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C C O O o r g a n it z a la F e s t a d e l
T r e b a ll D ig n e 2 0 2 0 , q u e p o d r e u
s e g u i r p e r I n t e r n e t e l 3 d ’o c t u b r e

Sandra Bautista

Radio Vintage Club

DECLARACIÓ

CCOO i UGT
considerem
desproporcionada
la sentència
d’inhabilitació del
president Torra
Cal convocar eleccions amb la màxima
celeritat

Dani Flaco

El proper 3 d’octubre celebrarem la Festa del
Treball Digne 2020 de CCOO de Catalunya.
Enguany tindrà un caràcter semipresencial, per adaptar-nos a la situació actual de
coronavirus, amb limitació de capacitat en
diferents espais amb poesia, actuacions musicals, entrega del Premi Aurora Gómez, parlaments sindicals…, a la seu de CCOO de Via
Laietana, 16, a Barcelona i amb retransmissió
en directe per Internet.
Es farà de 18 h a 21 h aproximadament, i el fil
conductor serà el suport a la cultura: #CultuRetransmissió en directe

Mayte Martín

raÉsTreball. Es recrearà un programa de televisió amb diferents blocs (musicals, culturals,
sindicals…) que serà presentat per l’actriu
Rosa Andreu i en el qual participaran, entre
d’altres, Radio Vintage Club (versions), Sandra Bautista (cantautora guanyadora del
Sona9 2018), Dani Flaco (cantautor —actuació gràcies al conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
que dona continuïtat a la festa de CCOO a
la localitat per a properes edicions) o Mayte
Martín (espectacle Al cantar a Manuel).

https://www.youtube.com/watch?v=77VQ6cv5GE8

I no et quedis sense la teva samarreta
BO D’AJUT: enguany el bo d’ajut val per una
samarreta amb el lema “Cultura és treball”, que servirà per recaptar fons per
pagar tots els professionals del sector
que participin a la festa. Els bons d’ajut
es poden adquirir al mes de setembre
en paper als locals del sindicat al preu de 6
euros després d’haver omplert el formulari següent: ADQUIREIX EL BO D’AJUT.

La decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar
el president Quim Torra és una nova expressió de la recurrent judicialització de la política que ha tingut lloc en els darrers anys
al nostre país. Aquesta situació ha privat les
institucions democràtiques de la capacitat
de donar respostes a les necessitats de la
ciutadania, ha bloquejat l’acció política i ha
deteriorat la imatge d’aquestes institucions.
Des del món sindical sempre hem defensat
que la millor manera de resoldre el conflicte a Catalunya és a través del diàleg, i no
ens cansarem de demanar-lo. La manca
d’aquest ens ha portat avui a aquesta sentència, amb la qual s’ha acabat inhabilitant
un president escollit democràticament per
una acció que, certament, va exposar les
institucions a una tensió no procedent.
CCOO i UGT considerem, però, que un cop
arribat aquest punt, aquesta legislatura ja
està esgotada, i per això demanem que es
convoquin eleccions amb la màxima celeritat possible per posar la democràcia en
mans del poble de Catalunya, amb la ferma voluntat de reforçar el marc institucional de les administracions catalanes. Es fa
urgent fer front a les conseqüències de la
pandèmia, i és inviable fer-ho amb un govern interí que ni tan sols podria aprovar
nous pressupostos de la Generalitat.
És necessària una agenda àmplia de justícia
social, econòmica i democràtica, construïda amb diàleg i acords polítics i socials.

www.ccoo.cat
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La plantilla de Robert Bosch Castellet
fa vaga contra el tancament
El Comitè d’Empresa de Robert Bosch
Castellet ha convocat tres jornades de
vaga de vint-i-quatre hores els dies 25 i
29 de setembre, i demà, 1 d’octubre, per
manifestar el rebuig de la plantilla a la decisió de l’empresa de tancar la planta i per
defensar els seus llocs de treball.
La darrera jornada de vaga serà demà
dijous, 1 d’octubre, coincidint amb la reunió entre les parts amb la mediació de
l’Administració. Aquest dia també han
convocat les treballadores i treballadors a
una concentració de 10 a 14 hores davant
la seu del Departament de Treball de la
Generalitat (carrer de Sepúlveda, 148-150,
Barcelona).

