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En marxa el procés congressual de CCOO
sota la premissa de cuidar el treball i la vida
La persistència de la pandèmia obliga a modificar les dates del congrés
per facilitar la participació de l’afiliació
El procés del 12è Congrés de CCOO de Catalunya continua malgrat
la intensificació de la pandèmia del coronavirus, que està trasbalsant
la vida de les persones al món. Amb el lema “La força dels treballs”,
aquest és un congrés que mira cap al futur sota la premissa de
cuidar el treball i la vida. La incidència de la pandèmia, amb una
segona onada que ja tenim aquí, ha fet canviar les dates de celebració dels congressos per facilitar la participació de l’afiliació
del sindicat a les diferents assemblees, on es decidiran les línies
estratègiques del sindicat per als propers anys. CCOO vol la màxima participació de les persones afiliades. Per això tothom rebrà
invitacions a participar-hi, amb la possibilitat de triar entre diferents
espais i horaris. En aquest sentit, estem posant en marxa el portal
web i l’app del congrés, que permetran fer aportacions al guió de debat de CCOO de Catalunya,
formular esmenes als diversos documents i votar les diferents candidatures de delegats i delegades als congressos i conferències dels sindicats comarcals.
El congrés de CCOO de Catalunya, els dies 21, 22 i 23 de maig del 2021
El congrés de la confederació estatal de CCOO se celebrarà finalment al mes d’octubre. Això
farà modificar les dates de celebració del congrés de CCOO de Catalunya, que passaran dels
dies 7, 8 i 9 de maig previstos inicialment als dies 21, 22 i 23 de maig. El Consell Nacional de
CCOO de Catalunya ho haurà d’aprovar el proper 5 de novembre.
Declaració de béns obligatòria
Les persones amb responsabilitat sobre els recursos de CCOO de Catalunya (260 persones)
van presentar la seva declaració de béns al començament del mandat. Les persones que no la
van voler presentar van ser cessades en els seus càrrecs. Ara, aquestes 260 persones han hagut
de presentar de nou la declaració de béns en finalitzar el mandat. És important destacar que
aquelles que no la vulguin presentar no podran formar part de cap candidatura al congrés. La
Comissió de Control Administratiu i Financer ha dirigit i controlat el procés. Un element més
que demostra l’ètica i transparència de la nostra organització.

Javier Pacheco ja és oficialment precandidat a
la Secretaria General de CCOO de Catalunya
Javier Pacheco, actual secretari general de CCOO de Catalunya, ja és
oficialment precandidat a optar a la reelecció de la Secretaria General de la primera organització sindical de Catalunya, davant el 12è
Congrés del sindicat, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de maig del 2021.
El passat 15 d’octubre va finalitzar la recollida d’avals necessaris entre els membres del Consell Nacional, que és el màxim òrgan de
direcció entre congressos. Aquesta és condició imprescindible, segons dicten les normes del congrés, per accedir al procés de recollida d’avals i a la presentació pública davant l’afiliació durant el
primer nivell de participació congressual.

editorial

Despropòsits
inoportuns
Els contagis del coronavirus es disparen, i constantment escoltem missatges amb un cert regust
apocalíptic que diuen que en breu es prendran
mesures contundents per frenar la segona onada
de la pandèmia. CCOO, com a sindicat responsable
i per tal de preservar la salut i l’activitat econòmica, va acordar amb la resta d’agents socials i
el mateix Govern de la Generalitat, en el marc del
Consell de Relacions Laborals, l’obligatorietat per
a les empreses de limitar la mobilitat de les persones treballadores adoptant sistemes de treball
a distància i teletreball, així com reunions telemàtiques, d’acord amb les mesures decretades
per l’autoritat sanitària, durant el període de vigència d’aquestes, tot recordant que només quan
pel tipus d’activitat el treball presencial sigui imprescindible es permetrà la mobilitat.
El text de la resolució és clar i directe, però sorprenentment, poques hores després de la signatura,
el Govern es feia un embolic amb relació a si el
teletreball era obligatori o simplement es tractava d’una recomanació, i els empresaris també
es desmarcaven del text que ells mateixos havien
signat. Ui ui ui, ai ai ai.
En què quedem? Cal actuar de manera ferma contra la pandèmia o tot són focs d’encenalls que l’únic
que fan és despistar la ciutadania i, en concret, els
treballadors i les treballadores? S’han de prendre
mesures efectives o ens dediquem a parlar i parlar
per ràdios, televisions i xarxes socials i a continuar
anant a les palpentes?
Cal actuar de veritat i amb efectivitat contra la
pandèmia, i per això des de CCOO exigim al Govern
que comenci a reforçar el sistema sanitari català
per fer front al control sanitari del virus amb criteris preventius, però també per recuperar la resta
d’atenció a les patologies no COVID-19, que estan
agreujant les condicions de salut de la ciutadania.
Per fer front a les mesures que es prenguin, demanem que s’estableixin ajuts en compensació
dels efectes sobre els sectors afectats així com el
reforç i la coordinació entre les oficines del SOC
(Servei d’Ocupació de Catalunya) i del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) per garantir les
prestacions a les persones treballadores que es
veuen afectades.
Per gestionar aquesta pandèmia hem de trobar
l’equilibri entre salut i socioeconomia. Hem de
trobar el just equilibri.

