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La reforma 
laboral
Per poder fer una anàlisi dels continguts de la 
reforma laboral i dels seus efectes, cal tenir 
en compte, en primer lloc, el context en el qual 
s’arriba a l’acord.

L’última reforma del mercat de treball és la cone-
guda com la reforma laboral del PP de l’any 2012. 
Han hagut de passar deu anys per aconseguir 
revertir aquesta reforma imposada de manera 
unilateral per un PP que va utilitzar la devaluació 
dels salaris i la pèrdua de drets de les persones 
treballadores com a eina per sortir de la crisi 
econòmica generada per l’especulació i la bom-
bolla immobiliària. Ho van fer debilitant la força 
sindical en la negociació col·lectiva i devaluant 
els salaris mitjançant la prevalença dels convenis 
d’empresa per sobre dels convenis sectorials o 
d´àmbit provincial, trencant l’equilibri que ha de 
garantir la legislació entre l’empresariat i les per-
sones treballadores. 

En aquell moment, el mercat de treball a l’Estat 
ja estava molt marcat per les altes taxes de tem-
poralitat i parcialitat, i la reforma del 2012 ho va 
agreujar. Durant aquests deu anys, s’han produït 
força canvis, com el treball de plataforma, els ri-
ders i altres, en el qual la temporalitat era la mane-
ra majoritària de contractació, i també hi ha hagut 
una forta presència de parcialitat no desitjada. Cal 
afegir que mentre que creixia el nombre de perso-
nes riques, cada vegada hi havia més persones 
treballadores que tot i tenir feina no deixaven de 
ser pobres. D’això en diem precarietat. 

editorial
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Han estat deu anys en els quals el sindicalisme 
de classe i confederal com el que fa CCOO no 
s’ha cansat de reivindicar la necessitat de dero-
gar aquella reforma per injusta, innecessària i 
fortament orientada a empitjorar les nostres con-
dicions de treball i de vida. Es van fer tres vagues 
generals, i han estat multitud les manifestacions, 
les protestes, les lluites, els actes públics, les en-
trevistes i qualsevol oportunitat de demanar-ne la 
derogació.

I com s’ha arribat a aconseguir l’acord actual? 
Doncs, amb el canvi de Govern a l’Estat, es co-
mença a parlar i a negociar amb l’anterior Govern 
del PSOE, fins que s’arriba a un punt on pràctica-
ment tenim pactat un principi d’acord. Més tard, i 
després d’unes noves eleccions, es constitueix a 
l’Estat el primer Govern de coalició de la història 
democràtica del nostre país, que es marca com 
un dels acords de coalició la derogació de la re-
forma laboral del PP. Però va venir la pandèmia, 
de la qual encara estem sortint, i van canviar les 
preferències.

Després de mesos de negociació, i amb l’acord 
pactat en el marc del diàleg social entre el Govern, 
les patronals i els sindicats majoritaris, ja només 
calia esperar el tràmit parlamentari. I aquí ens 
hem d’aturar un moment, ja que la seva aprovació 
va ser surrealista i vergonyant a parts iguals.

Partits polítics com ERC, que és un partit polític 
de govern a Catalunya, van posar en qüestió la 
legitimitat del diàleg social i van qüestionar tam-
bé els contingut de la reforma per poc ambiciosa. 
A aquest últim plantejament també s’hi sumaven 
sindicats minoritaris, d’aquells que convoquen 
moltes vagues però no en fan cap.

Els haig de dir que demostren una total ignoràn-
cia del mercat de treball i de la mateixa democrà-
cia. El diàleg social està recollit en l’article 7 de 
la Constitució, just darrere de l’article 6, que és 
el que regula la participació dels partits polítics. 
Farien bé de llegir-se la Constitució espanyola 
sencera, i no només els articles que els agradin.

Quant a la profunditat de la reforma, val a dir que 
és una reforma molt profunda i que tindrà efectes 
importants sobre el mercat de treball. Una dero-
gació total de la reforma del PP del 2012 no tenia 
cap efecte sobre el principal problema del mercat 
de treball, la precarietat, que afecta els més vul-
nerables: les dones, les persones joves i les per-
sones immigrants.