Acord positiu a Saint-Gobain
La lluita dels treballadors i treballadores
de Saint-Gobain de la planta de Glass
de l’Arboç ha donat els seus fruits. La
representació de la plantilla i la direcció de
Saint-Gobain han arribat a un acord que
recull les reivindicacions de la plantilla
que es van plantejar a l’assemblea del
divendres 18 de setembre. CCOO valora
positivament l’acord, ja que dona una
solució no traumàtica al conflicte i
permetrà garantir la màxima ocupació
possible. El sindicat vetllarà perquè així
sigui.
L’acord ofereix una garantia d’ocupació
i preveu la recol·locació del 100 % de
la plantilla dins del grup Saint-Gobain,
prioritzant la planta de Sekurit de l’Arboç
i les empreses que el grup té a Catalunya.
L’acord també incorpora un pla social i
baixes incentivades per a les persones de
més de seixanta anys.

Més accions de protesta contra el
tancament d’Aryzta a Olesa
La direcció del Grup Aryzta ha comunicat
al comitè d’empresa el cessament definitiu de l’activitat de la seva planta d’Olesa
de Montserrat. L’empresa addueix causes
productives i econòmiques, que justifica,
principalment, per la disminució de la productivitat dels pans d’hamburguesa que
s’elaboren per als restaurants McDonald’s i
per la impossibilitat d’atraure nous clients.
Davant d’aquesta decisió, el Comitè
d’Empresa d’Aryzta Bakeries Iberia ha convocat noves mobilitzacions contra el tancament de la planta i en defensa dels llocs
de treball. CCOO d’Indústria dona suport a
les reivindicacions de la plantilla i exigeix
a la direcció del Grup Aryzta 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 altres plantes del grup, a la
qual cosa el sindicat s’oposa fermament.

Jornada: “El repte de
l’envelliment de la població.
Dependència i política sanitària.
Recuperem els drets perduts”
Divendres, 2 d’octubre, 9.30 h
Retransmissió en directe per
L’emergència sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva afectació econòmica i social han tornat a posar en relleu els
treballs essencials per a la vida i la salut pública, i la necessitat de reenfocar el sistema
sanitari i el model de provisió de serveis públics. Una reforma profunda del model de
residències, l’eixamplament del sector públic
i la coordinació eficient entre administracions
i agents socials i econòmics són imprescindibles per generar eficàcia, governança i diàleg
social, i, en definitiva, profit per als drets dels
ciutadans i les ciutadanes i treball de qualitat.