www.ccoo.cat
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Brots de coronavirus als escorxadors
de PADESA
CCOO d’Indústria ha manifestat la seva
preocupació per la greu situació que
s’ha produït a l’escorxador de l’empresa
PADESA d’Amposta, on hi ha hagut un brot
de contagis de coronavirus, una situació
que també es va donar fa uns dies a
l’escorxador que l’empresa té a Roquetes.
A Amposta, el 20 d’octubre ja hi havia
més de seixanta casos positius confirmats
i més de cent vuitanta treballadors i
treballadores de l’escorxador confinats,
la qual cosa va obligar a tancar alguna
secció de l’empresa. CCOO ha exigit a la
direcció de PADESA que s’implementin
les mesures de seguretat i de prevenció
necessàries per resoldre aquesta situació
i garantir, així, la seguretat i la salut de la
plantilla.

Acord sobre l’ERO presentat per
Aryzta
La direcció i el comitè d’empresa d’Aryzta
Bakeries Iberia han arribat a un principi
d’acord sobre l’ERO que ha estat ratificat
per la plantilla. Malgrat que finalment
no s’ha pogut evitar el tancament de
la planta d’Olesa, CCOO d’Indústria
valora positivament l’acord, ja que s’han
aconseguit unes bones condicions de
sortida per a la plantilla, per sobre de
les plantejades inicialment per Aryzta.
L’acord assolit preveu una indemnització
de 50 dies per any, sense límits, més una
quantitat fixa de 500 euros per a cada
treballador i treballadora.

Concentració contra el tancament de
l’escorxador municipal de Mercabarna
CCOO lamenta que el projecte per donar
continuïtat a l’activitat i l’ocupació de
l’escorxador municipal de Mercabarna
no tiri endavant per la manca d’acord
en les negociacions entre Mercabarna
i l’empresa AAG. CCOO recorda que
es tracta d’una activitat essencial i
estratègica, com va quedar demostrat
durant l’estat d’alarma, i per això en
rebutja el tancament i continua exigint
una alternativa industrial que garanteixi
la continuïtat de l’activitat i dels llocs de
treball.
Davant d’aquesta situació, CCOO va
convocar una concentració el dimecres
21 d’octubre, davant l’Ajuntament de
Barcelona, per exigir una solució que
garanteixi l’ocupació de les treballadores
i treballadors de Condialiment Serveis,
que des del passat 1 d’octubre no tenen
feina.

Gran participació en l’Escola de
Dones d’enguany dedicada a les
tecnologies i el gènere
Al voltant de tres-centes inscripcions ha rebut enguany la XV Escola de Dones de CCOO
de Catalunya, que amb el títol “Les tecnologies i el gènere” es va celebrar el passat 22
d’octubre de manera telemàtica. L’escola ha
estat un espai de reflexió col·lectiva sobre
com es pensen i es dissenyen els processos
tecnològics, la digitalització des del punt de
vista de les seves potencialitats i els seus usos
o la robòtica en els processos productius, entre d’altres. La trobada va generar moltes preguntes, com si les tecnologies tenen gènere
i sexe, si la digitalització i el teletreball també
tenen gènere, si les dades massives (big data)
tenen en compte la mirada de les dones, etc.
L’escola significava un gran repte per la seva
dimensió telemàtica i pel gran nombre
d’intervencions que va acollir davant les exposicions, entre d’altres, de Thais Ruiz de Alda,
experta en innovació digital; de Sara Moreno
Colom, del Centre d’Estudis Sociològics sobre la
Vida Quotidiana i el Treball de l’Institut d’Estudis
del Treball de la UAB, o de Núria Vergés Bosch,
del Departament de Sociologia de la UB.

