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No et quedis sense la samarreta
“ C u lt u r a é s t r e b a ll”
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.

ADQUIREIX EL
BO D’AJUT AQUÍ

3 d’octubre de les 18 h a les 21 h

Actuacions musicals, activitats culturals, reconeixements…

Per streaming i presencial, amb capacitat limitada,
a la seu de CCOO (Via Laietana, 16, de Barcelona)

editorial

Teletreball sí,
però…
Més del 30 % de les persones treballadores han
fet la seva feina des de casa durant el confinament, mentre que fa un any aquesta modalitat
no superava el 5 %. El teletreball ha vingut per
quedar-se i, sens dubte, té avantatges importants, però també molts inconvenients que
cal clarificar i regular. I això és el que està fent
el Govern de l’Estat amb sindicats i patronals
aquests dies: mirar de fixar les regles de joc del
teletreball i que formi part de la normalitat de la
negociació col·lectiva. I és que cal definir molt bé
aspectes com que el treball a distància ha de ser
voluntari i reversible; s’ha d’acordar per escrit i
amb el coneixement de la representació sindical;
ha de garantir els drets i les retribucions del grup
professional al qual pertany la persona treballadora; ha d’evitar qualsevol discriminació, particularment per raó de sexe, i ha de garantir el dret a
la carrera professional i a la promoció, els drets
relatius a la dotació de mitjans i a l’abonament
i compensació de despeses, els drets relacionats
amb el temps de treball, el dret a la prevenció de
riscos laborals, el dret a l’ús de mitjans digitals,
el dret a la intimitat i a la protecció de dades, el
dret a la desconnexió digital, els drets col·lectius
i el dret a participar en activitats convocades per
representants sindicals, entre d’altres.

Molts i variats aspectes que han de quedar definits en els propers dies perquè el teletreball no es
converteixi en una nova porta de discriminació i
abús, en comptes d’una gran oportunitat per a la
feina de qualitat i la conciliació de la vida laboral i
la personal. Teletreball sí, però amb drets.

www.ccoo.cat
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Mobilitzacions contra el tancament
de Robert Bosch de Castellet
CCOO rebutja contundentment la decisió
de Robert Bosch de donar per finalitzada la
seva activitat industrial a la planta de Castellet, una decisió que afecta les tres-centes
persones que hi treballen actualment. CCOO
entén que es tracta d’una mesura totalment injustificada i que suposa un escenari
molt negatiu tant per la possible pèrdua
d’ocupació com pel seu impacte en el teixit
industrial del territori. Davant d’aquest anunci, el comitè d’empresa ha convocat diferents
mobilitzacions, ja que hi ha en joc el futur de
tres-centes famílies i cal fer sentir el rebuig
ferm i contundent a aquesta decisió de
l’empresa. CCOO exigeix al Grup Bosch que
reconsideri aquest plantejament i adverteix
la multinacional que el sindicat prendrà les
mesures oportunes en defensa de la continuïtat de la planta i dels llocs de treball.

Vaga indefinida a Nobel Plastiques
Ibérica contra el tancament
El Comitè d’Empresa de Nobel Plastiques
Ibérica ha intensificat les accions de protesta
contra l’ERO que ha presentat la companyia
per cessar l’activitat de la planta de Sant
Joan Despí i acomiadar el conjunt de la
plantilla. A partir del dilluns 14 de setembre,
el comitè va convocar vaga indefinida, que
anirà fent en funció de com avancin les
negociacions de l’expedient. També han
començat a fer concentracions a les portes
de la fàbrica, coincidint amb les pauses de
l’esmorzar i el berenar, per deixar palès el seu
rebuig a l’ERO i per defensar la continuïtat
de l’activitat a la planta i els llocs de treball.
CCOO exigeix a la direcció de Nobel
Plastiques Ibérica la retirada de l’expedient,
ja que considera que aquesta decisió
empresarial no està justificada i només
respon a una deslocalització de l’activitat a
una altra planta del grup, a la qual cosa el
sindicat s’oposa fermament.

