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Preinscripció al centre de
formació de persones adultes de
CCOO del 21 al 29 de juny
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes creat a partir d’un conveni de col·laboració entre CCOO i la Generalitat
de Catalunya.
El centre ofereix cursos gratuïts que us poden ajudar a millorar en l’àmbit
professional i personal.
L’oferta formativa per al curs 2021-2022 és la següent:
— Graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
— Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius
de grau superior (PPACFGS).
— Cursos de COMPETIC (nivells 1, 2 i 3), equivalents a l’ACTIC, que
acrediten oficialment les competències digitals. Els cursos de
COMPETIC 2 i COMPETIC 3 també es poden cursar a distància.
— Anglès (nivells 1, 2 i 3).
— Castellà (nivells 1, 2 i 3).

Per al curs 2021-2022, la preinscripció
serà del 21 al 29 de juny.
Per a més informació, consulteu el web
del CFA Manuel Sacristán.

@ Ivan Giménez

— Català (nivell 1).

editorial
La poca vergonya
del Banc d’Espanya
El Banc d’Espanya ha tornat a mostrar la
seva poca sensibilitat social i inoportunisme quan la setmana passada informava
que la pujada del Salari Mínim Interprofessional l’any 2019 va significar deixar de
crear uns 100.000 llocs de treball, just en
el moment que la vicepresidenta Yolanda
Diaz anunciava que la intenció del Govern era tornar a millorar l’SMI, que fixa la
base salarial de la gent treballadora, amb
l’objectiu de dignificar la seva qualitat
de vida i anar pujant el terra salarial i per
trencar per aquesta via amb la indignitat
dels salaris de misèria que tenim a l’Estat
espanyol. Doncs els senyors del Banc
d’Espanya han tornat a fer de Lobby de
l’empresariat ranci del nostre país i li han
tornat a fer la feina. El Banc d’Espanya, un
Regulador que no va regular res ni va vigilar a les entitats bancàries quan s’inflava
una bombolla immobiliària i financera que
va esclatar i es va emportar per davant
milers i milers de llocs de treball i gran

CCOO acull les XVII Jornades de la
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya,
del 30 de juny al 2 de juliol
La sala d’actes de la seu central de CCOO
de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona) acollirà enguany les XVII Jornades de la
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya,
UPEC, que tindran lloc el 30 de juny i l’1 i 2 de
juliol, amb el lema “L’essencial és invisible als
ulls, realitat social i món virtual”.
Les jornades comptaran amb José Antonio
Martín Pallín, exjutge del Tribunal Suprem,
que farà la conferència inaugural: “El gobierno
de las togas”.
Al llarg de les jornades es faran debats amb els
títols “Entre el rei Ludd i el tecnooptimisme”,
“Nous debats en la generació Z”, “L’economia

de trilers”, “Atrapats en els videojocs i les xarxes?”, “Món virtual, món real”, “Quan es va perdre Madrid?” i “Els últims dies de la monarquia?”.
Seran ponents, entre d’altres: Bob Pop, Rebeca Quintáns, Ignacio Sánchez-Cuenca, Ana
Pardo de Vera, Alaaddine Azzouzi, Rita Rakosnik, Eugenia Rodríguez Palop, Carlos Girbau.
Les jornades es clouran amb una obra dramatitzada, Francesc Layret i la força dels ideals,
amb textos i dramatització de Jordi Serrano, a
càrrec de l’actor Jep Barceló i amb música de
Joan Saumoy.
Tota la informació de les jornades, la podeu
trobar en aquest enllaç.

part de la base econòmica i productiva
d’aquest país. Una crisi que ens ha costat
més de 60.000 milions d’euros de diner públic dedicat a salvar bancs privats que no
han retornat gairebé ni un duro i que ara
es reorganitzen, es fusionen i foten al carrer milers de treballadores i treballadores.
I aquest Banc d’Espanya que s’ha dedicat
a mirar cap un altra banda, ara li preocupa
molt que molta gent treballadora precària
i vulnerable s’atreveixi a cobrar mil euros al
mes. Quina poca vergonya. De lliçons del
Banc d’Espanya, cap ni una.

www.ccoo.cat
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CCOO de Catalunya valora positivament l’acord del
Consell del Diàleg Social de Catalunya, que destina
60 milions d’euros a persones afectades per ERTO en
qualsevol activitat