La trobada va comptar també amb la participació d’Elena Blasco, secretària de las Mujeres
e Igualdad de CCOO; de Carmen Juares, de la
Secretaria de Política Sectorial i Sostenibilitat
de CCOO de Catalunya, i de Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya. Tot
això sota la direcció de la secretària de Dones
i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya, Alba
Garcia, i el seu equip.
L’èxit de l’Escola de Dones d’aquest any corrobora, un cop més, el procés imparable de
feminització del nostre sindicat.

Per veure la retransmissió de l’Escola de Dones, clicka:

L’Escola de Joves Sindicalistes se
celebra el 6 de novembre

Amb el títol “Erradiquem el virus
de la precarietat!”, el 6 de novembre
tindrà lloc, de manera telemàtica, la
XVIII Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas, organitzada per Acció Jove.
Per participar-hi, us hi heu d’inscriure a través de l’adreça
PIZZA
electrònica acciojove@ccoo.cat. L’escola començarà a les
DELIVERY
999 -5559.30 h amb les acreditacions i finalitzarà cap a les 18.30 h
amb la cloenda, que anirà a càrrec del secretari general del
sindicat, Javier Pacheco, i de la coordinadora d’Acció Jove,
Irene Ortiz. Diversos temes centraran l’escola d’enguany,
com el funcionament dels ERTO i les experiències associades, la COVID-19 i els joves, i les noves realitats de treball i la precarietat. Malgrat la incidència de
la pandèmia, el jovent de CCOO ha volgut valorar aquest espai de trobada i formació i celebrarla mitjançant els elements tècnics que ho permeten. Consulteu el programa aquí.

Podeu seguir la retransmissió de l’Escola en aquest enllaç:
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Catalunya supera el mig milió de persones
desocupades amb un augment de l’atur
exclusivament femení per l’efecte devastador de
la crisi en ocupacions altament feminitzades
Les dades de l’Enquesta de població activa
(EPA) del tercer trimestre del 2020 confirmen
un escenari de contínua davallada, amb més
de 500.000 persones sense feina i en un context cru i incert. L’ocupació precària és la primera que desapareix en situacions de crisi, ja
que desprendre-se’n és més fàcil, però també
l’ocupació estable trontolla en aquests moments. Caldrà veure com es resolen els ERTO
pendents, ja que l’ocupació suspesa podria
acabar engruixint les llistes de l’atur en acabar
l’any 2020. Per tot això, calen mesures urgents
per garantir la protecció als treballadors i treballadores afectats i per facilitar la reactivació
econòmica. Aquesta ha de comptar amb un
lideratge públic que orienti les inversions i els
recursos cap a les necessitats actuals, fent de
la seguretat i de l’ocupació de qualitat els baluards de la recuperació.
Segons la darrera EPA, el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en
un 7,1 % respecte del trimestre anterior, és a
dir, hi ha 33.700 aturats i aturades més, que
donen com a resultat un total de 506.600
persones sense feina. A Espanya, la xifra de
persones desocupades ha estat de 3.722.900,
amb una taxa d’atur del 16,3 %. La taxa d’atur
a Catalunya se situa en un 13,2 %, 0,5 punts
percentuals més que el trimestre anterior i 2,4
punts percentuals més que el tercer trimestre del 2019. La taxa d’atur femenina (14,3 %)
creix notablement i s’allunya de la masculina
(12,2 %). En un any l’atur ha augmentat en
84.500 persones, la qual cosa representa un
creixement del 20 %. Aquest augment s’ha
donat tant en homes (17,4 %) com en dones
(22,6 %), però les darreres han patit un major
impacte de la desocupació.
Respecte de les dades de població ocupada,
en aquest tercer trimestre l’ocupació ha crescut en 96.400 persones (3 % més) respecte
del trimestre anterior. Ara bé, en termes interanuals, l’ocupació s’ha reduït en 138.500

