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El morro de Foment 
aprofitant el coronavirus

editorial

Sens dubte hi ha una gran preocupació ge-
neralitzada per l’impacte del coronavirus en 
tots els aspectes: sanitaris, socials, econò-
mics, laborals… Per això CCOO s’està im-
plicant en cos i ànima per buscar i pactar 
mesures amb tots els agents implicats per-
què aquesta crisi sanitària no acabi afectant, 
d’una banda, la salut de les persones i, de 
l’altra, els seus llocs de treball. I en mig de 
tota aquesta voràgine surt Foment del Tre-
ball demanant que es retallin impostos i es 
faciliti l’acomiadament per donar resposta 
a l’impacte del coronavirus a les empreses. 
Quina irresponsabilitat i quina barra! Aques-
tes peticions només fan que provocar una 
gran confusió entre el mateix empresariat i 
generar un conflicte innecessari amb els tre-
balladors i les treballadores. 
Per a CCOO és molt reprovable utilitzar una 
crisi sanitària de la magnitud de la que es-
tem vivint amb el coronavirus per fer política, 
però encara ho és més quan hores abans 
aquesta patronal havia acordat amb CCOO, 
UGT, Pimec i la Generalitat un document con-
sensuat de recomanacions per a empreses i 
persones treballadores per abordar conjun-
tament la crisi del coronavirus. Foment ac-
tua com aquells voltors que sobrevolen els 
animals ferits esperant que caiguin i fer-los 
servir d’aliment, amb la diferència que els 
voltors ho fan per sobreviure i l’empresariat 
ho fa per aconseguir més beneficis furgant 
en la desgràcia dels més febles. 
CCOO ha reclamat a Foment del Treball que 
rectifiqui o que aclareixi quines són les seves 
intencions reals en la gestió del coronavirus 
a les empreses. O, com a mínim, que deixi de 
dir poca-soltades. 

ESPECIAL Criteris davant el coronavirus a la feina

Informació d’ àmbit laboral davant 
situacions de risc per el coronavirus 
(covid-19)

A) EN EL PLA LABORAL
CCOO entén, que l’empresa hauria d’executar 
mesures preventives per l’anteriorment 
citat de caràcter organitzatiu - laboral, on a 
manera de recomanació podríem indicar 
una sèrie de consideració a tenir en compte 
de manera prèvia i cautelar a qualsevol acció 
desproporcionada, com:

1. Enllaç del Document del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya: 
“Recomendacions per empreses i persones 
treballadores sobre actuacions vinculades a les 
situacions que poden produir-se per l’efecte del 
coronavirus SARS-COV-2” .

2.- Permís retribuït.- En el cas de no procedir 
a estar en situació de IT, l’empresa hauria 
d’exonerar de treballar a la persona emprada 
mitjançant permís retribuït documentat 
per a evitar el contagi entre les persones 
treballadores de la plantilla, atesa l’existència 
d’una causa concreta temporal i justificada.
Si finalment se li reconeix la situació de IT 
(comuna o assimilada a professional) pels 
serveis sanitaris, es considerarà baixa mèdica 
amb caràcter general.

3.- Teletreball.- Encara que ve recollit en 
l’article 13 de l’Estatut dels Treballadors, ha 
de plantejar-se com una solució temporal. 
No obstant això, no pot imposar-se 
unilateralment i haurà d’aconseguir-se un 
acord, que en tot cas, no pugui suposar unes 
condicions laborals inferiors.
Recorda que aquesta eina del teletreball 
no es pot imposar, ja que en cas contrari 
podria implicar modificacions en el règim 
contractual. En essència es tractaria de prestar 
els serveis des del domicili particular, en lloc 
de fer-lo des del centre de treball, això suposa 
que una part de l’activitat laboral, per la qual 
cosa ha de negociar-se documentalment 
i devent l’empresa aportar totes les eines 
necessàries per al treball a casa.

4.- Adopció de mesures de flexibilitat 
interna.- Han de ser negociades les propostes 
destacant la creació de mecanismes 
de borses d’hores per a flexibilitzar les 
necessitats de producció, les adaptacions 
del calendari laboral, la reprogramació de 
les activitats formatives, la redistribució de la 
jornada laboral, l’establiment de sistemes de 
permisos per a adaptar la càrrega de treball 
o l’establiment de les regles de compensació.

Des de CCOO, donem resposta sobre les implicacions laborals, de Seguretat i Salut i 
Seguretat Social davant la detecció de (COVID-19) causada pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2). 

Per a consultes laborals concretes sobre el coronavirus omple aquest 
FORMULARI (només per a afiliats i afiliades a CCOO de Catalunya)

ÚLTIMA HORA!!!:  
CCOO tanca l’assessorament presencial a tots els seus locals de Catalunya.

El sindicat habilita i reforça l’assessorament telefònic i telemàtic, excepte per als 
casos afectats per terminis jurídics.

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_11_03_2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaQTeDCVuB4zx4osTm7d8fcxxT-9MlwUrBPapxhzUvz_ixsA/viewform
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5.- Vacances.- L’article 38.2 de l’Estatut 
dels Treballadors assenyala que el període 
vacacional haurà de fixar-se de comú acord, 
havent-se de realitzar amb l’antelació que 
s’indica o segons conveni. Per tant, si es desitja 
destinar vacances durant aquests temps de 
caràcter temporal, serà necessari un acord 
entre totes dues parts.

6.- Pot l’empresa aplicar mecanismes de 
suspensió o extinció de contractes per 
força major motivat pel COVID-19?
En primer lloc cal assenyalar que el Reglament 
dels procediments d’acomiadament col·lectiu 
assenyala, en el seu article 31, l’”existència 
de força major”, com a causa motivadora de 
l’extinció i suspensió dels contractes de treball 
o de la reducció de jornada.
En segon lloc i important, és que existeixen 
altres mecanisme d’actuació que haurien de 
produir-se, per això la importància de posar-
te en contacte amb CCOO, com t’ajudessin i 
seguiran el procés de negociació.