El sindicat ha reclamat l’impuls d’un gran
consens en la gestió dels fons europeus
per a la reconstrucció social i econòmica
de Catalunya, la renovació del Pacte nacional per a la indústria i un nou Acord interprofessional de Catalunya
CCOO de Catalunya valora positivament
l’acord presentat ahir en l’acte que va tenir lloc
al Palau de la Generalitat i que va estar presidit
pel president de la Generalitat de Catalunya,
Pere Aragonès, en el qual van participar els
representants dels agents socials, econòmics
i institucionals que formen part del Consell del
Diàleg Social de Catalunya. Aquest acord mostra la utilitat de la concertació social i el paper
fonamental que han de tenir els agents socials
en les decisions de país que tenen a veure
amb les condicions de vida i treball de la gent.
CCOO valora molt especialment la línia d’ajuts
amb un pressupost de 60 milions d’euros que
es destina a persones treballadores afectades
per ERTO en qualsevol activitat o persones
amb un contracte fix discontinu perceptores
de la prestació especial, que no s’han reincor-

porat plenament als llocs de treball, en el període de gener a maig del 2021.
Es requereix estar en aquesta situació d’ERTO
o situació d’atur derivada de fix discontinu al
maig del 2021, i el període d’observació és
des de l’1 de gener del 2021. En aquest supòsit l’import variarà en funció del temps de
permanència des de l’1 de gener del 2021,
i d’acord amb uns trams per mesos: fins a 3
mesos correspondrien 600 euros d’ajut, i de 4
a 5 mesos, 700 euros. L’acord destaca que es
garanteix una tramitació àgil, que partirà d’un
registre previ, amb un formulari amb signatura de la persona sol·licitant, i la fiscalització
posterior a càrrec del pla corresponent.
El sindicat també valora molt especialment els
ajuts que recull l’acord per a empreses i treballadores i treballadors autònoms per al suport
a la seva solvència i per reduir l’endeutament
que està ofegant milers de pimes i autònoms.
La partida pressupostària dedicada a aquest
apartat puja a 993.282.410 d’euros.
En qualsevol cas, CCOO de Catalunya torna

a demanar la necessitat d’utilitzar el marc del
Consell del Diàleg Social de Catalunya per
promoure grans consensos en la distribució
adequada dels fons europeus per a la reconstrucció social i econòmica de Catalunya que
impulsin un canvi de model econòmic i productiu, i posin el nostre país a l’avantguarda de
la transformació digital i de la lluita contra el
canvi climàtic, i per reformular el nostre mercat de treball aprofitant l’alta qualificació de la
nostra mà d’obra amb llocs de treball estables
i d’alt valor afegit. CCOO ha tornat a reclamar la
renovació del Pacte nacional per a la indústria
per recuperar sobirania industrial, equilibrar
el pes del sector manufacturer en el PIB de
la nostra economia i orientar el model productiu cap a l’economia circular i digital. Una
estratègia que, juntament amb el reforç dels
serveis públics i la millora de la cura i l’atenció
a les persones, pot significar un augment importantíssim de llocs de treball a Catalunya. I,
finalment, el sindicat ha recordat la necessitat
d’impulsar el nou Acord interprofessional de
Catalunya, que avui es troba en un punt mort
a causa del poc interès que estan posant les
patronals en el progrés de les negociacions.
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L’Audiència Nacional dona la raó
a la demanda impulsada per
CCOO contra Nestlé España

Acord en l’ERO del BBVA, que rebaixa en
863 les persones afectades

La Sala Social de l’Audiència Nacional ha
dictat una sentència favorable a la demanda presentada per la Federació Estatal de
CCOO d’Indústria contra Nestlé España, a
la qual es van adherir també els sindicats
UGT i CSIF. La sentència dona la raó al sindicat i obliga l’empresa a complir el seu
compromís i pagar el seu personal, amb
caràcter retroactiu, la prima de 500 € per
l’esforç realitzat per les plantilles durant
la pandèmia. La sentència també imposa
una sanció a l’empresa.
L’any passat, Nestlé es va comprometre a
pagar un incentiu de fins a 500 € al mes
per als seus més de 4.000 treballadors i
treballadores fins al final de l’estat d’alarma
per l’esforç fet durant la pandèmia, però el
24 de maig, amb l’inici de la desescalada,
l’empresa va deixar de pagar aquest incentiu a les plantilles, malgrat que l’estat
d’alarma va finalitzar el 21 de juny.

S’ha aconseguit un acord en l’ERO plantejat
al BBVA, que rebaixa l’afectació per sota de les
3.000 persones i aconsegueix la major adscripció voluntària i sense clàusula d’equilibri generacional. Aquest text es desmarca molt positivament dels signats en els últims temps en el
sector i dibuixa el camí dels que el seguiran.