persones, una caiguda que significa un 4 %.
El tercer trimestre del 2020, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit es
redueix en 21.600 persones respecte de fa un
any (–0,9 %), i el nombre de persones amb
contracte temporal ho fa en 125.700 persones assalariades (18,7 % de reducció). La taxa
de temporalitat assoleix un 19,5 %, no per una
millora de l’estabilitat laboral, sinó per la forta
destrucció d’ocupació temporal.
Calen mesures urgents
Davant la segona onada de contagis, la prioritat rau en les mesures de prevenció, també en
l’àmbit laboral. Com s’ha acordat en el marc
del Consell de Relacions Laborals (CRL), s’ha
de facilitar el treball a distància, el teletreball
i les reunions telemàtiques sempre que sigui
possible, i evitar els desplaçaments. En cas que
el treball presencial sigui inevitable, calen mesures d’esglaonament dels horaris d’entrada i
sortida, això és, de flexibilitat horària, per tal
d’evitar aglomeracions al transport públic.
La prioritat és la salut. Per això cal reforçar el
nostre sistema sanitari amb criteris preventius, garantint l’assistència a les persones afectades per la COVID-19, però també a la resta
de patologies, i fent front a l’allargament de
les llistes d’espera i al col·lapse de l’atenció primària. Cal invertir en la robustesa i la resiliència
del nostre sistema sanitari, també mitjançant
contractacions que no es poden ajornar. Així
mateix, a l’educació calen inversions i recursos
per garantir la seguretat d’alumnat i professorat i la sostenibilitat de l’educació presencial.
Calen mesures de suport per mantenir el teixit productiu, especialment la petita i mitjana
empresa, amb compensacions per als sectors
més afectats. Tal com recomanen els organismes internacionals, és el moment de realitzar
inversions públiques intensives en ocupació
de qualitat que facin front a les necessitats
que ha posat en evidència la pandèmia. En

La taxa d’atur
femenina (14,3 %) creix
notablement i s’allunya
de la masculina (12,2 %)
els plans i els fons de reactivació, també els
que venen de la UE, no es tracta de traslladar
recursos al teixit empresarial, sinó de liderar
l’adaptació i el canvi del model productiu
per ajustar-lo a la nova realitat i als reptes
pendents: la superació de la precarietat endèmica del nostre mercat laboral, la transició
justa a una economia verda i l’extensió de
l’ocupació digna en un horitzó marcat per la
digitalització.
Després de set mesos de pandèmia continuem esperant la signatura d’un conveni
entre els serveis públics d’ocupació de Catalunya i de l’Estat. La prioritat rau avui en una
cooperació compromesa i efectiva per assolir
allò que és l’objectiu d’ambdós organismes: el
benestar i l’estabilitat de les persones treballadores que no poden accedir al mercat de
treball per una raó o una altra.
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CCOO rebutja el tancament
de la planta de TE
Connectivity de Montcada
La direcció de TE Connectivity ha comunicat la decisió de tancar la
planta de Montcada i Reixac. CCOO rebutja fermament aquesta decisió, que posa en risc el futur de 248 famílies. Per CCOO es tracta
d’una decisió estratègica de la multinacional que no respon a causes
objectives i que no té en compte el valor afegit d’aquesta fàbrica ni la
qualificació de la seva plantilla. Ara fa un any ja es va negociar un expedient a l’empresa, que va suposar la sortida de 94 persones. L’acord
assolit llavors preveia que no es plantejarien noves reestructuracions
ni expedients durant tres anys, un compromís que ara la multinacional incompleix flagrantment.
CCOO d’Indústria exigeix a TE Connectivity que reconsideri aquesta
decisió i adverteix la multinacional que farà tot el que estigui a les seves mans per garantir la continuïtat de la planta i dels llocs de treball.
CCOO lamenta la destrucció de teixit industrial i ocupació a la comarca del Vallès Occidental que comporten aquestes decisions empresarials de grups multinacionals, que aprofiten la situació actual per
tancar plantes i deslocalitzar produccions a altres països, sense oferir
alternatives industrials ni d’ocupació.