PROGRAMA
9.30 h Benvinguda i salutació
GHASSAN SALIBA, responsable de Polítiques de Diversitat i Dependència
9.45 h TAULA 1. Drets laborals, treball digne i valoració social
- PILAR CEPRIÁN, del Sector de la Dependència de CCOO de Catalunya
- MONTSE LLOPIS, d’ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials)
- VICENTE BOTELLA, d’UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències)
- NOELIA SANTIAGO ALONSO, del Sector d’Atenció Domiciliària de CCOO de Catalunya
- Modera: ALICIA HERNÁNDEZ
11 h Descans
11.20 h TAULA 2. Drets de les persones per viure amb dignitat
- MIQUEL LLUCH, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
de Catalunya
- TONI MORA, secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions de
CCOO de Catalunya
- SEBASTIÀ SANTAEUGÈNIA, director del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i del Pla director sociosanitari al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
- MERCÉ CIVIT, de la Plataforma per als Drets de les Persones amb Dependència
- Modera: MERCÈ VIDAL MORÓS, de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
de Catalunya
13 h Cloenda
- ANA ROSA SEVILLANO, secretària general de la Federació de Sanitat de CCOO de
Catalunya
- JAVIER PACHECO, secretari general de CCOO de Catalunya
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Es regula el teletreball amb moltes
de les reivindicacions de CCOO
La pandèmia de la COVID-19 ha situat el teletreball a l’agenda sindical i també política. En
aquest sentit, s’acaba de tancar un acord al diàleg social pel Projecte de llei de treball a distància, que assumeix moltes de les reivindicacions de CCOO.
QUÈ CAL SABER DE LA REGULACIÓ QUE ESTABLIRÀ LA NOVA LLEI DEL TREBALL A DISTÀNCIA?
El treball a distància serà la forma d’organització del treball al domicili de la persona treballadora o al lloc triat per aquesta, amb caràcter regular d’un mínim del 30 % de la jornada (fins ara
l’Estatut regula el treball a distància si és preponderant respecte del presencial). Amb l’ús de
mitjans i sistemes informàtics i telemàtics serà denominat teletreball.
— El treball a distància és i serà voluntari i reversible. La negativa de la persona al treball
a distància, la reversibilitat al treball presencial i/o la seva falta d’adaptació no seran causes d’acomiadament ni poden ser imposades mitjançant modificacions substancials per
l’empresariat.
— L’acord de treball a distància tindrà un contingut mínim, s’haurà de realitzar per escrit i
la representació sindical en rebrà còpia. El contingut mínim obligatori, entre d’altres, tindrà:
la descripció de mitjans i equips per al treball a distància, les despeses i la quantificació de
la compensació que haurà d’abonar l’empresa, l’horari de treball, la distribució entre treball
presencial i a distància, el preavís per a la reversibilitat…
— Igualtat de tracte. Es garantiran els mateixos drets i, com a mínim, la retribució total del
grup professional al qual pertany la persona i els complements. Es fa constar l’obligació
d’evitar qualsevol discriminació, particularment per raó de sexe, i s’hauran de tenir en compte les persones treballadores a distància en els plans d’igualtat, en els drets en matèria de
conciliació i corresponsabilitat, i en l’aplicació de mesures contra l’assetjament sexual i per
raó de sexe, i per a la protecció de les persones víctimes de violència masclista.
— Dret a la carrera professional i a la promoció. S’haurà de garantir la participació efectiva
en la formació equivalent a la del treball presencial, a més de la formació necessària per al
desenvolupament adequat de l’activitat a distància. L’empresa haurà d’informar per escrit de
les possibilitats d’ascens que es produeixin.
— Drets relatius a la dotació de mitjans i a l’abonament i compensació de despeses. El
desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa, i
no podrà suposar despeses a la persona treballadora relacionades amb els equips, les eines
i els mitjans vinculats a l’activitat laboral.
— Drets relacionats amb el temps de treball. Es preveu el dret a flexibilitzar l’horari respectant el temps de disponibilitat obligatòria i el dret al registre horari.
— Dret a la prevenció de riscos laborals. L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat
preventiva del treball a distància hauran de destinar especial atenció als riscos psicosocials
i ergonòmics.
— Drets relacionats amb l’ús de mitjans digitals. Els mitjans telemàtics garantiran adequadament el dret a la intimitat i a la protecció de dades i el dret a la desconnexió digital fora
de l’horari de treball.
— Drets col·lectius. Es garantirà la participació efectiva en les activitats convocades pels representants sindicals i la comunicació, amb l’accés a les adreces electròniques i amb la implantació del tauler virtual, així com la participació en les eleccions sindicals.
I és important la funció que la llei donarà a la negociació col·lectiva, que podrà establir millores
com la identificació dels llocs de treball i les funcions susceptibles de ser realitzades per treball
a distància. Podrà establir també una jornada mínima presencial i les condicions per a l’exercici
de la reversibilitat al treball presencial, així com un percentatge inferior al 30 % per definir el
treball a distància i, per tant, les obligacions empresarials, entre d’altres.