La pressió de la plantilla de
CaixaBank aconsegueix una
pròrroga de la negociació

Prop d’un 87 % de la plantilla va secundar
l’aturada parcial a CaixaBank el passat 7
de juny, i aquesta va donar resultat: es va
prorrogar el període de negociació, que
finalitzava el dia 10 de juny, fins al 29 de juny.
No obstant això, la direcció segueix sense
avançar en la negociació dels temes més
importants. És imprescindible eliminar
els acomiadaments forçosos; cal recordar
que continuen sobre la taula 8.291
acomiadaments així com les quotes per edat.
Tots els sindicats han valorat com a
insuficient la resposta donada per la
direcció a la proposta presentada fa
dues setmanes per la representació dels
treballadors i treballadores.

Des de CCOO s’ha enfocat des del primer dia
aquest acomiadament col·lectiu, en què el
BBVA plantejava la baixa forçosa de gairebé
4.000 persones, en tres línies de defensa: rebaixar el nombre de persones afectades (inicialment 3.798), que l’adscripció voluntària
pogués arribar al 100 % dels casos i que no hi
hagués clàusula d’equilibri generacional.
Gràcies a la fermesa del sindicat i a la mobilització de la plantilla s’han aconseguit rebaixar 863
afectacions, les quals s’han fixat en 2.935. A la
xarxa, que concentrava un 80 % de l’afectació,
han rebaixat la xifra inicial en un 35 %. També

s’ha aconseguit un ampli catàleg d’opcions
de sortida que ha de permetre que no hi hagi
cap marxa forçosa. S’ha eliminat la clàusula
d’equilibri generacional que obligava a la sortida del 50 % dels afectats i afectades menors
de 50 anys. En aquest acord, es produiria una
sortida prevista d’un 72 % de majors de 50 anys
i un 28 % de menors d’aquesta edat.
Sobre la base d’aquests objectius, CCOO ha apostat clarament per la signatura d’aquest acord.

CCOO denuncia que el Departament
d’Educació reclassifica a la baixa la complexitat
de setanta centres educatius a Catalunya
CCOO d’Educació critica durament l’afectació
important en la reclassificació que ha fet el
Departament d’Educació de la complexitat
dels centres educatius. Concretament, amb
aquesta nova reclassificació, setanta centres
educatius perden la catalogació de màxima
complexitat per al curs 2021-2022. Per contra,
tindran aquesta consideració, per primera vegada, quaranta-tres centres.
Des de CCOO es qüestiona la conveniència
de fer aquesta requalificació de tanta transcendència per quatre motius: el moment
en què es realitza, els criteris en què es basa
aquesta decisió, la data de les dades que s’han
fet servir (les del curs 2018-2019) i la manera
de notificar-ho, sense comunicació prèvia i
sense interlocució amb els centres afectats.
CCOO ha realitzat una consulta als centres i
en el 100 % de les respostes rebudes, les direccions mostren el seu total desacord res-

pecte d’una decisió tan transcendent que es
realitza en aquests moments de crisi sanitària
i social. Si s’aplica, la nova catalogació farà absolutament impossible que aquests centres
puguin comptar amb els recursos necessaris
per fer-hi front, tal com indica un informe del
Síndic de Greuges del maig del 2020. Especialment greus són alguns casos en què s’ha
abaixat la classificació des de màxima fins a
estàndard, i han disminuït de cop tres graus
de complexitat.
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CCOO de Catalunya insta el conseller d’Empresa i Treball a
impulsar el diàleg social per projectar el país cap a un canvi de
model productiu i a reforçar les polítiques actives per reconstruir
el mercat de treball
La renovació del Pacte nacional per a la indústria (PNI) ha de
significar la definició de les línies estratègiques per a les inversions dels fons europeus.
Divendres es va reunir una delegació de CCOO de Catalunya, encapçalada pel seu secretari general, Javier Pacheco, amb el conseller
d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el secretari general i els directors
generals de la conselleria.
A la reunió es va fer una breu anàlisi de la situació actual, molt condicionada per la crisi provocada per la pandèmia. Aquesta crisi requereix
un esforç profund de les polítiques públiques i de lideratge concertat
entre Govern i agents socials i econòmics.
Javier Pacheco va alertar el conseller del fet que molts dels projectes
pendents que té el país per la baixa activitat legislativa de la passada
legislatura no poden ser resolts a curt termini per una iniciativa voluntarista del nou Govern i dels seus responsables. Pacheco va demanar
decisió i prudència per definir les prioritats aprofitant al màxim els recursos disponibles, sense promeses buides en funció de les diferents
iniciatives sectorials que es portin a terme.
Aprofitar el Consell de Diàleg Social
El secretari general de CCOO de Catalunya també va accentuar la necessitat que la conselleria miri molt el món del treball, que pateix un atur
estructural insostenible per a la ciutadania i una precarietat que té el risc
de cronificar-se. En aquest sentit, ha reforçat la necessitat d’utilitzar el