Assolit un acord positiu a
Robert Bosch de Castellet

La representació i la direcció de Robert Bosch han arribat a un acord
sobre l’ERO presentat per l’empresa per tancar la planta de Castellet.
Un acord que CCOO d’Indústria de Catalunya valora positivament, ja
que s’han guanyat uns mesos de marge per trobar una alternativa
industrial que permeti garantir la màxima ocupació possible i s’han
aconseguit unes bones condicions de sortida per a la plantilla. Entre
els aspectes més rellevants de l’acord cal destacar que es garanteix
el manteniment de l’activitat a la planta fins al 30 de novembre del
2021 i que la direcció es compromet a no realitzar acomiadaments
traumàtics fins que no finalitzi aquest període. L’acord també preveu
la constitució d’una comissió de reindustrialització, que haurà de
gestionar els possibles inversors per donar una alternativa industrial
a les instal·lacions que permeti minimitzar l’impacte en l’ocupació.

CCOO exigeix la nul·litat de
l’ERO d’Acciona
La direcció de Nissan ha informat les seccions sindicals de la seva decisió d’ocupar amb personal propi els llocs de treball que fins al passat mes de juliol ocupaven treballadors i treballadores d’Acciona a
les plantes de Nissan de la Zona Franca i de Sant Andreu de la Barca.
Amb aquesta decisió, la direcció de Nissan demostra la seva connivència amb la direcció d’Acciona per facilitar l’acomiadament dels
cinc-cents treballadors i treballadores de l’empresa auxiliar que
operaven a les instal·lacions de Nissan, i intentar impedir la seva
participació en el procés de reindustrialització que està en marxa.
CCOO junt amb UGT i CGT han presentat una denúncia al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar la nul·litat de
l’ERO d’Acciona, que va finalitzar sense acord. Així mateix, CCOO
ha sol·licitat a la Comissió de Reindustrialització de Nissan que es
doni cobertura als treballadors i treballadores d’Acciona en el marc
d’aquest procés, ja que la demanda judicial presentada al TSJC fa
que els acomiadaments en el marc de l’ERO no siguin ferms i, per
tant, se’ls ha de considerar treballadors i treballadores afectats per
aquest procés de reindustrialització.

CCOO considera inadmissible
l’ERO d’Iberpotash per
acomiadar 110 treballadors
a la mina de Súria
La direcció d’Iberpotash ha anunciat que presentarà un ERO per
acomiadar cent deu treballadors a la mina de Súria. CCOO rebutja totalment aquest expedient i insta la direcció d’Iberpotash a fer
marxa enrere en les seves intencions.
CCOO considera inadmissible aquesta decisió, ja que no només
es tracta de la mina que ha de garantir el futur de l’activitat de
l’explotació que l’empresa té a la Catalunya central, sinó que a més
hi ha un elevat nombre de subcontractes que operen en aquesta
mina. Amb aquesta decisió, el grup ICL pretén rebaixar costos a les
mines d’Iberpotash, a costa de retallar la plantilla fixa i precaritzar
les condicions laborals de les persones que hi treballen.
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Com s’efectua, a partir d’ara, el reconeixement
dels fills a càrrec de persones treballadores
afectades per un ERTO?
CCOO de Catalunya celebra l’agilitat en la resolució de tràmits de prestacions per ERTO i que el SEPE
faciliti altres vies per poder desencallar molts casos
Si fins ara el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través d’un comunicat, assegurava que un
cop es reconeguessin les prestacions de les persones afectades per ERTO passaria a regularitzar
d’ofici les quanties per a qui hi tingués dret, malgrat que el SEPE no disposés de la confirmació
del fill o fills a càrrec, i sense que les persones afectades haguessin de fer cap gestió, ara, per tal
d’agilitar el procés, el SEPE posa a disposició de les persones treballadores afectades un formulari
que permet comunicar-los el fill o fills que tinguin a càrrec. Aquest formulari, model de declaració
responsable, s’ha d’enviar correctament emplenat a doc08.hijoserte@sepe.es, però només ho
han de fer les persones treballadores afectades per ERTO que encara no ho hagin fet i, únicament,
quan la seva base reguladora diària superi els 52,29 €, ja que, en cas contrari, el nombre de fills a
càrrec no afectarà la quantia de la prestació. Qualsevol altra incidència caldrà remetre-la al correu
miprestacion2020@sepe.es.
Amb aquesta nova via, esperem que es puguin resoldre molts casos que encara estan pendents
de solucionar, fet que permetrà a moltes famílies suavitzar el sotrac econòmic que estan patint.