Regulació bàsica del
teletreball a totes les
administracions públiques
CCOO insta la Generalitat a revisar el decret aprovat de regulació del teletreball
per al seu personal, arran de l’acord signat per a la modificació de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic (EBEP), que inclou la
regulació del teletreball a les administracions públiques.
CCOO considera un gran assoliment del
sindicat que en l’acord de modificació de
l’EBEP s’expliciti que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han de ser a
càrrec de l’Administració, i que aquest
aspecte tingui caràcter bàsic. Aquesta
qüestió no va voler ser recollida durant la
negociació per l’Administració de la Generalitat en el Decret 77/2020, pel qual es
regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.
L’Àrea Pública de CCOO torna a reclamar la
constitució de la Comissió de Seguiment
de l’Acord de Teletreball amb la representació legal dels treballadors i treballadores, per introduir les novetats de caràcter
bàsic de l’EBEP i per valorar els resultats
i les incidències en l’aplicació d’aquesta
modalitat de prestació de serveis, que
està sent protagonista en tots els serveis
públics durant la crisi sanitària que estem
patint. L’experiència que estem vivint ha
de ser cabdal en aquesta revisió.
L’acord signat ahir dona valor a la negociació col·lectiva realitzada amb l’objectiu
d’acordar, no d’acabar imposant; una negociació que va començar amb plantejaments molt allunyats i que va reeixir a
partir d’un debat intens i amb l’objectiu
compartit d’arribar a un bon acord. Això
no és el que ens trobem quan ens asseiem a negociar amb la representació
del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’acord millora de manera notable la
regulació actual a la Generalitat i marca el
camí que cal seguir per millorar les condicions de treball.
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CCOO de Catalunya demana més inversió
pública per recuperar l’ocupació i fer efectives
les polítiques socials
Malgrat les contractacions realitzades, el personal al SEPE i a l’INSS continua sent insuficient per garantir l’eficàcia d’unes
polítiques que suposen un avenç important però que tenen efectes diluïts per les retallades històriques.
Malgrat les contractacions realitzades al SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal), que suposen prop d’un 30 % més en relació amb el
personal que hi havia des que va començar la
crisi a la direcció provincial de Barcelona, als
telèfons de CCOO de Catalunya continuen arribant queixes de persones que no han pogut
accedir a les seves prestacions o que no troben
la manera de fer reclamacions, a causa de les
dificultats existents per contactar-hi per telèfon o per aconseguir una cita prèvia presencial. El dèficit estructural en personal públic i les
retallades dels governs de la dreta continuen
fent-se notar, tot i les recents contractacions, i
limiten l’efecte positiu d’unes polítiques socials
que suposen un gir copernicà en la nostra història recent. La recuperació de l’atenció presencial, els problemes amb la gestió de les dades facilitades per moltes empreses amb ERTO
i l’increment de les demandes individuals, fruit
de l’impacte de la crisi en el teixit productiu,
introdueixen més tensió a l’Administració pública. Es fa, així, manifesta la necessitat de més
recursos per garantir la protecció de les persones i la reactivació de l’economia.

trenta anys. L’esforç per part dels treballadors i treballadores del SEPE i del SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) ha sigut
extraordinari, però no s’ha pogut valorar pels
problemes que ha suscitat la presentació i
l’actualització permanent dels ERTO per part
de les empreses, amb una casuística que ha
afectat amb força treballadors i treballadores
especialment vulnerables, com els que treballen a temps parcial o en el marc d’un contracte fix discontinu.

A Catalunya, el SEPE va passar de gestionar
155.897 prestacions contributives al març
a 542.363 a l’abril. A l’Estat es va passar de
974.051 a 3.444.891, amb una plantilla que
els darrers deu anys ha estat reduïda de
10.320 a 7.150 treballadors i treballadores i
amb un equipament informàtic de més de

— Els recursos europeus d’activació han
d’incidir en la modernització, l’equipament i
la plantilla professional de les administracions
públiques, per garantir la gestió d’unes bones
polítiques socials, però que necessiten una
corretja de transmissió eficient i que han de
ser accessibles i properes a la ciutadania.

Dèficits detectats
Per a CCOO de Catalunya, els dèficits detectats
en la gestió de les polítiques socials i, especialment en el cas de les prestacions per desocupació i l’ingrés mínim vital, requereixen mesures urgents a tots els nivells administratius:
— Posar-nos a l’altura d’Europa comporta
augmentar les ràtios de despesa social i de
treballadors i treballadores públics per habitant, cosa que no serà possible si no normalitzem també els ingressos fiscals (7 punts per
sota de la mitjana europea).

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

Clica aquí

— La gestió de les prestacions s’hauria millorat si a Catalunya s’hagués produït una
col·laboració proactiva entre els equips del
SEPE i del SOC. Tot i compartir oficines i estarhi disposats, els treballadors i treballadores
no han pogut defensar conjuntament un sol
interès: el de les persones treballadores que
viuen i treballen a Catalunya.
— Els problemes que s’han manifestat en la
gestió de les prestacions contributives no es
poden replicar en la gestió de les polítiques
d’ocupació. Per evitar una pèrdua d’eficiència
dels recursos mitjançant externalització, és
necessària la contractació de personal també per part del SOC i, especialment, més
estabilitat en la seva plantilla. El repte social
d’una desocupació que els darrers vint anys
ha superat el 15 % durant vuit requereix una
inversió estructural per garantir realment el
dret de les persones treballadores a una ocupació de qualitat i a una carrera professional
continuada.
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La ministra de Treball, Yolanda Díaz, es
reuneix amb els secretaris generals de CCOO
de Catalunya i UGT de Catalunya

La seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
va acollir el dissabte 19 de setembre una trobada de la ministra de
Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, amb els secretaris generals de
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.
La ministra va exposar la feina que està fent el Govern per continuar
utilitzant els ERTO com una mesura de protecció de l’ocupació davant la crisi de la pandèmia, així com altres prestacions per evitar que
ningú no es quedi enrere davant la incidència del coronavirus en tots
els àmbits de la vida. La ministra va destacar el paper fonamental
que estan tenint els agents socials en l’impuls de polítiques socials i
laborals de protecció dels treballadors i les treballadores i de reconstrucció de la nostra economia.

Torra decep els sindicats per no concretar
l’ajut als pares amb fills en quarantena

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir la setmana passada amb els agents econòmics i socials per tal de buscar una solució
per als pares amb fills en quarantena que no puguin anar a treballar
perquè els han de cuidar. La reunió va generar una gran decepció
en els responsables sindicals, ja que no es va fer cap proposta concreta més enllà de mirar d’atendre les persones més vulnerables. El
secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va destacar
que calia ampliar la cobertura d’una possible prestació de suport a
molts pares i mares amb salaris baixos que es poden quedar sense
ingressos amb els seus fills en quarantena. Pacheco va criticar que el
Govern digués només que ho estudiaria i va recordar la urgència de
prendre mesures ja mentre el Govern de l’Estat no habilita la baixa
laboral per aquesta raó a través de la Seguretat Social.

Informe “Per un inici de curs amb seguretat”,
elaborat per la Federació d’Educació de CCOO
de Catalunya
El dilluns 28 de setembre, la Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya ha fet una
roda de premsa per presentar l’informe “Per
un inici de curs amb seguretat”, que recull una
enquesta realitzada durant la primera setmana d’activitat docent.

Denúncia a Inspecció de Treball
A la roda de premsa s’ha fet esment de la
denúncia que ha interposat la Federació
d’Educació a la Inspecció de Treball sobre
l’ús de mascaretes dels professionals de
l’ensenyament.

L’informe ha estat elaborat en funció de
les més de 1.750 respostes de 1.246 centres diferents, i inclou qüestions en relació
amb els materials, les instal·lacions i els serveis per fer front a la COVID-19, així com les
ràtios, el percentatge de formació no presencial i l’elaboració i l’aprovació dels plans
d’organització dels centres. Igualment recull
una selecció dels prop de 800 testimonis i
opinions que ens han fet arribar els treballadors i treballadores del món educatiu.

A la Comissió Paritària de Salut Laboral del
2 de juliol, CCOO va proposar que al pla
d’organització del curs 2020-2021 es fes el
canvi de l’afirmació que “als grups estables no
és necessari cap distància de seguretat ni cap
sistema de protecció” per “als grups estables
no es pot garantir la distància de seguretat”,
per la qual cosa el personal dels centres necessita usar EPI (en concret, mascaretes FFP2).
Tot i estar-hi d’acord tota la part social, el departament no ho va acceptar.

Un cop iniciada l’activitat docent amb alumnat, hem constatat que la distància de seguretat a l’aula no es pot respectar i que hi ha
mancances en la ventilació dels espais així
com ràtios d’alumnat que posen en dubte
el concepte de grup estable de convivència.
En aquest entorn, el personal del centre ha
de desenvolupar la seva activitat usant mascaretes higièniques, que no són un EPI. Per
aquest motiu hem interposat una denúncia a
la Inspecció de Treball, tenint en compte les
condicions en què està treballant el personal
dels centres.
Feu clic per veure
l’informe “Per un inici de
curs amb seguretat”.

6
Núm. 354 - dimecres, 30 de setembre de 2020

CCOO convoca una mobilització el 3 d’octubre
pel futur del Penedès
CCOO conjuntament amb UGT han convocat una concentració el 3 d’octubre oberta al conjunt de la ciutadania i que tindrà com a lema: “Volem un futur al Penedès.
Amb treball digne, amb indústria, amb una economia
productiva i sostenible”. La concentració tindrà lloc a
les 11 h a la casa Alguer de Sta. Margarida i Els Monjos .
A la concentració es podran visibilitzar conflictes
oberts al territori, com els de Saint-Gobain, Robert
Bosch o Alfisa, entre d’altres, i s’alertarà sobre el risc
de desindustrialització de la vegueria amb propostes
concretes per rectificar aquesta situació.
Els sindicats llegiran el manifest en què demanaran
suport als ajuntaments, als consells comarcals, a les
entitats socials i cíviques, i als partits polítics. Així mateix, tornaran a exigir que es compleixi i es desenvolupi, amb recursos i continguts, l’acord del Parlament de Catalunya
de crear la Mesa per a la Industrialització del Penedès, i perquè s’elabori un pla de xoc
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès.