Protestes de la plantilla de SaintGobain
El dimecres 9 de setembre el Comitè
d’Empresa de Saint-Gobain de l’Arboç va
convocar la plantilla a una concentració davant el Parlament de Catalunya per la continuïtat de l’activitat a la planta i en defensa
dels llocs de treball, i per manifestar el seu
rebuig a l’ERO presentat per l’empresa. Una
representació del comitè d’empresa va ser
rebuda per diferents grups parlamentaris
per exposar-los la seva situació.
CCOO dona suport a les reivindicacions
de la plantilla, que està en vaga indefinida. CCOO exigeix a l’empresa la retirada de
l’expedient i que faci les inversions necessàries per garantir la continuïtat de l’activitat
i de l’ocupació a la planta penedesenca, ja
que la seva productivitat i rendibilitat (10,5
milions d’euros el 2019) així ho justifiquen.

SETMANAEUROPEA
DELAMOBILITAT
16-22 setembre 2020 #Mobilitat2020

Debat virtual: “Via Laietana, un
espai que cal reformar”
Dimarts, 22 de setembre, a les 17 h
El podeu seguir en directe per YouTube: https://youtu.be/J46EptyJRyw
Intervencions:
• Rosa Alarcón, regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
• Nel·la Saborit, tècnica del Pla estratègic metropolità de Barcelona
• Carles Benito, president del BACC (Bicicleta Club de Catalunya)
• Emeka Okpala, secretari de Catalunya Camina
• Raquel de Haro, coordinadora del Barcelonès de CCOO de Catalunya
Presenta i modera:
• Carlos del Barrio, secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya
Organitza:
CCOO de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

Setmana de mobilització de la
plantilla d’Acciona contra l’ERO
La plantilla d’Acciona Facility Services es manté ferma en el seu rebuig
a l’ERO plantejat per l’empresa per acomiadar cinc-centes persones.
Així va quedar palès en l’assemblea de treballadors i treballadores de
dilluns per informar sobre la situació de les negociacions, l’estratègia
a seguir i les pròximes mobilitzacions en defensa dels llocs de treball. El Comitè d’Empresa d’Acciona va convocar una marxa lenta de
vehicles dimarts, 15 de setembre, que va sortir des del pàrquing de
pintures de la planta de Nissan de la Zona Franca, va fer un recorregut
per la zona i va finalitzar davant les oficines centrals d’Acciona.
Coincidint amb les reunions de negociació de l’expedient, el comitè
d’empresa també va convocar la plantilla a concentrar-se dimecres i avui,
divendres, davant la seu dels Serveis Territorials de Treball a Barcelona.
CCOO exigeix a la direcció d’Acciona la retirada de l’ERO i l’insta a
asseure’s a negociar per trobar una sortida a aquesta situació.

PARTICIPA AMB CCOO A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/ccoocatalunya
www.youtube.com/ccoocatalunya

www.facebook.com/ccoocatalunya
www.instagram.com/ccoocatalunya

www.ccoo.cat
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La Federació d’Educació de CCOO ha reclamat
una tornada a les aules segura
El passat dilluns, 14 de setembre, es va iniciar el curs escolar 2020-2021. La Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya ha volgut
realçar el valor de la feina dels treballadors i
treballadores per preparar les aules després
de sis mesos de pandèmia de coronavirus, i
perquè l’alumnat les torni a trobar acollidores
i segures, i hi torni a gaudir dels aprenentatges i de l’amistat.
Ara bé, per a CCOO, el Govern no ha fet la seva

part de la feina. S’ha dedicat a fer discursos en
lloc de posar els recursos per reduir les ràtios,
per incrementar la neteja i la desinfecció o per
garantir els equips de protecció necessaris.
Des de la Federació d’Educació de CCOO s’ha
continuat treballant durant tot l’estiu per intentar que això no passés. Les escoles han
d’obrir i no han de ser un pol de contagi. Per
això, el sindicat continuarà batallant amb tots
els mitjans necessaris i s’ofereix per assessorar

Concentració a la plaça del Rei
pel respecte a l’educació

Uns dos-cents professionals dels sectors vinculats a l’educació es van concentrar a la plaça del
Rei de Barcelona, el passat 9 de setembre, per reclamar respecte per l’educació.
En l’acció van intervenir diferents portaveus de tots els sectors afectats, que van destacar
el valor de l’esforç que fan els i les professionals de l’educació i d’altres sectors vinculats per
garantir la qualitat i la seguretat als centres educatius de Catalunya. Les decisions polítiques
que provenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, però, no acompanyen, ja
que no ha volgut escoltar la comunitat educativa ni els treballadors i les treballadores de
l’educació.
L’acte, sota la pluja, es va cloure amb les intervencions d’Aurora Huerga, secretària de la Federació de Construcció i Serveis, que va posar veu al sector de la neteja; de Manel Pulido, secretari general de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, i de Javier Pacheco, secretari
general del sindicat.