marc del Consell del Diàleg Social per promoure grans consensos que
impulsin un canvi de model econòmic i productiu a Catalunya i la posin
a l’avantguarda de la transformació digital i de la lluita contra el canvi climàtic, per reformular el nostre mercat de treball aprofitant l’alta qualificació de la nostra mà d’obra amb llocs de treball estables i d’alt valor afegit.
Pacheco va puntualitzar que per fer-ho és importantíssim definir un
model de polítiques actives d’ocupació que construeixin les veritables passarel·les de la formació en el mercat de treball per a milers de
joves que pateixen un atur desbordat i renovar el PNI per recuperar
sobirania industrial, equilibrar el pes del sector manufacturer en el PIB
de la nostra economia i orientar el model productiu cap a l’economia
circular i digital. Una estratègia que a través del reforç dels serveis públics i de la millora de la cura i l’atenció a les persones pot significar un
augment importantíssim de llocs de treball a Catalunya.

CCOO de Catalunya adverteix que en el projecte d’ampliació
de l’aeroport de Barcelona - El Prat no es poden considerar
només els interessos empresarials
Si es tenen en compte els interessos generals
i les perspectives de futur es poden construir
propostes alternatives més realistes, avantatjoses i sostenibles.

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha advertit que “no es poden considerar només els interessos empresarials. CCOO no dona per tancat el projecte d’ampliació de
l’aeroport de Barcelona – El Prat i exigeix que les decisions sobre el futur de l’aeroport formin
part del diàleg social”.

CCOO de Catalunya vol formar part de la
construcció de les propostes. “Vetllarem pels
interessos i les necessitats de la població, tenint en compte la creació i el manteniment
de llocs de treball de qualitat, l’impacte
econòmic sobre el conjunt del territori català, l’impacte mediambiental a mitjà i a llarg
termini, i l’evolució necessària del model productiu vers una economia responsable socialment i ecològicament”, es compromet Javier
Pacheco.
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En concret, CCOO de Catalunya assenyala les
qüestions següents:

Cal dibuixar el futur del sector aeri
amb millor tecnologia i més realisme
CCOO és conscient del canvi de model de
transport, que ja s’ha iniciat, a causa de la crisi
de les energies fòssils i de la necessitat de minimitzar el canvi climàtic. La proposta d’AENA
és un projecte continuista que es fonamenta
en les evolucions del sector en el passat. L’any
2019 va tenir 53 milions de passatgers, mentre que la seva capacitat màxima és de 55. El
projecte considera que aquest volum es recuperarà i que serà necessari incrementar-lo per
captar vols intercontinentals i de connexió
que reforcin l’atracció d’empreses a la regió
metropolitana de Barcelona.
Aquesta visió no és prou realista perquè no
valora les previsibles limitacions normatives per part de les directives europees,
l’increment del cost dels combustibles i la
internalització d’impactes ambientals (emissions contaminants, soroll, CO2).
Ara mateix és molt gran la pressió per reduir
les emissions del transport aeri tot reduint el
nombre de vols, ja que la tecnologia per evitar
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
causades per l’aviació encara és molt incipient
i no sembla viable a mitjà termini.
En canvi, caldria considerar que els avanços
tecnològics (en aeronaus i de gestió) també
podrien permetre operar més vols amb la infraestructura actual, usant les inversions en el
canvi de model.

Cal crear llocs de treball de qualitat
El projecte del Prat preveu la creació d’un important nombre de llocs de treball directes i
indirectes. CCOO vol negociar cada detall del
projecte que pugui generar llocs de treball
perquè efectivament els generi i que aquests
siguin treballs de qualitat. En aquest sentit,
CCOO assenyala la necessitat de finançar la
investigació, la formació i la innovació en el
sector aeri. Així mateix, cal resoldre els problemes de la centralització i la monopolització
de competències en aquest sector.
Per altra banda, des de CCOO de Catalunya
manifestem la necessitat de la participació
sindical en el futur de l’aeroport per defensar
els interessos dels treballadors i treballadores
del sector. És imprescindible activar la Comissió Consultiva de Relacions Laborals, massa