7.- Ha d’informar l’empresa al conjunt de 
la plantilla sobre les mesures de protecció 
davant el coronavirus?
CCOO recomana que les empreses donin 
indicacions al conjunt de la plantilla, des del 
prima de l’article 29 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (LPRL), s’insta a les empreses 
a vetllar per la seguretat i la salut dels seus 
treballadors perquè es puguin garantir una 
condicions de treball segures.

B) EN EL PLA DE SALUT LABORAL

1.- S’hauria d’utilitzar gràficament i 
visualment visibles recomanacions 
sanitàries en els centres de treball?
Des de CCOO, entenem que seria important, 
necessari i preferible que es recordi a les 
persones treballadores les mesures de 
protecció individual sanitàries recomanades 
mitjançant cartelleria visible en els centres de 
treball.

2.- Les persones treballadores han 
d’informar l’empresa si viatgen o han 
viatjat a zones de risc?
Haurien d’informar l’empresa dins de 
l’anomenat principi de precaució.

3.- Les empreses poden manar a les 
persones treballadores al fet que viatgin a 
zones de risc?
La recomanació és no viatjar a les zones 
afectades tret que sigui estrictament 
necessari, al mateix temps que s’estableixen 
determinades precaucions havent de vetllar 
per la seva pròpia seguretat i salut, garantint 
unes condicions de treball segures.

4.- Les persones treballadores poden 
negar-se a viatjar a zones de risc?
Com en tots els casos, no hem d’abocar-nos al fet 
que subsisteixi una desobediència sancionable, 
però si s’ha d’indicar per la persona treballadora 
l’indicat per la normativa de prevenció de riscos 
laborals (articles 4.4, 14 i 21 LPRL).
Ha d’aplicar-se l’existència que s’està davant 
un eventual problema de seguretat, avalat 
per la recomanació del Ministeri de Sanitat, la 
de no viatjar a les zones afectades evitant així 
una possible propagació.
D’això, haurem de donar advertiment urgent 
a la Inspecció de guàrdia de l’àmbit de la 
Seguretat i Salut Laboral de l’ITC.

5.- Pot el Servei de Prevenció comunicar a 
l’empresa aquelles persones treballadores 
afectades pel COVID-19?
Estem davant un tractament de dades 
relacionades amb la salut, per això, tret que 
s’obtingui el consentiment exprés de les 
persones afectades, per la qual cosa els Serveis 
de Prevenció no han d’atorgar més informació 
que la prevista en l’article 22.4 LPRL.
És a dir les seves conclusions, en relació 
amb l’aptitud per a l’acompliment del lloc 
de treball o amb la necessitat d’introduir o 
millorar les mesures de protecció i prevenció.

6.- Pot l’empresa demanar un informe mèdic?
No, i l’empresa no pot obligar una persona 
treballadora a presentar un comprovant 
mèdic per a tenir coneixement de si té el 
coronavirus o qualsevol altra patologia.

7.- S’ha de facilitar Equips de Protecció 
Individual (“EPIs”) addicionals? 
Amb caràcter general, les empreses han 
de proporcionar els EPIs adequats per a 
l’acompliment de les seves funcions, quan 
siguin necessaris (17 LPRL). Els EPIs es regulen 
per la seva normativa específica i la Guia 

Tècnica de l’Institut Nacional de Seguretat i 
Salut en el Treball.
Avui dia, excepte mesures específiques 
destinades a professionals sanitaris, no s’han 
establert mesures addicionals de seguretat 
i salut per a altres sectors. En qualsevol 
cas, haurà d’estar-se a les indicacions i 
recomanacions del Servei de Prevenció.

8.- Què passa amb el meu salari davant la 
impossibilitat de prestar serveis per causa 
no imputable a la persona treballadora?
L’article 30 de l’Estatut dels Treballadors ens 
diu que “si el treballador no pogués prestar els 
seus serveis (...) perquè l’empresari es retardava 
a donar-li treball per impediments imputables 
al mateix i no al treballador, aquest conservarà 
el dret al seu salari”.
Ara bé, si la situació és deguda a escenaris 
de força major (productives, desproveïments, 
etc.), i sent el tema que ens ocupa del COVID 
19, i això comporta una afectació objectiva 
i evident, et recomanem que acudeixis als 
serveis d’assessorament del sindicat CCOO.

9.- Ha d’informar l’empresa al conjunt de 
la plantilla sobre les mesures de protecció 
davant el coronavirus?
CCOO recomana que les empreses donin 
indicacions al conjunt de la plantilla, des del 
prima de l’article 29 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (LPRL), s’insta a les empreses 
a vetllar per la seguretat i la salut dels seus 
treballadors perquè es puguin garantir una 
condicions de treball segures.

10.- Es poden substituir les persones 
treballadores en situació d’incapacitat 
temporal pel COVID-19?
Mentre, les persones treballadores continuïn 
amb aquesta malaltia, és possible la 
substitució a través de contractes temporals 
d’interinitat, directament o a través d’ ETT en 
el règim general previst per a això.
Caldrà estar atents al fet que no es produeixin 
situacions de cessió legal en aquelles 
situacions de subcontractes.
Per a qualsevol informació, tens accés 
mitjançant un formulari de conducta a 
consultar-nos una pregunta concisa o 
situació d’àmbit exclusivament laboral, on es 
procedirà a donar-te indicació de la resposta 
al teu email. 
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En les darreres setmanes ha sorgit preocupació social per l’evolució 
del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida a la Xina que 
ha afectat persones de diferents països. 

El 9 de març el Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL) ha 
acordat un document de recomanacions per a empreses i persones 
treballadores sobre el coronavirus. Basant-se en aquest document, 
CCOO de Catalunya n’ha elaborat un altre de criteris a seguir segons 
el nostre sindicat.

1. Criteris de CCOO de Catalunya
— CCOO seguirà les recomanacions de les autoritats sanitàries amb 

la voluntat de contribuir responsablement a les actuacions de 
salut pública.

— CCOO defensarà la negociació col·lectiva de les mesures concre-
tes de prevenció i reorganització que s’hagin de prendre a cada 
empresa.