FORMULARI
Per acreditar el reconeixement dels fills o filles a càrrec cal omplir el següent
formulari i enviar-lo al correu electrònic doc08.hijoserte@sepe.es.

CCOO dona suport a la
mobilització europea
per la sanitat pública
La Federació de Sanitat de CCOO ha donat suport a la mobilització
convocada a escala europea que va tenir lloc ahir, 29 d’octubre, en
defensa de la sanitat pública. A Barcelona la protesta es va concretar en una concentració a la plaça de Sant Jaume, davant el Palau
de la Generalitat, a les 12 del migdia. La mobilització va comptar
amb representacions de tots els sectors vinculats, com ara l’atenció
primària o l’hospitalària, així com també d’aquells que tenen a
veure amb la dependència i els professionals de la sanitat privada.
Amb aquesta concentració es va posar en relleu la necessitat de
millorar el finançament de la sanitat pública a favor de la ciutadania i dels professionals, una necessitat que ha posat en evidència la
pandèmia de la COVID-19.

6
Núm. 356 - divendres, 30 d’octubre de 2020

CCOO de Catalunya constitueix l’Àmbit de les
Treballadores de la Llar i les Cures
Fany Galeas ha estat escollida com a nova responsable de l’àmbit
El passat dissabte 17 d’octubre
va tenir lloc l’assemblea de
constitució de l’Àmbit de les
Treballadores de la Llar i les Cures de CCOO de Catalunya, en
què va participar Javier Pacheco, secretari general de CCOO
de Catalunya.
L’assemblea, que es va realitzar
de manera semipresencial per
garantir les mesures de prevenció contra els contagis de la COVID-19, va servir per ratificar Fany Galeas com a responsable
de l’àmbit i per fixar les línies de treball del sindicat per dignificar aquest sector.
Durant l’assemblea es van presentar les activitats realitzades aquests darrers anys per la Federació de Construcció i Serveis i el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) del
sindicat per dignificar el sector i per promoure l’organització de les treballadores de la llar i les
cures en el si de CCOO. Entre aquestes accions, es van destacar les actuacions realitzades per
empoderar les treballadores de la llar i per promoure’n l’autoorganització. En aquest sentit, es
va esmentar que més de set-centes treballadores han participat en els dotze mòduls formatius, de coneixements laborals i de coneixements de la societat catalana (previstos en la Llei
d’acollida de persones migrants i retornades a Catalunya), realitzats aquests darrers tres anys
majoritàriament els diumenges a la tarda per adequar-se a la disponibilitat de les treballadores.
En la seva intervenció, la nova responsable va presentar les línies de treball de l’àmbit, que
continuaran la feina feta fins ara i buscaran donar una major visibilitat al sector; potenciaran
l’organització de les treballadores en el si del sindicat i l’establiment de xarxes transversals de
treball amb les entitats que agrupen dones immigrades treballadores de la llar, i, finalment, cer-

Mor José Vargas, fundador del Sector de
Mitjans de Comunicació de CCOO
El passat 19 d’octubre ens va deixar, als setanta-nou anys, José Vargas Fernández, qui va ser
un dels fundadors del Sector de Mitjans de Comunicació, que actualment pertany a la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO.
Havia treballat a Ràdio Televisió Espanyola i estava molt vinculat a Vilassar de Mar, on havia
fundat la televisió local (1984) i era membre de
l’agrupació de Catalunya en Comú a aquesta
població del Maresme (havia estat regidor a
l’ajuntament entre el 1987 i el 2007). Recordarem el seu compromís i valors en defensa de la classe treballadora a través
de la seva lluita sindical, social i política.

caran promoure una major sensibilitat i implicació social sobre la necessitat de dignificar
les condicions laborals del sector.
També va presentar el nou Servei
d’Assessorament de Treballadores de la Llar
(SAT-Llar) del sindicat, que amplia el punt
d’atenció que fins ara oferia el CITE adreçat
a treballadores de la llar estrangeres. A partir
d’ara, a més de l’atenció que ja es feia a Barcelona en matèria d’estrangeria setmanalment
a la seu del CITE, hi haurà dos nous punts
d’atenció sobre aspectes laborals i socials, que
estaran ubicats a Barcelona i a l’Hospitalet de
Llobregat.
Fany Galeas també va reclamar al Govern
de l’Estat la ratificació de manera urgent del
Conveni 189 de l’OIT sobre el treball digne
de les treballadores i treballadors domèstics.
La ratificació d’aquest conveni —que està
recollit en el programa electoral de les forces
que conformen l’Executiu i que té el suport
d’un nombre important de forces polítiques,
sindicals i socials— permetria obrir el camí a
l’equiparació de les condicions laborals de les
treballadores de la llar a les dels treballadors i
treballadores del règim general de la Seguretat Social.