i ajudar els treballadors i treballadores, i per
reclamar col·lectivament el que calgui en defensa dels seus drets.
Haurem d’anar veient i valorant en els propers dies com ha estat aquesta tornada a les
escoles per comprovar si cal prendre més
mesures i si aquelles que ja s’han pres i els
esforços dels professionals de l’educació han
estat suficients per evitar els contagis de coronavirus.

CCOO lamenta
la mort
d’Emili Martínez,
històric
sindicalista del
Bages

Aquesta setmana hem hagut de lamentar la mort del company Emili
Martínez, als setanta-set anys, que va
patir un desgraciat accident mentre
feia escalada. L’Emili va ser delegat de
CCOO al BBVA i un dels impulsors de
CCOO al Bages al sector de la banca.
També va ser coordinador de la revista
sindical del territori, L’Assemblea, als
anys noranta. L’Emili era un gran activista sindical, social i polític, i, a part de
les tasques sindicals, va ser membre
destacat del PSUC al territori, regidor
a Manresa i president del Centre Excursionista del Bages. Queda la seva
empremta, però el trobarem a faltar.
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CCOO exigeix rectificar la normativa de
pagament extraordinari de la Generalitat per
a les persones treballadores que han estat en
primera línia contra la COVID-19
Milers de treballadores i treballadors han estat
i són a primera línia de la lluita contra la COVID-19. La pandèmia ha obligat a intensificar
la seva càrrega de treball i la seva responsabilitat de manera molt important. En reconeixement d’aquesta situació i després de la reivindicació sindical, el Govern de la Generalitat va
aprovar el Decret llei 24/2020, de 16 de juny,
i, recentment, la Resolució 2193/2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
que el desenvolupa.
Si bé és cert que aquestes normes estableixen
una certa compensació per a un contingent
important de treballadors i treballadores, n’hi
ha molts que, de manera injusta, han estat exclosos de la seva percepció.
Col·lectius ignorats
El col·lectiu de persones treballadores de la
neteja, la seguretat, la restauració, els serveis
socials i l’atenció domiciliària; dels centres
d’atenció a menors tutelats, de dones víc-

times de violència de gènere, de persones
sense llar, de persones amb discapacitat
intel·lectual, i d’altres que han posat tot el
seu esforç extraordinari en la lluita per la salut comunitària i l’organització de dispositius
d’emergència resten sense cap consideració o
reconeixement.
Denunciem aquesta discriminació, així com
la dificultat que suposa la no col·laboració
d’algunes empreses a l’hora de complimentar
els certificats necessaris per poder accedir a
l’ajut extraordinari en el cas del personal de
residències.
CCOO continuem instant el Govern de la Generalitat a promoure la millora de les condicions laborals i, especialment, salarials, de les
persones que treballen en aquests àmbits, millorant la dotació pressupostària per fer front a
les contingències derivades de la COVID-19 i
sempre vinculades a la repercussió directa per
als treballadors i treballadores del sector.

CCOO considerem que cal un replantejament immediat per part del Govern de la
Generalitat que traslladi a normativa la real
concreció de la compensació econòmica
extraordinària per fer-la arribar a tots els
col·lectius que han tingut, tenen i tindran un
paper decisiu en la lluita per la salut i la vida
de les persones i contra la pandèmia. Exigim
una rectificació ja.