— CCOO ha consensuat un document en el Consell de Relacions 
Laborals, format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies i CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec. Aquest document, 
del 9 de març del 2020, és revisable en funció de l’evolució de la 
situació. Demanem a totes les persones delegades de CCOO la 
seva col·laboració per seguir aquestes recomanacions.

— CCOO té la voluntat de mantenir tota l’activitat laboral i sindical 
que permetin les mesures de salut pública recomanades, i refor-
çar la comunicació i l’acció digital per sostenir les accions que 
quedin afectades per mesures de prevenció, contenció o tracta-
ment de la malaltia.

— CCOO manté en tot moment el contacte amb les autoritats sa-
nitàries i laborals amb la voluntat de reaccionar amb diligència 
als canvis que es puguin produir en la situació, de la qual cosa 
informarà amb rapidesa a totes les persones delegades de CCOO.

ESPECIAL Criteris davant el coronavirus a la feina - 3

2. Recomanacions de mesures preventives acordades en el 
Consell de Relacions Laborals. ATENCIÓ, delegats i delega-
des de CCOO: aquestes recomanacions estan acordades en 
el CRL i cal estar-ne al cas per fer-les complir. 

Document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya amb les reco-
manacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

Recomanacions per a totes les persones treballadores:
Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles 
amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre, dificultats per res-
pirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) es re-
comanable que abans de trucar al 061 es facin el test online i 
segueixin les indicacions de l’autoritat sanitària. 
És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene i rentar-se fre-
qüentment les mans amb sabó. El document explica també quan cal 
usar mascaretes.

Recomanacions a persones treballadores d’assistència medico-
sanitària, sociosanitària i residencial:
Han de seguir les instruccions específiques i actualitzades.
CCOO ressalta la importància de tenir permanentment actualitzada la 
informació a l’efecte de coordinar l’activitat preventiva amb les sub-
contractes.

Recomanacions per a les empreses: 
— L’empresa, en compliment dels seus deures en matèria preventiva, 

ha d’emprendre les actuacions que calgui, mitjançant l’actualització 
de l’avaluació de riscos laborals i la planificació preventiva amb els 
criteris establerts aquí. 

— Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les o bé acordar-les, 
quan escaigui, amb els comitès de seguretat i salut, els delegats i 
delegades de prevenció o els òrgans de participació i representa-
ció legals, si les mesures afecten les relacions laborals.

— S’han de preveure mesures concretes per a persones treballadores 
especialment sensibles i per a persones d’especial risc per les seves 
condicions biològiques o personals.

— En qualsevol cas, les empreses han de donar per escrit a totes les 
persones treballadores aquelles instruccions relatives a les mesures 
individuals o col·lectives que s’adoptin.

Indicacions i informacions sobre l’evolució del coronavirus 
COVID-19 respecte del món del treball

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_11_03_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_11_03_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/Recomanacions_CRL_sobre_SARS-COV-2_11_03_2020.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf
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Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals

1. Mesures organitzatives
a. Recomanació genèrica d’ús de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC)
Es recomana, preferentment, prioritzar l’ús intensiu de les TIC a les 
empreses com a alternativa a les reunions presencials, desplaça-
ments i viatges…

b. Teletreball o e-treball, i treball a distància (flexibilitat locativa). 
Si el teletreball o e-treball no està regulat al conveni d’aplicació, a 
l’empresa o al centre de treball, es recomana a l’empresa i a la repre-
sentació legal de les persones treballadores o individualment, si no 
hi ha representació legal o sindical, pactar o negociar la seva viabi-
litat amb caràcter temporal, així com la manera de prestar aquest 
treball i el proveïment dels mitjans necessaris per dur-lo a terme.

2. Altres mesures
a. Es proposa l’adopció preferent i temporal de mesures de flexi-
bilitat interna negociada entre l’empresa i la representació legal o 
sindical de les persones treballadores, en referència a les possibles 
modificacions de la jornada basades en els procediments pactats 
i/o legals per modificar-la. La modificació es fa en funció de causes 
objectives que aconsellin la seva adaptació, en un context d’equilibri 
entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones 
treballadores, i que possibilitin l’ajustament a les necessitats parti-
culars de la situació.

b. Es proposen —quan hi hagi raons justificades i sempre amb les 
premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri— mesures com: 
i.  Ajustar la producció.
ii. Acordar bosses horàries per flexibilitzar i adaptar la situació a les 

necessitats productives.
iii. Adaptar, si escau, el calendari laboral. 
iv. Programar o reprogramar activitats formatives i/o informatives.
v. Redistribuir la jornada laboral d’acord amb la regulació laboral i 

convencional.
vi. Establir sistemes de permisos que permetin l’ajustament de la 

càrrega de treball.
vii. Establir regles de compensació per al període de reorganització 

del temps de treball.

c. Tot i així, en el supòsit que, perquè no hi hagi altra opció o cap me-
sura alternativa, caldrà valorar la via més adequada al cas concret en-
tre les que preveuen els articles 45 i 47 de l’Estatut dels treballadors.

La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors 
i treballadores aïllats i/o infectats per coronavirus

aEl Govern ha aprovat un reial decret llei pel qual s’assimilen 
aquests casos a la incapacitat temporal per accident de treball.
aLa prestació equival al 75 % de la base reguladora des de l’endemà 

del dia de la baixa laboral, amb càrrec a l’Administració.
aS’estableix que tots els casos d’aïllament preventiu tinguin aques-

ta consideració (IT per accident de treball).