Per què diem que aquesta reforma és positiva per 
a la classe treballadora? Doncs bé, l’actual refor-
ma suposa una recuperació absoluta de drets per 
a les persones treballadores, no hi ha cap article 
que vagi en direcció contrària. Deroga gran part 
de les mesures preses pel PP en la seva refor-
ma, sobretot aquelles més lesives, i consolida 
les polítiques de canvis que necessita el mercat 
de treball per donar resposta a les persones més 
vulnerables. 

La nova reforma actuarà, com ja hem pogut com-
provar en els dos primers mesos d’aplicació, per 
reduir la taxa de temporalitat, que afecta espe-
cialment les persones joves i les dones. Aquests 
dos primers mesos ja s’han signat més contractes 
indefinits que en cap mes dels deu últims anys. 
S’han eliminat els contractes per obra i servei, 
que eren els mes utilitzats, però també s’han si-
tuat requisits importants per garantir que la con-
tractació temporal tingui una causa justificada, així 

com sancions a les empreses que incompleixin la 
norma. La contractació, a partir d’ara, s’entén in-
definida d’entrada.

La nova reforma reequilibra la negociació 
col·lectiva, que és fonamental per millorar les 
condicions de treball, mitjançant la prevalença 
dels convenis sectorials sobre els d’empresa, fixa 
que un conveni d’empresa no podrà empitjorar els 
salaris del conveni sectorial, aquest tipus de con-
veni ha estat molt utilitzat aquests últims anys per 
les empreses multiserveis, per exemple; i torna 
a situar la ultraactivitat dels convenis de manera 
indefinida per evitar el permanent xantatge al qual 
hem estat sotmesos en cada procés de negocia-
ció aquests últims anys i que ha suposat multitud 
de conflictes en molts sectors d’activitat.

Finalment, també actuarà sobre els acomiada-
ments, però amb una lògica ben diferent. Recu-
perant les lliçons que ens ha deixat la pandèmia, 
aquesta reforma aposta clarament per evitar els 
acomiadaments, utilitzant la figura dels ERTO que 
han mantingut l’ocupació al nostre país durant la 
pitjor crisi econòmica i social de la història. Amb 
els ERTO es busca evitar els acomiadaments, 
que era el primer que succeïa a les empreses da-
vant de qualsevol dificultat en què es trobessin. 
De poc serveix garantir un preu més elevat de les 
indemnitzacions si les persones tenien contractes 
temporals, de curta durada, fins i tot de dies o 
d’hores. Aquesta reforma aposta per donar més 
seguretat a les persones.

Per tant, la nostra valoració és molt positiva.

I ara, ens queda molt camí per recórrer. D’una 
banda, seguint els nostres compromisos con-
gressuals, continuarem realitzant assemblees, 
xerrades, jornades i actes per donar a conèixer 
els continguts de la recent reforma aprovada. I és 
important la participació per garantir que aquesta 
reforma tingui els seus efectes a cada empresa o 
centre de treball. Aquest, ara, ha de ser un dels 
nostres principals objectius per poder dir ben alt 
que les persones treballadores recuperem drets.

Us animo a participar activament en tots els actes 
que es convoquin. 

Iván Ramos Verdegay
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El passat 31 de gener d’enguany CCOO, UGT, l’Ajuntament de Terrassa i la 
Cecot han reeditat el Pacte local per a l’ocupació, l’objectiu del qual és lluitar 
contra la precarietat laboral a través de fomentar la formació i l’adopció de 
noves tecnologies.

El Pacte local per a l’ocupació signat és la renovació del que ja es va fer 
per primer cop el 2004 i es va reformular el 2013 per adaptar-lo a les noves 
realitats socials i econòmiques que hi havia. Ara, finalment, després d’un 
estudi en profunditat i de diferents reunions ha arribat aquest nou pacte per 
a l’ocupació.

L’acord implica treballar per millorar la qualitat de l’ocupació, facilitant la 
integració de la formació en els processos d’accés a l’ocupació a través 
d’una oferta coordinada, una de les qüestions en què es va fer més èmfasi.

CCOO signa l’acord per impulsar la creació 
d’ocupació a Terrassa

“L’economia creix a bon ritme, però hem de treballar perquè l’ocupació 
que es generi sigui de qualitat. Hem de deixar enrere la precarietat i acon-
seguir més seguretat”, va assenyalar el secretari general de la Unió Inter-
comarcal al Vallès Occidental -Catalunya Central, el company Ivan Ramos.

