colòmbia i Marroc, amb un 12,3
% del total, seguides de persones d’Hondures
(8,5 %), Perú (8,0 %), Veneçuela (7,5 %) i Bolívia
(5,4 %). Observem que prop del 60 % de les
persones ateses són llatinoamericanes.
Pel que fa al gènere, la memòria semestral del
CITE del 2020 constata que el 58 % de les persones ateses són dones, a causa de la important presència de persones d’origen llatinoamericà entre les quals hi ha un pes més gran
de les dones: un 83 % en el cas d’Hondures,
el 66 % pel que fa a Veneçuela o el 64 %, si
parlem de Colòmbia o Perú.
Augmenta el nombre de persones sense
autorització administrativa per residir i
treballar
La memòria, a més, mostra un increment
important respecte de l’any anterior de les
persones sense autorització administrativa
per residir i treballar a l’Estat espanyol, que

arriba al 68,5 % del total. Això, en part, és
conseqüència de l’increment de noves arribades els primers mesos de l’any, però també
de l’existència d’una bossa de persones que
no han pogut regularitzar la seva situació
per les dificultats que genera un mercat de
treball de baixa qualitat, ja que es requereix
un contracte d’un any a jornada completa.
Aquesta situació es pot veure agreujada per
la situació actual i l’increment de l’atur, i que
més persones puguin caure en la irregularitat sobrevinguda. En aquest sentit, gairebé
el 33 % de les consultes ateses tenen a veure amb temes relacionats amb les vies per
regularitzar la situació administrativa: 23,7
% arrelament social, 8,4 % altres formes de
regularització vinculades a la petició d’asil o
protecció internacional, i 0,7 % arrelament
laboral. D’altra banda, s’observa que el 53,52
% de les persones ateses no treballen, més o
menys el mateix percentatge que l’any 2019,
però s’incrementen de manera important les
que ho fan de manera irregular, nombre que
arriba al 70,2 %.

El treball de la llar és el primer sector pel que fa al treball irregular
i el 95,5 % de les persones que treballen són dones

més per la crisi sanitària generada per la pandèmia.

Molt treball de la llar irregular
El principal sector d’ocupació és el treball de
la llar, que ocupa el 37,7 % de les persones
que treballen, el 95,5 % de les quals són dones. També és el primer sector pel que fa al
treball irregular, amb el 43,9 % del total de les
persones que treballen de manera irregular.
El segon sector és l’anomenat altres serveis
—que inclou la feina a les residències de gent
gran, amb un 18,9 %—, i seguit de l’hostaleria,
amb un 11,2 %.

La crisi sanitària també ha posat de manifest
sectors productius que s’han demostrat essencials per al manteniment de la nostra societat, molts d’ells amb una presència molt
important de persones estrangeres, com és el
cas del treball de la llar i les cures o de les residències de gent gran. Molts d’aquests llocs
estan ocupats per persones sense autorització administrativa, amb el que això comporta
de vulneració de drets i d’explotació laboral.

Se segueix consolidant, com hem vist els darrers anys, el fet que la tipologia de la persona
atesa al CITE és una dona llatinoamericana,
sense autorització administrativa, que treballa
de manera irregular al sector del treball de la
llar, amb el que això significa de situació precària, ja que a la precarietat i la invisibilitat del
sector s’hi sumen les que ja comporten de
per si la situació d’irregularitat administrativa.
Aquesta precarietat s’ha vist agreujada encara

És per això que és absolutament necessari que
el Govern de l’Estat espanyol promogui mesures extraordinàries que permetin la regularització d’aquestes treballadores essencials sense autorització administrativa. Regularitzar-les
no només permet donar resposta a necessitats estructurals de la nostra societat, com ho
és la gestió de les cures. És, principalment,
una qüestió de drets humans per garantir, a
aquestes treballadores, una vida digna.
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Vols la samarreta “Cultura és treball”?
A partir del dia 10 de setembre ja pots adquirir el teu bo
per 6 euros que et donarà dret a una samarreta exclusiva
amb el lema “Cultura és treball”. El bo el trobaràs a la teva
organització o també el pots adquirir online a través del
web del sindicat. Amb el teu bo ja podràs recollir la teva
samarreta als locals de CCOO de Barcelona, Badalona,
L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Igualada,
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Girona,
Tarragona, Tortosa, Lleida, Manresa, Sabadell, Terrassa,
Granollers, Mataró i Vic.
MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA FESTA AQUÍ