El Consell de Ministres ha donat llum verda a un reial decret llei que 
inclou mesures per millorar la protecció de les persones treballado-
res afectades pel COVID-19. En aquest sentit, tant les persones que 
es troben en aïllament preventiu com les que s’han contagiat del 
virus es considera que estan en situació d’incapacitat temporal assi-
milada a baixa laboral per accident de treball.
Això suposa una millora de la prestació tant per a les persones aïlla-
des com per a les infectades pel coronavirus, ja que passen a perce-
bre, des de l’endemà del dia de la baixa laboral, el 75 % de la base 
reguladora, amb càrrec a l’Administració.
Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat la moratòria de les 
cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a tres mensuali-
tats consecutives, per a empreses i treballadors i treballadores per 
compte propi, de les zones geogràfiques i sectors que es determinin 
segons ordre ministerial. Això suposa que aquestes cotitzacions po-
dran ser abonades en el termini d’un any, a comptar des de la seva 
meritació, sense recàrrecs ni interessos de cap tipus.

MÉS INFORMACIÓ A:

Departament de Salut
— Procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel 

nou coronavirus SARS-CoV-2
— Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV
— COVID-19: informació actualitzada

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
— Mesures per risc biològic
— Per què és important rentar-se les mans?
— Rentar-se les mans

Departament d’Interior
— Pla d’actuació per pandèmies

CCOO de Catalunya
— Preguntes freqüents: 

https://consultacoronavirus.ccoo.cat
— Informacions sobre el coronavirus:

https://www.ccoo.cat/coronavirus

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/ci/mans/perque/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/procicat-pla-dactuacio-per-pandemies/
https://consultacoronavirus.ccoo.cat
https://www.ccoo.cat/coronavirus
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S'acorda una moratoria entre 
sindicats dels processos de 

eleccions sindicals. 

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/acord_moratoria_eleccions_sindicals.pdf
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PARTICIPA AMB CCOO A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/ccoocatalunya
www.youtube.com/ccoocatalunya

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

Se signa l’acord entre agents socials i el 
Departament de Treball per promoure una 
llei de participació institucional, el diàleg 
social permanent i la concertació social

La setmana passada es va signar l’acord entre 
agents socials i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat per 
promoure una llei de participació institucional, 
el diàleg social permanent i la concertació 
social. Amb aquest acord s’ha de tramitar de 
manera urgent un decret llei per començar la 
tramitació parlamentària de la llei de participació 
institucional, que regularà el marc de participació 
institucional de les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya 
en els òrgans, les entitats o les empreses 
públiques integrats a la Generalitat de Catalunya. 
La participació es farà per mitjà de comissions, 
consells o altres òrgans col·legiats que tinguin 
atribuïdes competències en matèries laborals, 
socials i socioeconòmiques que afectin els 
interessos econòmics i socials de les persones 
treballadores i l’empresariat. 

També es crearà el Consell del Diàleg Social de 
Catalunya. Es tracta d’un nou òrgan col·legiat, de 
participació institucional i permanent, de caràcter 
tripartit, que vetllarà pel desenvolupament 

del diàleg i la concertació social, i que estarà 
adscrit al Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Valorant la concertació social 
Amb aquest acord, per primera vegada, 
s’ordenarà jurídicament la concertació i el diàleg 
socials del marc català de relacions laborals. 
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de 
Catalunya, considera que “el que s’ha fet és 
el desenvolupament de l’Estatut d’autonomia, 
valorant i donant carta de naturalesa al dret de 
la concertació social i al diàleg social al nostre 
país, sobretot en un moment molt important en 
què és clau reforçar el marc de la concertació i 
el seu esperit, així com el del diàleg i dels acords 
en el món econòmic, social i laboral per afrontar 
els reptes que tenim damunt la taula, que no són 
pocs i que són molt importants, com transformar 
el teixit productiu, canviar radicalment el model 
de les relacions laborals i, sobretot, encetar els 
reptes estratègics climàtics, demogràfics, digitals 
i productius. Jo crec que és important que l’àmbit 
de la concertació social tingui el seu quadre de 
comandament per poder ordenar tot el que és la 
participació institucional. És un acord que està a 
l’altura dels grans acords de concertació que ha 
tingut Catalunya, com ho és el Tribunal Laboral 
de Catalunya, el Consell Català de Relacions 
Laborals o l’Acord interprofessional de Catalunya, 
que orienta les relacions laborals entre sindicats i 
patronals. És un moment molt important per a la 
concertació social a Catalunya i, per tant, hem de 
donar-hi aquest caràcter de solemnitat, com ho 
ha estat el moment de la signatura”. 

21 de març, Dia Internacional 
contra la Discriminació Racial

CCOO dona suport a les 
accions que promourà 
Unitat contra el Feixisme i 
el Racisme el dissabte 21 
de març, Dia Internacional 
contra la Discriminació 
Racial. Si bé inicialment es 
preveia una manifestació 
a Barcelona, amb el lema 
“Prou racisme! Drets 

per a tothom! #StopVox #StopIdentitaris”, 
l’actual situació sanitària excepcional 
amb el coronavirus, que desaconsella 
grans concentracions de persones, ho ha 
transformat en accions que la plataforma 
anirà informant per xarxes socials.  

CCOO de Catalunya convoca els 
seus premis de poesia
CCOO de Catalunya convoca els seus pre-
mis de poesia. Concretament, el 31è Premi 
Miquel Martí i Pol (en llengua catalana), el 
24è Premi José M. Valverde (en llengua cas-
tellana) i el 21è Premi Memorial José López 
García (per a persones afiliades, en català o 
castellà). El termini de presentació de poe-
mes es tanca el 30 d’abril del 2020. En les 
tres modalitats, el primer premi està dotat 
amb 400 euros i el segon, amb 200 euros. 
Podeu consultar les bases dels premis en el 
següent enllaç. 