El pacte també preveu, per una banda, l’enfortiment del teixit productiu, amb 
mesures per potenciar la investigació i la innovació, el foment de la com-
petitivitat i la formació per a la millora de la qualificació professional, i, per 
una altra banda, fer valdre la internacionalització i l’operació interempresarial 
com a claus del creixement.

No hi ha cap gran programa, sinó un conjunt de mesures que prioritzen i 
potencien la col·laboració entre administracions públiques, agents socioe-
conòmics, el sector privat i la ciutadania a l’entorn de l’ús de dades massives 
—big data—, l’impuls de l’economia social i l’esperit emprenedor, el reforç 
de la innovació com a motor principal de la promoció econòmica amb pers-
pectiva de futur, el posicionament de la formació com a clau indispensable 
en les polítiques actives d’ocupació i l’accés de la ciutadania i les empreses 
a les noves tecnologies.

Per desenvolupar el pacte hi haurà quatre comissions: la de polítiques acti-
ves, la d’innovació, el comitè transversal del pacte i la de política industrial, 
que seran les encarregades de dissenyar les accions concretes. L’acord té 
una vigència de quatre anys.  

Enric Quilez Puig

GIMCANA FEMINISTA 8-M #CCOOTenimUnPla
Aquest any, per al 8-M, CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central 
#TenimUnPla i impulsem la segona edició de la Gimcana Feminista amb la 
col·laboració d’algunes organitzacions de les esquerres de Terrassa.
Aquesta gimcana consisteix en una activitat lúdica, reivindicativa i a la vegada 
formativa que pretén donar visibilitat al moviment feminista als carrers del cen-
tre de la ciutat de Terrassa i que compta amb la participació de la ciutadania 
per realitzar el recorregut de les diferents proves.
Les persones participants han de demostrar els seus coneixements i habilitats 
sobre feminisme, posant a prova el seu enginy i les seves capacitats artísti-
ques per corregir lletres de cançons masclistes i convertir-les en feministes, i, 
a més, escenificar-les. Els tres grups que més puntuació obtinguin rebran un 
obsequi relacionat amb la jornada i amb les organitzacions que hem participat 
en l’organització de la gimcana.
Anima’t i participa a la segona edició de la Gimcana Feminista, perquè 
cada dia és 8-M i a #CCOOTenimUnPla.  

Isabel Zapata Álvárez
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EL 12 DE MARÇ , A LES 10.30 h, AL LOCAL DE CCOO DE TERRASSA (c. Unió, 23)
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La meva experiència 
personal
Vaig tenir l’honor de ser convidada a la XII Esco-
la de Gènere Neus Català, que es va celebrar el 
passat 3 de desembre del 2021, a la taula que 
duia per títol “Contra la violència patriarcal”.
La meva intervenció va ser dins del marc d’una 
taula d’experiències en la qual vaig poder relatar 
una part molt dolorosa de la meva vida, lamenta-
blement a conseqüència de la violència masclista.
Em va emocionar tenir l’oportunitat d’agrair de tot 
cor a la meva secció sindical el seu suport quan 
em van posar en contacte amb les persones indi-
cades del sindicat com la Maribel Ayné, que em 
va empoderar i, d’aquesta manera, em va ajudar 
a tirar endavant.
Estic molt contenta d’aquesta oportunitat tan im-
portant per a mi i espero haver ajudat altres dones 
a obrir els ulls i a detectar els símptomes del mal-
tractador. 

Isabel Zapata Álvarez

El passat 3 de desembre del 2021, es va celebrar la XII Escola de Dones Neus Català, amb el títol 
“Dones i salut”, a la seu de CCOO a Terrassa.

En aquesta edició hem posat el focus en la invisibilització i la discriminació que patim les dones en 
temes de salut, i les conseqüències nefastes que això comporta a la nostra qualitat de vida.