La COVID s’emporta el delegat
de CCOO Antonio Caballero
Ens ha deixat l’Antonio Caballero Sánchez, delegat
de personal de la plantilla
de neteja de les dependències municipals de
l’Ajuntament de Salt, de
l’empresa OHL INGESAN,
a causa de la COVID-19.
L’Antonio tenia cinquanta-quatre anys i era una
persona molt apreciada per les seves companyes
i companys de feina i del sindicat a Girona, i realitzava la seva tasca representativa amb una gran
dedicació. No l’oblidarem!
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CCOO signa un conveni de col·laboració amb FACUA
territori català, d’acord amb les competències
que per a això atorga la legislació actual.
c) Reforçar els contactes en el marc de la representació institucional per coordinar i aprofundir en el coneixement de les propostes
que cada organització presenta i defensa als
òrgans de participació institucional on estiguin representades.

CCOO va signar, el passat 15 d’octubre, un conveni de col·laboració amb FACUA Catalunya,
que és la principal associació de consumidors i
consumidores a escala estatal. Aquest conveni
té per objectiu oferir avantatges a l’afiliació de
CCOO de Catalunya per fer-se socis de l’entitat
i establir així un espai de col·laboració estable
en temes socials i en la defensa dels drets de
les persones consumidores.
Segons recull el conveni, totes dues organitzacions assumeixen el compromís de potenciar la vertebració i la participació de la
societat civil com a fórmula per impulsar el
desenvolupament del nostre sistema democràtic, aprofundint en els aspectes socials i
participatius. Aquesta defensa ha de girar entorn d’organitzacions la presència, la implantació i el reconeixement social de les quals

els permeti ser un instrument eficaç per a la
consecució dels objectius plantejats. Ambdues organitzacions reconeixen mútuament
el paper i l’espai institucional tan important
que CCOO i FACUA tenen en la societat.
Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, CCOO i FACUA consideren necessari:
a) Dissenyar mecanismes que permetin i facilitin la coordinació i la programació d’activitats
conjuntes.
b) Establir marcs permanents de cooperació
en la defensa dels treballadors i treballadores
en els aspectes referits al consum, i també en
aquells altres que considerin les dues organitzacions que afecten els interessos dels treballadors i treballadores i el conjunt social del

Tot això amb la finalitat d’avançar en
l’assoliment dels objectius anteriorment
esmentats i referents a la defensa integral
dels drets dels treballadors i treballadores en
la seva qualitat de persones consumidores i
usuàries de productes i serveis.
En aquest sentit, les persones afiliades a CCOO
de Catalunya que s’afiliïn a FACUA Catalunya
es beneficiaran de l’avantatge de no haver de
pagar la quota complementària d’inscripció i,
pagant només la quota anual que correspongui en cada moment, tindran garantits els
mateixos serveis gratuïts que reben els seus actuals associats de ple dret i els que s’estableixin
per a aquests en el futur. Per gaudir de les condicions acordades, FACUA Catalunya comprovarà que l’afiliació sigui efectiva, la qual cosa
s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de
l’últim rebut del pagament de la quota sindical,
del document acreditatiu o de l’e-carnet.

La UPEC torna els dies 4, 5 i 6 de novembre amb
el lema “Ells són pocs, nosaltres som moltes”
Les jornades de la UPEC, la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, se celebraran
de manera presencial i en streaming els dies
4, 5 i 6 de novembre. Es faran a la Sala Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya, a
la rambla de Santa Mònica, 10, de Barcelona,
però se seguiran tots els protocols de manera
estricta i la capacitat serà limitada per raons
sanitàries.
Els organitzadors han preparat un seguit de
debats: “Ideologia i classes socials al segle
XXI”, “Postmodernitat i raó (en record de Toni
Domènech)”, “Com combatre el feixisme”, “La