Mor Antonia Rodríguez, 
secretària general de CCOO a 
l’Hospital dels Camils de Sant 
Pere de Ribes

El passat 11 de 
març, va tenir lloc 
vaga i El passat 5 
de març va morir en 
accident de trànsit 
Antonia Rodríguez 
Molina, secretària 
general de la Secció 
Sindical de CCOO 

a l’Hospital Residència Sant Camil de Sant 
Pere de Ribes. L’Antònia tenia cinquanta-
tres anys. CCOO del Baix Llobregat - Alt 
Penedès - Anoia - Garraf i la Federació de 
Sanitat del sindicat han expressat el condol 
per aquesta gran pèrdua a la seva família i 
entorn proper.   

http://www.ccoo.cat
http://www.twitter.com/ccoocatalunya
http://www.youtube.com/ccoocatalunya
http://www.facebook.com/ccoocatalunya
http://www.instagram.com/ccoocatalunya
https://fciprianogarcia.ccoo.cat/pdf_documents/2020/FCG/PremisPoesia_2020_bases_traz.pdf
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SERVEI DE GESTORIA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
Ets un treballador o treballadora que cotitza com a autònom i estàs afiliat a CCOO?
Ara t’oferim un nou servei que s’encarregarà de tota la gestió que un treballador o treballadora autònom 
necessita, inclosa la comptabilitat i els impostos, a més d’atenció personal a la seu de CCOO amb cita prèvia.
El nou servei té un preu molt ajustat, 36 euros al mes o 108 euros al trimestre, i és ofert pel gestor 
professional Xavier Jaldón.

Per a més informació, truca al telèfon 682 54 56 71

El passat 20 de febrer el Consell Nacional de CCOO de 
Catalunya va aprovar la concreció de mesures per al 
seguiment de les actuacions dins la nostra organització.
Amb el títol “Comportament ètic i mesures de 
verificació”, es ratifica un text després d’un període 
previ de coneixement i participació per part del conjunt 
de les organitzacions i àmbits específics de treball. El 
text neix amb la vocació de definir el marc de conducta 
ètica, fonamentada en els principis i els valors de CCOO, 
i de donar continuïtat i resposta als compromisos 
adquirits al congrés i a l’Assemblea sindical oberta, a 
partir del reconeixement del que fem i de la voluntat 
d’anar més enllà en les nostres exigències.
El document interpel·la totes les persones que 
individualment i col·lectivament actuen o representen 
CCOO en els seus àmbits d’actuació corresponents, 
defineix mecanismes i protocols de verificació i 
seguiment permanent, i planteja la necessària 
incorporació de balanços i 
memòries com a elements per 
a l’avaluació i el retiment de 
comptes. 
Conrear una cultura ètica és un 
objectiu elevat que requereix accions 
constants per part de l’organització per 
assolir-la i per mantenir-la en el temps.
Som el que fem, som allò que podem 
explicar. 

CCOO de 
Catalunya aprova 
un document de 
comportament 
ètic i mesures de 
verificació dins la 
nostra organització

La primera fase del procés participatiu de la segona Assemblea sindical oberta de CCOO 
de Catalunya ja és a la seva recta final. Aquesta fase és la de debat obert i de recull 
d’opinions i propostes de l’afiliació i d’altres persones que hi vulguin participar. Totes les 
aportacions dels debats es recullen en una acta i es poden consultar a la web de l’ASO: 
Un cop finalitzi el procés de debat i d’enquesta, a finals de març, s’iniciarà la segona 
fase de l’assemblea, on es portaran a votació entre l’afiliació les propostes recollides 
a la primera fase. Les vint-i-cinc propostes més votades passaran a la fase final, que 
celebrarem el dissabte 6 de juny, amb una assemblea de cloenda. 
Les vint-i-cinc propostes seleccionades i ordenades per prioritats passaran a formar part 
del procés de debat del 12è Congrés de CCOO de Catalunya i del seu pla d’acció per als 
propers quatre anys.
Si no ho heu fet, encara sou a temps de respondre l’enquesta mitjançant aquest enllaç. 

Recta final de la primera fase de la 
segona Assemblea sindical oberta

Noves mobilitzacions de la 
plantilla d’IGT Solutions
El passat 11 de març van tenir lloc una vaga i una manifestació contra la repressió a 
IGT Solutions, davant de l’immobilisme empresarial per solucionar el conflicte en aquesta 
empresa subrogada d’eDreams, que ha acomiadat 18 persones i n’ha suspès 22 de sou 
i feina durant seixanta dies per haver exercit el dret a vaga el passat 19 de desembre del 
2019. Entre aquestes persones, s’hi troba el Comitè d’Empresa de CCOO, amb 13 mem-
bres i un delegat LOLS, dels quals 7 han estat acomiadats i 5 suspesos. Aquest atac a la 
llibertat sindical és inèdit i per això mereix la resposta més contundent. 

https://www.ccoo.cat/assembleaoberta/aspnet/presentacio.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8-N1_lb4AMXEtn0HQ7M5Pak8jwH8xQphpmcNr-UVVLZnaaQ/viewform
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Les dones continuen patint enormes desigualtats en 
el mercat de treball

8 de Març: CCOO de Catalunya es mobilitza per reivindicar 
la igualtat al món del treball
En el marc del 8 de Març, Dia Internacional de les 
Dones, CCOO de Catalunya va organitzar arreu de 
Catalunya un munt d’actes i accions amb el lema 
“CCOO feminista: denúncia i acció”. A Barcelona van 
tenir lloc dues accions de denúncia per reivindicar la 
igualtat al món del treball, el divendres 6 de març.
Es va realitzar una presentació de les primeres 
quinze denúncies a empreses per incompliment 
en matèria de plans d’igualtat a la Inspecció de 
Treball, amb delegades d’aquestes empreses i 
membres de les secretaries de Dones i Polítiques 
LGTBI i d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.
Posteriorment, es van organitzar tres columnes de 
delegades i delegats, que van confluir al migdia a 
la seu de Foment del Treball. La primera columna 
va sortir de la plaça de Catalunya i va baixar per 
l’avinguda del Portal de l’Àngel mentre repartia 

CCOO de Catalunya ha presentat l’informe anual 
sobre “Les condicions de vida i de treball de les 
dones”, amb dades significatives de la situació de 
les dones en el món del treball. De nou, són unes 
dades que demostren la situació de desigualtat que 
existeix entre homes i dones als centres laborals. 
Donem un cop d’ull a algunes dades de l’informe, 
que és molt ampli i que trobareu a l’enllaç que hi 
ha al final de l’article. Per exemple, comprovem 
que tot i que hi ha més dones que homes amb 
més de 16 anys, un 42,3 % estan en situació 
d’inactivitat, un 6 % estan aturades i un 51 % 
estan ocupades, mentre que els homes estan 
ocupats en un 60 %, un 33 % estan inactius i un 
7 % estan a l’atur.