La doctora Carme Valls i Llobet, política i metgessa especialitzada en endocrinologia i medicina amb 
perspectiva de gènere, va exposar que la ciència mèdica extrapola els remeis farmacèutics destinats 
al gènere masculí al femení, ja que la majoria de fàrmacs que es troben en el mercat estan testats 
amb ratolins i no amb rates. Per tant, no es té en compte que el cos de la femella reacciona de manera 
diferent en les mateixes condicions que el cos del mascle, en tant que és diferent biològicament parlant. 
En conseqüència, va introduir la necessitat que els professionals sanitaris tinguin formació en perspec-
tiva de gènere. La doctora Valls també ens va encoratjar a empoderar-nos com a delegades i a seguir 
impregnant de lila la nostra acció sindical.

En la segona part, la taula d’experiències personals i les eines per combatre les violències masclistes 
van ser les protagonistes. Les delegades Marta Subirà Vilalta, Eva Escabia Olivares i M. Dolores Tovar 
Caballero van exposar diferents experiències d’acció sindical en casos de violències. Raquel Marazita 
Pico i Leli Trejo Romero ens van explicar les seves vivències tràgiques relacionades amb violències tant 
en l’àmbit laboral com en el domèstic. Hem de reconèixer que aquesta part va ser impactant, dura i molt 
emotiva per la càrrega emocional que comporta i per la generositat de les dones que han patit aquestes 
situacions i han tingut la valentia d’exposar-les. Alhora va resultar molt útil per proporcionar eines a la 
representació legal de les persones treballadores (RLT) per poder abordar diferents casos de violència.

Amb una participació de més de setanta persones, van inaugurar l’escola Mentxu Gutiérrez Jiménez, 
secretària de Dones de CCOO de Catalunya; Núria Marín García, regidora de Polítiques de Gènere de 
l’Ajuntament de Terrassa, i Iván Ramos Verdegay, secretari general de CCOO del Vallès Occidental - 
Catalunya Central.

Vam concloure l’escola amb la lectura del manifest i amb l’elaboració d’un arbre de vida ple de desitjos 
escrits per les delegades presents, el qual tenia una fita comuna: l’erradicació de totes les violències 
envers les dones.

Que els 25-N es converteixin en un dia per celebrar la vida lliure de violències masclistes a la feina i a 
tot arreu! 

María Raquel Marazita Pico

Núm. 42 - març de 2022

La XII Escola de Dones Neus Català
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Històrica pujada 
dels sous, 
de 6,5 %, a 
Mercadona

La negociació, l’any 2019, del Conveni 
col·lectiu del grup d’empreses de Mercadona, 
en el qual CCOO va ser una part de les més 
implicades, no havia estat valorada com es 
mereixia pels treballadors i treballadores fins 
a aquest moment. 
Ara s’ha demostrat que augmentant l’afiliació, 
formant seccions sindicals i comitès d’empresa, 
visitant els nostres centres de treball, escoltant 
les necessitats dels companys i companyes…, 
aconseguir bones negociacions és possible.
La pujada del 6,5 % del sou per a l’any 2022, 
l’han percebut 93.000 treballadors i treballado-
res, i amb aquesta pujada es garanteix recupe-
rar part del poder adquisitiu perdut des que va 
arribar la pandèmia de la COVID-19.
Aquesta millora va ser negociada en aquest 
conveni, en l’article 21, en el qual es va acor-
dar que el salari s’incrementaria durant la vi-
gència del conveni segons l’IPC, prenent com 
a referència la taxa anual de l’IPC general del 
mes de desembre publicada per l’Institut Na-
cional d’Estadística (INE).
Les delegades de CCOO de Mercadona es 
comprometen a seguir treballant per acon-
seguir millores igual o més importants per al 
pròxim conveni!.  

Acte de commemoració dels 
atemptats d’Atocha
El 24 de gener del 1977, un grup d’advocats laboralistes vinculats a CCOO, que lluitaven per defensar 
els drets de la classe treballadora, van ser assassinats en un atemptat perpetrat per l’extrema dreta al 
carrer d’Atocha de Madrid.
És per això que el passat dia 24 de gener, coincidint amb l’aniversari d’aquesta massacre, CCOO del 
Vallès Occidental i la Catalunya Central i l’Ajuntament de Terrassa van organitzar, com ja és tradició, 
un acte de reconeixement als companys assassinats, davant de la placa commemorativa que es va 