temps paralitzada, que ens ha de permetre
anticipar els conflictes i un òptim desenvolupament de les relacions laborals a la infraestructura aeroportuària. S’ha produït una
dinàmica en els últims anys per part de les
empreses del sector aeri de traslladar la reducció dels seus costos a les condicions laborals
que, en molts casos, ha estat aturada per l’alta
sindicació i una negociació col·lectiva forta en
el sector aeri. També s’ha estès la precarització
de les condicions de treball a empreses ubicades a l’aeroport, i dels processos de licitacions i d’externalització productiva de serveis
complementaris com restauració, vigilància,
manteniment i neteja, entre d’altres, que van
en perjudici també dels usuaris i usuàries. En
tot cas, el creixement de les activitats econòmiques no es pot fer sense el repartiment de
la riquesa generada entre els treballadors i treballadores de l’aeroport.

Cal equilibrar l’impacte econòmic
territorial
La gran majoria dels 53 milions de passatgers
que van arribar a Barcelona l’any 2019 tenien
com a destinació final Barcelona i Catalunya
—primera regió turística d’Europa. Per aconseguir una millora en el model turístic del
principat, cal prendre decisions agafant com
a responsabilitat el futur del conjunt de Catalunya i no només de l’àrea metropolitana. Cal
plantejar la conveniència de derivar part del
trànsit aeri als aeroports de Girona, Reus i Lleida per no agreujar les desigualtats territorials.
Aquesta línia de treball permetria estades turístiques de més durada a diferents llocs del
territori. Per això, el projecte hauria d’incloure
inversions en la millora de les connexions ferroviàries i, en general, del transport públic,
entre els punts d’aquest front aeroportuari
català i el conjunt del territori. Cal l’articulació
amb l’eix ferroviari mediterrani i cal estudiar
com aprofitar aquesta xarxa per fer operacions de càrrega aèria i logística.
També cal utilitzar una inversió tan important
per afavorir la reindustrialització i l’activitat
de serveis avançats. Perquè això passi es necessiten altres polítiques i inversions que han
de formar part del marc de debat. CCOO de
Catalunya vol que una inversió d’aquesta importància a l’aeroport serveixi per canviar el
model productiu, no per persistir en un model que ja sabem que ha arribat al límit del
que és viable.
L’ampliació de l’aeroport hauria de contribuir
a fomentar un model turístic més equilibrat i

sostenible a Barcelona i Catalunya. Cal afavorir
un model de turisme que eviti l’estacionament
i fomenti el desenvolupament local, amb una
visió àmplia del territori. L’aeroport de Barcelona - El Prat és la principal porta d’entrada a
Catalunya, però no pot ser l’única. CCOO proposem la negociació d’un pacte nacional per
al turisme. Les decisions que afectin l’aeroport
de Barcelona - El Prat no es poden fer al marge de la concertació sobre el model turístic.

Cal minimitzar i compensar l’impacte
mediambiental
L’ampliació de l’aeroport suposa un augment dels impactes de l’activitat aeroportuària a la regió metropolitana de Barcelona,
especialment en relació amb la contaminació atmosfèrica.
La construcció de grans infraestructures i un
increment de les operacions a les terminals
també implicarien un increment de les emissions de CO2, i dificultarien assolir els objectius de lluita contra el canvi climàtic que s’han
situat en l’àmbit de Catalunya, de l’Estat i de
la UE.
L’ampliació que es proposa implica
l’afectació de l’estany de la Ricarda, inclòs a la
Xarxa Natura 2000 i declarat zona d’especial
protecció per a les aus per part de la UE. Per a
CCOO de Catalunya, és molt important preservar la Ricarda i el conjunt de la zona protegida del delta del Llobregat en una zona
inclosa en la regió metropolitana de Barcelona. Creiem que cal revisar l’avaluació que
ha portat a escollir aquesta alternativa. En
tot cas, sense menystenir el factor ambiental,
volem analitzar la qüestió no sols des d’un
punt de vista conservacionista, sinó considerant també els impactes d’altres opcions
sobre les poblacions properes. Per això seria
millor ubicar les obres dins dels límits actuals
de l’aeroport, que van ser definits fa relativament poc temps a partir d’un acord entre les
diferents institucions.
El projecte inicial preveu compensacions de
10 hectàrees per cada hectàrea afectada per
la destrucció d’aquest bé ambiental. Aquesta
actuació hauria de ser immediata i prèvia a
qualsevol obra que es vulgui fer a l’aeroport,
i el preu de l’actuació ha d’estar contingut en
el projecte.
L’aportació fiscal de l’activitat aeroportuària
hauria de finançar la compensació de les externalitats negatives.