Menys activitat laboral
La taxa d’activitat dels homes supera en 10 punts 
la de les dones. Aquesta diferència és molt més 
gran en la franja d’edat entre els 45 i els 60 anys. 
Si ens fixem en la temporalitat veiem que al 
sector públic les dones tenen una taxa del 27 % i 
els homes, un 19,5 %, i al sector privat les dones 
tenen una taxa del 22,8 % i els homes, un 19,7 
%. Si ens fixem en la parcialitat, la diferència es 
dispara al sector públic: els homes un 8,1 % i les 
dones, un 13,9 %, i al sector privat, els homes un 

fulls volants informatius. La segona columna, 
amb delegades d’Indústria i de Construcció i 
Serveis, va sortir de la plaça d’Urquinaona i va 
baixar per la Via Laietana. Finalment, la tercera 
columna, amb delegades i delegats de la 
Federació de Serveis a la Ciutadania, la Federació 
de Sanitat, la Federació d’Educació i la Federació 
de Pensionistes i Jubilats, va sortir des de Correos 
per pujar per la Via Laietana.
En acabar la concentració a Foment del Treball, 
van tenir lloc diversos parlaments, on també 
va participar el secretari general de CCOO de 
Catalunya, Javier Pacheco. 
I com és tradicional, CCOO de Catalunya també 
va ser present a totes les manifestacions que van 
omplir de lila els carrers de les principals ciutats 
de Catalunya el diumenge 8 de març. 

9,2 % i les dones un 25,8 %. Bona part d’aquest 
model de feina és involuntari en un percentatge 
que ja se situa al voltant del 50 %.
L’informe fa una referència especial a la doble 
presència de les dones en el treball domèstic i 
familiar i en el treball remunerat.  
L’informe recull també les dades de la bretxa salarial, 
que l’any 2017 estava situada en un 23 %. Bona 
part de la bretxa es produeix pel fet que les dones 
tenen feines menys qualificades que els homes, 
a temps parcial o temporals, i molt concentrades 
en sectors feminitzats, on també hi ha els salaris 
més baixos. Tal com ja vam dir en l’informe sobre 
la bretxa, les dones joves pateixen menys bretxa 
salarial a causa de la pitjor situació salarial dels 
homes joves.
 
Pensions més baixes
I si anem fins al final de la vida laboral, l’informe 
mostra com les pensions que reben les dones 
són un 37,7 % inferiors de mitjana a les que 
reben els homes, gairebé 9 punts més que 
l’any anterior. Això es produeix perquè les dones 
tenen categories inferiors als homes, que és el 
que es coneix com a sostre de vidre. A més, són 
elles les que agafen més excedències per cura 
de familiars. En realitat, la major part de les 

pensions de les dones són no contributives, però 
si mirem la mitjana de les contributives veiem 
que les dones cobren 807,5 euros i, en canvi, els 
homes cobren 1.296,5 euros.
 
Assetjament sexual a la feina
Un any més, ha tingut una especial rellevància 
la dada d’assetjament sexual patit per les 
dones a la feina. A Catalunya, 20.300 dones 
treballadores han denunciat haver patit 
situacions d’assetjament al seu lloc de treball. 
Això significa que un 1,2 % de les dones amb un 
treball remunerat han sofert assetjament sexual 
a la feina, normalment exercit per un home amb 
una situació jeràrquica superior dins l’empresa.
Finalment, una altra dada contundent és la que fa 
referència a la pobresa, que afecta molt més les 
dones que els homes. El 2018, a Catalunya, la taxa 
de risc de pobresa de les dones és del 27,5 % i 
la dels homes, un 21,7 %. El risc es repeteix en 
les persones ocupades, allò que coneixem com a 
pobresa laboral, que afecta un 15 % de les dones 
i un 13,9 % dels homes. 
Altres aspectes com la salut, els plans d’igualtat, 
les dones al sindicat, les dones al món i les 
propostes de CCOO conformen el gruix de 
l’informe, que trobareu en aquest enllaç. 

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_8marc2020.pdf
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La Fundació Cipriano García porta aquest nom en reconeixement a un dels 
fundadors de CCOO de Catalunya i principal impulsor de la idea del sindicalisme 
de classe i nacional. 
Inicialment, la fundació es va dedicar als temes vinculats a la memòria a través 
de l’Arxiu Històric i, així, es va consolidar com una referència per a la recerca 
històrica. Posteriorment, ha anat ampliant les seves funcions i promovent noves 
iniciatives. 
La fundació és avui una realitat que promou la conservació de la memòria 
històrica. És un àmbit de reflexió i proposta, impulsa l’elaboració d’estudis, té un 
espai de documentació i organitza debats i activitats culturals amb l’Espai Poètic, 
els CCOOmics i la Coral Roig Encès. 

Què és i què fa la Fundació Cipriano García?

CCOO detecta, mitjançant una enquesta, milers d’alumnes 
amb necessitats educatives especials a Catalunya que no 
estan atesos adequadament als centres educatius 
La Federació d’Educació del sindicat ha 
presentat la campanya “Per una educació 
inclusiva amb garanties” i “Stop llistes 
d’espera” 

Des del moment en què es va aprovar el Decret 
d’educació inclusiva 150/2017, CCOO es va 
posicionar clarament a favor dels objectius 
marcats, però va denunciar les greus mancances 
de recursos, formació, transparència, participació 
i memòria econòmica per fer-los possibles. 
Després de gairebé dos anys i mig, el sindicat 
ha volgut conèixer la situació real, escoltant els 
centres educatius. Com a conclusió, la Federació 
d’Educació de CCOO ha decidit engegar una 
campanya de sensibilització i de denúncia del 
desplegament del decret, amb els lemes “Per 
una educació inclusiva amb garanties” i “Stop 
llistes d’espera”.
La Federació d’Educació ha enviat un qüestionari 
als centres educatius, públics i privats, i ha rebut 
373 respostes, que configuren una mostra prou 
àmplia de la situació actual. Una de les dades 

més destacades és que a Catalunya hi ha més 
de 80.000 alumnes que no estan atesos amb 
garanties i 150.000 treballadors i treballadores de 
l’educació que porten tot el pes d’aquesta situació.
La federació va compartir en roda de premsa els 
resultats d’aquest qüestionari i les mesures que 
proposa. 