posar en el seu honor, davant de la seu 
de CCOO de Terrassa.
Per valorar tots aquests companys i 
companyes que van lluitar per la demo-
cràcia i es van enfrontar a la dictadura 
per defensar els drets de la classe treba-
lladora i, per suposat, denunciar la mas-
sacre esfereïdora comesa per l’extrema 
dreta, la nit d’aquell 24 de gener del 
1977 a Madrid es va dur a terme una 
ofrena floral en la qual els assistents van 

lliurar un clavell vermell, i es van poder escoltar les intervencions d’Iván Ramos, 
secretari general de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central, i de Jordi 
Ballart, alcalde de Terrassa.
Va ser, com ja és habitual, un acte molt emotiu i amb molta participació. 

serveis

MªCarmen Palma Casaucao

Verónica Fernández
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El Sindicat Intercomarcal de Sanitat es va conso-
lidant.
El compromís a què es va arribar a l’assemblea 
prèvia als congressos de la Federació de Sanitat 
i de la Unió Intercomarcal del Vallès Occidental i 
la Catalunya Central comença a materialitzar-se.
Les diferents seccions sindicals ens hem reunit 
per donar forma al projecte del sindicat interco-
marcal de sanitat. La reunió ha servit per posar les 
bases i per poder atendre de manera més eficient 
la nostra afiliació.

Sanitat, apropant-se a la constitució 
del sindicat intercomarcal

Aquest projecte estarà obert a la 
participació, ja que el creixement 
del nostre sindicat i, en concret, 
de la nostra federació passa per 
la implicació de tot el nostre actiu 
sindical.
Actualment, s’està donant asses-
sorament a totes les delegades i 
delegats que ens ho sol·liciten, 
però això creiem que és del tot 

insuficient amb els recursos amb què comp-
tem. Per aquest motiu hem cregut oportú que la 
col·laboració entre totes i tots ens farà créixer 
i donar millor servei a les nostres companyes i 
companys que es troben en una situació de més 
precarietat.
Actualment també col·laborem amb plataformes 
ciutadanes que reclamen serveis sanitaris públics 
i de qualitat com SOS Pediatria Sabadell i Lluita 
per una Sanitat Digna de Castellar del Vallès, entre 
d’altres.  

Juan Carlos Delgado
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Ofrena floral en el Dia Internacional de les 
Víctimes de l’Holocaust
L’ofrena floral d’aquest any, el 27 de gener 
del 2022, ha estat de les més concorregudes. 
El dia 1 de novembre del 2005 l’Assemblea 
General de les Nacions Unides decideix de-
signar el 27 de gener com a Dia Internacional 
de Commemoració Anual en Memòria de les 
Víctimes de l’Holocaust. La data commemora 
l’alliberament del camp de concentració i exter-
mini d’Auschwitz per les tropes soviètiques.
Un total de 63 persones originàries de Sabadell 
van morir als camps de concentració i extermi-
ni. S’identifiquen a través d’una llamborda que 
es posa a la porta de la casa de cadascuna 
d’aquestes persones. Totes van ser assassina-
des al camp de concentració de Mauthausen, 
que també va ser un camp d’extermini.. Actual-
ment, hi ha unes 60.000 llambordes a més de 
1.800 poblacions d’Europa en record i denúncia 
de l’holocaust. 
L’alliberament dels principals camps d’extermini 
nazi: Auschwitz (1.000.000),Treblinka(925.000)
,Belzec(434.508),Chelmno (167.000).
Segons diferents estudis, als guetos van morir 
800.000 persones, discapacitats (250.000), gi-
tanos (220.000), persones qualificades com a 

asocials i homosexuals (70.000), etc. La xifra 
més baixa del total de víctimes aproximades, 
segons els diferents estudis, és de 6.000.000 
de persones. 
Als camps de concentració de Hitler, hi van 
anar a parar també part de l’exili republicà 
de França. L’informe de Valerie,va xifrar en 
440.000 el nombre de refugiats espanyols al 
sector de França, una part important dels quals 
va participar en la resistència francesa (35.000), 
i 10.000 van acabar al camp de concentració de 
Mauthausen. Entre aquests últims hi havia per-
sones de Sabadell, per això, hi ha una part de 
sabadellencs en aquest camp d’extermini.
A la fase mitjana i final de l’holocaust, diver-
sos camps de concentració i extermini van ser 
posats a prop de línies de ferrocarril per portar 
els presoners directament. Amb l’alliberament 
dels camps de concentració i d’extermini, es va 
veure l’horror humà de l’holocaust i la humanitat 
va quedar consternada. Un règim, el nazi, que 
va pujar al poder i s’hi va mantenir matant. Als 
inicis, durant la Nit dels Vidres Trencats, més 
de 30.000 jueus comunistes van ser detinguts 
i internats en camps de concentració, i, pos-