pedagogia de la memòria”, “Per envellir dignament”, “L’essencial de la vida és invisible als ulls”
i “S’esberlen les fronteres socials de les ciutats”.
També hi haurà un debat sobre la COVID-19,
“Aprenentatges de la COVID-19”, i es farà el
tradicional debat entre els líders dels partits
d’esquerres: “La política en temps confusos”.
Els ponents confirmats són: Marina Subirats,
Joan Benach, Milagros Pérez Oliva, Xavier
Domènech, Brigitte Vasallo, Ingrid Guardiola,
Daniel Raventós, Maria Júlia Bertomeu, Enric
Canet, Amparo Iturriaga i Irantzu Valera.
El programa, el trobeu en aquest enllaç .
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https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must

enllaç
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Octubre de 2020
Nous descomptes i actualitzacions per a
afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya
CONSUMIDORS

FACUA CATALUNYA
Arran de l’acord signat entre les dues organitzacions, les persones afiliades a CCOO
que vulguin associar-se a FACUA tenen l’avantatge de no haver de pagar la quota
complementària d’inscripció, i només han de pagar la quota anual.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3498

ENSENYAMENT
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
Descompte del 10 % en màsters, cursos, graus, idiomes, etc., i en la nova oferta de
cursos de curta durada, de temes relacionats amb la pandèmia.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
ETICOP - PSICOTÉCNICOS EN-LÍNEA
Descompte del 46 %. Posa a l’abast una sèrie de serveis de cursos de psicotècnics en
línia per a les diverses oposicions que l’Estat, la Generalitat de Catalunya i els ens locals
catalans ofereixen.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3478
ACADEMIA ATLAS (Terrassa)
Descompte del 10 %. Aprenentatge d’idiomes (àrab, anglès, castellà i català) per
a totes les edats. Reforç escolar amb seguiment. Preparació d’exàmens per obtenir la
nacionalitat.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3479

TEATRE

Us recordem els descomptes per a l’afiliació a diversos teatres, els quals podeu
consultar a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=604

ESTÈTICA
CLÍNICAS LÁSER FUSIÓN (centres a Barcelona i a d’altres ciutats de l’Estat)
El 5 % de descompte en tots els seus serveis d’estètica, bellesa i salut. Depilació amb
làser de díode i tractaments facials i corporals.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3518

SALUT

CENTRE ÒPTIC DEL BAGES (centres a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet)
Descompte extraordinari per als mesos de novembre i desembre del 50 % en muntures i
vidres graduats i del 40 % en ulleres de sol.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=719
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3458
CLASSES DE IOGA I MEDITACIÓ AMB JULIO CÉSAR GUILLEN (Tarragona)
Descompte del 10 % en les classes a domicili.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=297
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Seu social: Av. del Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
www.uoc.edu

UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Descomptes per a l’afiliació de CCOO.
CURSOS DE CURTA DURADA

Gràcies a l’acord entre CCOO i la UOC, les persones afiliades a CCOO i les
treballadores i treballadors de la CONC es poden matricular als cursos de curta
durada de la UOC amb descomptes.
Es tracta de cursos de molta actualitat, fets amb caràcter social, per ajudar les
empreses i els professionals a donar resposta a la situació de la COVID-19.

Descompte aplicat en el moment de fer la matrícula:
Cursos

10 %

— Telepràctica en logopèdia
— Atenció al dol
— Com consolidar el teletreball al sector públic
— Com posicionar la meva activitat professional en temps de crisi
— Els nous processos assistencials post-COVID
— Aplicacions de salut per a la gestió de brots epidèmics
— Virtualització de comerços
— Seguretat en el teletreball
— Introducció a la programació amb Python per a traductors i lingüistes
— Traducció assistida per ordinador amb OmegaT
— Màrqueting en temps de pandèmia: redueix la distància social fent servir l’empatia
— Com organitzar esdeveniments virtuals
— Lideratge en el teletreball
— Metodologies àgils de projectes en entorns d’incertesa
— Logística i tecnologia per a l’e-commerce
— Posicionament del web (SEO)
— Gestió del canvi en organitzacions de salut

PROCEDIMENT PER BENEFICIAR-SE DELS DESCOMPTES:
Per gaudir d’aquests avantatges, s’ha de fer la matrícula des del web de la UOC
i utilitzar el codi:

CATCCPGUOC

INFORMA-TE’N!