Algunes dades destacades
Segons CCOO, els 54 milions d’euros que 
el Departament d’Educació vol destinar 
al desplegament de l’escola inclusiva són 
insuficients i s’hauria de doblar aquesta 
quantitat. El primer problema greu detectat pel 
sindicat ha estat la manca de plantilla dels equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògica 
(EAP), que són els encarregats d’elaborar els 
informes que permeten que els alumnes amb 
problemes d’aprenentatge o altres aspectes 
que ho requereixin puguin rebre una atenció 
adequada a les seves necessitats. El 86 % dels 
centres enquestats per CCOO han assegurat tenir 
alumnes que resten en espera d’un informe de 

l’EAP. Les dades de l’enquesta extrapolades al 
total de Catalunya indiquen que la xifra d’alumnat 
afectat pot arribar a 38.000. 
A més d’aquests alumnes, cal sumar-n’hi uns 
49.000 amb necessitats educatives específiques 
que no reben el suport adequat, dada que també 
s’obté d’extrapolar a escala de Catalunya els 
resultats de l’enquesta. Això comporta que 
l’alumnat més vulnerable pateixi una doble llista 
d’espera: primer, esperant un dictamen, i segon, 
esperant l’assignació dels recursos. 
Si ens fixem en l’alumnat que arriba a Catalunya, a 
través de l’enquesta veiem que uns 1.400 alumnes 
no disposen d’una aula d’acollida que garanteixi 
una inclusió de qualitat. El sindicat també ha 
detectat que el 92 % dels centres educatius 
enquestats han assegurat que tenen alumnes que 
no poden pagar sortides, activitats extraescolars o 
llibres per problemes econòmics greus.  
Finalment, el sindicat també ha reclamat personal 
sanitari a cada centre escolar que hauria de 
desenvolupar tasques preventives i de promoció 
d’hàbits de vida saludables.  

Per assolir tots aquests objectius, la fundació ha incorporat el Centre d’Estudis 
i Recerca Sindicals (CERES), ha posat en marxa l’Aula de Treball i Societat, que 
permet impulsar la reflexió sobre el món del treball i el seu futur, i aixopluga el 
Seminari Salvador Seguí, que és un espai que aporta reflexió i fa propostes sobre 
el sindicalisme de classe i nacional.
Tota aquesta feina la fa en col·laboració amb les diferents estructures del 
sindicat i amb l’objectiu de ser útil a l’organització i de reforçar la seva capacitat 
d’intervenció sindical. 
Associats a la figura de Cipriano García hi ha els amics i amigues del Cipri, que són 
un vincle per reforçar el compromís amb tot allò que representa la fundació i als 
quals totes les persones que ho desitgin es poden adherir.
La fundació disposa d’una pàgina web i d’un newsletter, al qual us invitem a 
subscriure-us per estar al dia de totes les seves activitats, estudis, actes i debats, 
que, de ben segur, us poden interessar. 

Feu-vos amics o amigues del Cipri aquí. Podeu subscriure-us al newsletter a través d’aquest enllaç 

https://colabora.ccoo.cat/cipriano/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyI92cCAMqUEEkGVyS8g29dWlK7siZ2Fhuin3fwrMpQgZHxw/viewform
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Els serveis socials estan desbordats

Els ajuntaments són la institució més 
propera a la ciutadania i, en conseqüència, 
la primera porta on les persones acudeixen 
a la recerca d’ajuda quan tenen un 
problema o una necessitat.

Els equips d’atenció primària municipals 
concentren i identifiquen la majoria de 
situacions de vulnerabilitat i d’exclusió 
social del territori. Així mateix tenen 
l’encàrrec tècnic de mobilitzar recursos, 
serveis i prestacions, de treballar amb la 
ciutadania, les entitats  i les associacions, i 
de fer propostes per evitar que la pobresa 
esdevingui estructural a Catalunya.

Des del 2008, la confluència de diferents 
factors ha portat a un col·lapse greu dels 
serveis socials:

— La imposició de contenció del dèficit, 
dictada per la Comissió Europea, ha 
comportat una disminució important dels 
recursos disponibles a les administracions 
públiques. A l’Estat espanyol, aquestes 
mesures es desenvolupen a través de lleis, 
com la Llei de racionalització i sostenibilitat 
de les administracions locals (LRSAL) o les 
lleis de pressupostos generals, que cada 
any estableixen restriccions econòmiques 
molt importants a les administracions, així 
com limitacions en la reposició d’efectius i 
en les noves contractacions de personal i 
la contenció salarial.

— Un context de crisi econòmica amb 
una elevada taxa d’atur i la precarització 
de les condicions laborals que provoca 
l’exclusió econòmica i social d’amplis 
sectors de la població, fet que dispara les 
problemàtiques socials i les desigualtats 
i amenaça greument la cohesió social. 
El nombre de persones que viuen sense 
feina o amb una feina precària amb sous 
de misèria, amb dificultats de mantenir un 
habitatge, amb problemàtiques per poder 
fer front a les necessitats i als serveis 

bàsics, com és el subministrament d’aigua i llum o l’accés a una alimentació adient, s’ha 
incrementat de forma alarmant. S’han disparat també les situacions i les problemàtiques 
que gestionen els professionals amb un increment de situacions d’urgència i emergència 
social que requereixen una atenció immediata i, en conseqüència, tenen una alta càrrega 
emocional i de patiment per part de les persones ateses i dels professionals referents.