CCOO rebutja l’ERO de 350 acomiadaments que
planteja Selecta
L’empresa AB Servicios Selecta, del sector de la venda automàtica —vending—, va iniciar la setmana passada un procediment d’acomiadament col·lectiu. Després de dos ERTO en un termini
de sis mesos, la direcció de l’empresa, amb seu social a Madrid, pretén acomiadar 350 persones
a tot l’Estat.
Selecta disposa de dos centres de treball a Catalunya: a Sant Andreu de la Barca i a Sant Boi de
Llobregat, amb un total de 110 persones treballadores. L’empresa pretén tancar el centre de
Sant Boi i absorbir totalment l’activitat des de Sant Andreu de la Barca.
Des de CCOO tenim clar que no existeix causa per iniciar aquest procediment, que, a més
d’amenaçar 350 llocs de treball, pretén minvar les condicions laborals de les persones que es
quedin, ja que s’incrementaran les càrregues de treball i això derivarà en una rebaixa de la qualitat de servei, valor fonamental per a la fidelització dels clients actuals de Selecta i per al seu
creixement en el sector.
Durant la crisi de la COVID-19 s’han generat alternatives perquè les empreses puguin resistir
una situació conjuntural com la que pateix Selecta. Per a CCOO, l’empresa té alternatives que
no suposin l’acomiadament de cap persona treballadora de la plantilla actual.
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Setembre de 2020
Nous descomptes i actualitzacions per a
afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya
VACANCES I OCI

GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT (LLORET DE MAR)
Oferta especial per a l’afiliació de CCOO. Preus per persona i nit en habitació doble, del
12 al 30 de setembre: Mitja pensió, 30 €; pensió completa, 35 €, i tot inclòs, 45 €.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3338
BALNEARI VICHY CATALAN (CALDES DE MALAVELLA)
Descompte del 20 % en reserves per allotjament i pensió alimentària escollida
(allotjament i desdejuni, mitja pensió i pensió completa).
10 % de descompte en els tractaments contractats al balneari.
Més informació aquí
CENTRE DE VACANCES DE MORILLO DE TOU (OSCA)
14 % de descompte sobre les tarifes d’allotjament i ofertes especials.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1402
HOSTERÍA DEL HUERNA (ASTÚRIES)
15 % de descompte sobre les tarifes. Descomptes especials per a grups.
Més informació: http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=258

LLOGUER DE VEHÍCLES
HERTZ
Tarifa exclusiva per a l’afiliació: millor tarifa disponible.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=418
EUROPCAR
Del 20 % al 25 % de descompte a la Península, i del 10 % al 15 % per a Canàries i
Balears.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=285
AVIS
Tarifa en condicions molt avantatjoses.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=584
D RÈNTING VEHICLES SEAT
Preus exclusius per a l’afiliació de CCOO. Inclou: manteniment, neumàtics, assegurances
de vehicles, línia d’atenció al conductor, assistència a la carretera i gestió de multes.
Preus per 48 mesos, 60.000 km.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=305

PARADORES
Descompte del 15 % sobre la tarifa Parador vigent en cada moment. Preus per
habitació doble estàndard.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1408
B THE TRAVEL BRAND
Descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies d’antelació a les reserves i de fins a un 6 %
sense anticipació. Consulteu-ne les condicions específiques a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767
AH VACACIONES
Ofertes a apartaments i hotels.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=11
EUROPA DESTINOS
Agència de viatges en línia especialitzada en el sector hoteler de tot Espanya, Portugal
i Andorra, de qualsevol categoria. Oferta exclusiva: paquet bàsic 75 € per 7 nits d’hotel
per a 2 persones.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558
CALDEA ANDORRA CENTRE TERMOLÚDIC (ANDORRA)
15 % sobre els serveis realitzats al Centre Termolúdic i el Centre Wellness INÚU de
Caldea (excepte restauració i botigues) i adquirits a la web www.caldea.com per mitjà
del codi descompte.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3358

SALUT
TERÀPIA PSICOCORPORAL MONTSERRAT DELGADO (Barcelona)
Orientada a abordar problemàtiques emocionals i corporals. Descomptes sobre els preus a
l’afiliació de CCOO. Primera visita gratuïta. Vegeu-ne més informació a:
https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3299
CENTRE PODOLÒGIC MORALES SAMITIER (Barcelona)
Descompte del 10 % sobre els preus en aquest centre de podologia de tradició familiar
pioner a incorporar les noves tendències als seus tractaments. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3120
CLÍNICA MINIM (CASTELLDEFELS)
Primera visita sense cost i sense compromís per poder realitzar un estudi i preu especial en
el tractament WHITE. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3378

LLAR
MUBAK - SOM CONFORT (TERRASSA)
Descompte del 5 % en el preu per a l’afiliació de CCOO. Empresa dedicada a la venda de
mobiliari i decoració per a la llar amb una àmplia exposició de tots els productes.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3418