teriorment, a la Nit dels Ganivets Llargs Hitler 
va eliminar i assassinar una part del seu propi 
exèrcit. Van pujar al poder matant i van aca-
bar matant. Va ser l’odi, el racisme pur i dur, 
el nacionalisme excloent, la bogeria d’uns que 
es creien ser una raça superior, la que va crear 
el brou de cultiu que va portar a l’horror i a la 
justificació de l’holocaust. 
Aquesta és una lliçó que hem d’aprendre da-
vant del sorgiment de partits d’extrema dreta i 
feixistes a Europa.  

Memòria històrica

Juan Ignacio Valdivieso

“La repressió del «Tribunal de Orden 
Público» a Sabadell. TOP 1936-1977”

El passat 16 de desembre del 2021, va tenir 
lloc, al Museu d’Història de Sabadell, l’acte 
de presentació de l’opuscle “La repressió del 
«Tribunal de Orden Público» a Sabadell. TOP 
1936-1977”.

Aquest text sobre la repressió del Tribunal de 
Orden Público (TOP) a Sabadell entre els anys 
1963 i 1977 té per objectiu donar a conèixer, 
especialment a les noves generacions, un dels 
elements repressors que va utilitzar el franquis-
me en contra dels moviments opositors.
Les sentències del TOP no representen ni la to-
talitat ni la complexitat de la repressió franquis-
ta, però la seva anàlisi ens permet aproximar-
nos a qui eren les persones represaliades i com 
era la militància antifranquista a Sabadell els 
darrers anys de la dictadura.
La repressió durant la dictadura intentava eli-
minar qualsevol forma d’oposició al règim fran-
quista. Una repressió present a tots els àmbits 
de la societat i que, al llarg dels quaranta anys Enric Quilez Puig

de dictadura, 
va prendre 
diferents for-
mes segons 
el moment.
Aquest es-
tudi és una col·laboració entre 
la Fundació Bosch i Cardellach i CCOO del Va-
llès Occidental i la Catalunya Central, en el qual 
ha participat molt activament el nostre company 
Juan Ignacio Valdivieso, així com la Fundació 
Cipriano García de CCOO, per contribuir a la 
memòria històrica i retre homenatge al conjunt 
de les persones represaliades per la dictadura, 
especialment pel TOP.  
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Aviat farà quatre anys que es van començar a fer eleccions sindicals a 
Prodis, entitat terrassenca d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada 
a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. En aquells moments, no hi 
havia representació sindical i les urnes van donar com a resultat un comi-
tè d’empresa format íntegrament per delegades i delegats de CCOO, els 
quals tenien moltes ganes de resoldre els conflictes existents i de millorar 
les condicions laborals i salarials a l’entitat en benefici de les persones tre-
balladores i també de les usuàries. La direcció de l’entitat va manifestar la 
seva disposició d’avançar en aquest mateix sentit.

La negociació d’un conveni col·lectiu, però, no és cosa fàcil (i menys en 
un centre amb la diversitat i la complexitat de Prodis) i hi havia temes molt 
conflictius sobre la taula. Així doncs, es va acordar constituir, el setembre 
del 2019, la mesa de negociació del conveni, i, en paral·lel, avançar en 
la concreció de pactes d’empresa d’aplicació immediata que enfrontessin 
aquests temes i poguessin acabar incorporats al conveni al final del procés 
negociador. Això es va traduir en dos grans pactes, que van aconseguir:

— Una classificació en grups professionals perfectament definits (fun-
cions i responsabilitats, aptituds i actituds, experiència i formació) que 
posava fi a la inconcreció precedent i evitava el risc de judicialització 
per la infracategorització que, enteníem, s’estava produint. Aquesta 
nova classificació va comportar la immediata millora salarial d’una 
bona part de la plantilla i unes possibilitats reals de promoció interna.