— L’existència d’un model previ de serveis socials amb greus mancances de caràcter 
estructural, jerarquitzat, reglamentarista, assistencialista i burocràtic, caracteritzat per 
l’escassetat i la no garantia de recursos, i la dependència d’entitats privades per a la 
gestió dels serveis destinats a persones en situació de vulnerabilitat i/o de risc d’exclusió 
social. És un model enfocat cap a la individualització de les problemàtiques, que no 
preveu una concepció dels serveis socials com a dret, i en què l’accés als serveis no és 
universal, amb manca de protocols i procediments homogenis i amb circuits confusos, i 
amb una distribució de serveis, en concret dels serveis bàsics d’atenció social al territori, 
que no respon a criteris de desigualtat social o a índex de pobresa o de vulnerabilitat 
social.

— L’increment de noves àrees de gestió pròpies d’altres sistemes com educació, 
habitatge, sanitat (ajudes per al menjador escolar —en teoria haurien de ser competència 
d’Ensenyament—, la gestió d’aspectes d’emergència residencial —competència que 
pertocaria a Habitatge— o ajudes alimentàries que tenen els bancs d’aliments com 
a recurs bàsic, unes ajudes que tradicionalment gestionaven autònomament entitats 
socials —principalment ordres religiosos– i que actualment entren també dins del circuit 
de serveis socials.

Isabel Marcos, Cristina Molina, Núria Benito i Rafi Redondo. Grup motor de la campanya “Lluita per uns serveis socials dignes” Polítiques Socials de l’FSC-CCOO de Catalunya



Núm. 341 - divendres, 13 de març de 2020

11

— La progressiva externalització de la cartera dels serveis socials (l’atenció domiciliària, 
el sistema d’atenció a la infància i l’adolescència en risc o en situació de desemparament, 
els serveis adreçats a dones que pateixen violència masclista…) han repercutit 
negativament en la qualitat del servei, on preval el benefici econòmic de les empreses i 
les entitats que els gestionen per sobre de la finalitat dels serveis i de la qualitat en què 
s’ofereix a la població més vulnerable de la societat. Externalització = precarització.

— La manca de reconeixement professional i econòmic dels treballadors i les treballadores 
que, en trobar-se en professions tradicionalment feminitzades, sovint, se’ls atribueixen 
rols de gènere que justifiquen l’escassa importància de l’impacte social de la seva tasca 
al conjunt de la societat. Per posar un exemple, als ajuntaments aquest personal se 
situa en uns nivells retributius més baixos i amb diferents condicions de treball que 
col·lectius professionals d’altres departaments de les administracions, tradicionalment 
masculinitzats.

Els canvis econòmics i socials que s’han produït al llarg dels darrers anys no han estat 
acompanyats d’una reformulació del model de serveis socials, ni d’una dotació suficient 
de recursos econòmics i humans, ni de l’adequació necessària del model a les noves 
realitats emergents de la ciutadania. Si més no els canvis han anat en la línia d’assegurar 
la viabilitat de les empreses i les entitats del tercer sector social (que han aterrat al sector 
per quedar-s’hi), que gestionen de manera externalitzada (via concurs públic o concert), 
de manera opaca, un servei públic del qual obtenen uns beneficis que no reverteixen a 
la població atesa.

Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO HEM DIT PROU. Sota el 
lema “Lluita per uns serveis socials dignes” hem engegat una campanya adreçada als 
treballadors i les treballadores del sector en la qual reivindiquem:

1. La defensa d’un sistema públic d’accés universal als serveis socials, ja que és 
absolutament necessari per a la construcció d’una societat igualitària des de la 
perspectiva del dret. 

2. La renovació de la cartera de serveis socials per donar resposta a noves necessitats 
socials garantint la dotació econòmica suficient per oferir uns serveis socials de qualitat.  

3. L’adequació de la ràtio de professionals a un nou mapa de serveis socials d’acord 
amb criteris de població, vulnerabilitat i adequació de serveis especialitzats que donin 
resposta a les necessitats reals dels col·lectius en situació de risc social.

4. L’aposta per la gestió directa dels serveis de la cartera per evitar que empreses 
privades facin negoci amb les situacions de vulnerabilitat de la població a costa, també, 
de precaritzar les condicions de treball del conjunt de professionals dels serveis socials.  

5. La dotació pressupostària suficient en aquells serveis gestionats actualment de 
manera indirecta que garanteixi el treball en condicions dignes i la qualitat en l’atenció a 
les persones usuàries.

6. L’aposta per una perspectiva de treball comunitari, coordinat i transversal, en xarxa 
entre agents i entitats dels territoris, de treball de carrer, de treball de diagnòstic de la 
situació individual i contextual on els professionals del treball social no siguin gestors i 
gestores de la misèria i garants d’un ordre social injust. La ciutadania ha de tenir un paper 

protagonista en la defensa dels serveis 
socials i també el conjunt de professionals 
tenim el deure i la responsabilitat de 
denunciar els dèficits. 

7. La correcció de les discriminacions 
salarials per raó de gènere que patim 
com a sector tradicionalment feminitzat, 
dedicat a l’atenció i a la cura de les 
persones respecte d’altres sectors no 
feminitzats situats en altres àrees de les 
administracions públiques.

Amb aquesta campanya, l’FSC-CCOO 
ens proposem visualitzar i denunciar la 
situació de col·lapse dels serveis socials 
a Catalunya, socialitzar els conflictes 
dels diferents col·lectius de treballadors i 
treballadores, i proposar mesures per a un 
nou model de serveis socials que recuperi 
la perspectiva dels drets socials, consideri 
el dret a l’accés als serveis socials com 
un dret subjectiu que incorpori el caràcter 
preventiu i comunitari, i desenvolupi un 
sistema de finançament i una cartera de 
serveis que respongui a les necessitats 
actuals de la ciutadania. 

Els canvis han anat en la línia 
d’assegurar la viabilitat de les 
empreses i les entitats del ter-
cer sector social, que gestio-

nen de manera externalitzada, 
de manera opaca, un servei 
públic del qual obtenen uns 

beneficis que no reverteixen a 
la població atesa.