Una jornada analitzarà la sentència del TJUE
sobre el frau en la contractació a l’Administració
pública
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya ha organitzat per a
aquest dilluns, 5 d’octubre, una jornada que analitzarà la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el frau en la contractació a l’Administració pública.
L’horari de la jornada serà de 10.30 h a 13.30 h i es farà en línia a causa de les restriccions
sanitàries. S’emetrà en directe a través d’aquest enllaç.
La presentació serà a càrrec de Núria Benito, de sector de l’Administració Local de l’FSC
de CCOO de Catalunya. Hi intervindran Joan Mauri, professor titular de la Facultat de
Dret de la UB; Míriam Pinillos, secretària de Polítiques Públiques de l’FSC estatal, i Manel
Fages, secretari general de l’FSC de CCOO de Catalunya, que farà la cloenda.

Convocada vaga indefinida en el transport
sanitari de Catalunya a partir del 9 d’octubre
Els sindicats CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT han convocat una vaga indefinida a partir
del dia 9 d’octubre en el transport sanitari de Catalunya que afectarà aproximadament
5.000 professionals del sector.
La vaga s’iniciarà el divendres dia 9 d’octubre del 2020 a les 00.00 hores i l’afectació serà
per a tot Catalunya tant en el transport sanitari no urgent com en el transport sanitari
urgent.
Els dos objectius de la vaga indefinida són, en primer lloc, aconseguir la no aplicació
de la retallada salarial anunciada per part de la patronal ACEA en el concepte a compte
de conveni a la nòmina del mes de setembre i successivament, i, en segon lloc, un pla
real d’equiparació de les treballadores i treballadors del transport sanitari a Catalunya
amb les condicions del conveni col·lectiu de treball per a l’empresa pública Sistema
d’Emergències Mèdiques, SA.

S’arriba a un acord
sobre l’ERO de Nobel
Plastiques Ibérica
Les treballadores i treballadors de Nobel Plastiques Ibérica han ratificat, per una àmplia
majoria, l’acord sobre l’ERO al qual van arribar
divendres la direcció i el comitè d’empresa.
Malgrat que finalment no s’ha pogut evitar
el tancament de la planta, CCOO valora positivament aquest acord, ja que s’han aconseguit unes bones condicions per a la plantilla,
per sobre de les plantejades inicialment per
l’empresa. En el marc de l’acord s’han pactat
unes indemnitzacions de cinquanta dies per
any amb un màxim de 190.000 euros, una
xifra que està per sobre del que marca el mínim legal. Així mateix, incorpora un conveni
especial de cotitzacions amb la Seguretat
Social per a les persones que tinguin a partir de cinquanta-cinc anys en el moment de
sortida fins que en compleixin seixanta-un.
Finalment, es contractaran els serveis d’una
empresa de recol·locació per ajudar les treballadores i treballadors a reincorporar-se al
mercat laboral..

Pensionistes, jubilats i el
sector de la dependència
es mobilitzen l’1 d’octubre
Amb motiu del Dia Internacional de la Gent
Gran, l’1 d’octubre, la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, conjuntament amb la Plataforma Unitària de la
Gent Gran, ha organitzat una concentració
a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on
a les 10 hores es llegirà el manifest preparat
per a aquest any i que té molt a veure amb
la defensa dels drets i la salut de les persones
grans, un col·lectiu especialment afectat per
la crisi del coronavirus.
En aquesta línia es mobilitzarà també el sector de la dependència amb la nostra Federació de Sanitat, aquest mateix dia, per reclamar
un conveni just, un conveni català i una millora de les ràtios i de la resta de condicions
laborals dels professionals d’aquest sector. La
protesta tindrà lloc a les 12 hores i es farà una
concentració davant la patronal Foment del
Treball amb el lema “Posem cara a la dependència”.