— La regulació dels temps de descans i de menjador, de manera que 
aquests s’integressin a la jornada laboral i no l’allarguessin.

— Un primer acord de complementació de les prestacions de la Segure-
tat Social per incapacitat temporal que garantís el 100 % del sou en 
tots els supòsits d’accident del treball i malaltia greu, i durant bona 
part del temps de baixa per malalties comunes (complementació que 
pot assolir el 100 % si es redueix el nombre de baixes a l’entitat per 
sota del 7 %).

La COVID-19 va interrompre les negociacions, perquè tots els esforços 
van haver de dirigir-se en aquest sentit. Però tan bon punt la pandèmia 
va afluixar, les negociacions es van reprendre a un ritme molt intens. El 
resultat final és un conveni que, a part del que hem indicat anteriorment:

— Se situa en la línia de la negociació col·lectiva confederal i també de 
la reforma laboral, particularment pel que fa a la ultraactivitat, la ga-
rantia que mai aquest conveni d’empresa anirà per sota del conveni 
del sector i el fet que els contractes es presumeixen indefinits si no 
es justifica el contrari.

Signat el I Conveni col·lectiu de treball de Prodis 
(Terrassa)

educació

— Millora doblement les condicions salarials: en primer lloc, per la nova 
classificació professional i, en segon lloc, perquè sobre l’anterior mi-
llora s’han acordat nous increments salarials vigents des d’aquest 
gener. Qualsevol tasca afegida a les que correspon fer a una treba-
lladora o treballador haurà de ser complementada amb un mínim del 
8 % del sou, sens prejudici de la remuneració o de l’ascens a un grup 
superior, si fos el cas.

— Aconsegueix nombrosos avantatges en llicències, permisos, reduc-
cions de jornada i excedències. A més, per a tota la plantilla, ofereix 
dos dies més de permís anual retribuïts.

— Garanteix que els triennis no podran ser compensables ni absorbibles 
i que les ràtios d’atenció a les persones usuàries fixades per la nor-
mativa vigent s’aplicaran als serveis i no, de manera inespecífica, a 
la globalitat de l’entitat.

— Garanteix i concreta la participació dels treballadors i treballadores en 
els plans de formació, seguretat i salut i igualtat.

El conveni va ser ratificat per més del 95 % de les treballadores i treballa-
dors assistents a les assemblees convocades presencialment i telemàti-
cament pel comitè. És l’orgull de la gent de CCOO, que lluita, negocia i, 
finalment, acorda un conveni com el de Prodis, que s’adapta a la realitat 
de l’entitat, millora les condicions laborals i salarials, i ens enforteix de cara 
al futur.  

Albert Llargues Lleonart
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eleccions sindicals

Des del mes de febrer, la Unió Intercomarcal del Vallès Occidental i la Ca-
talunya Central està realitzant jornades de benvinguda als nous delegats i 
delegades de diferents sectors. La intenció d’aquestes jornades és facilitar 
la feina als sindicats intercomarcals que ho necessitin i fer l’acostament dels 
delegats i delegades a les nostres instal·lacions, amb l’objectiu d’intentar in-
crementar la seva afiliació i participació. Durant aquest febrer s’han realitzat 
jornades de benvinguda a Terrassa, Sabadell i Manresa.  

Jornades de benvinguda 
al nostre sindicat

Vanessa Sánchez

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

federacions CCOO UGT DIF. UGT CCOO UGT DIF. UGT CCOO UGT DIF. UGT

HÀBITAT 273 327 -54 259 295 -36 281 328 -47

FSC 605 442 163 595 427 168 618 428 190

SERVEIS 736 691 45 659 603 56 673 584 89

EDUCACIÓ 151 205 -54 154 177 -23 176 184 -8

INDÚSTRIA 1.481 1.424 57 1.495 1.343 152 1.615 1.396 219

SANITAT 157 180 -23 152 188 -36 153 202 -49

TOTAL 3.403 3.269 134 3.314 3.033 281 3.516 3.122 394
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Saps que tens molts avantatges i descomptes per 
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més? 
Clica aquí


