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CCOO i UGT es mobilitzen
novament per demanar al Govern
que augmenti l’SMI i derogui les
reformes laborals
En un moment en què s’entreveu la sortida de la crisi, el Govern segueix mantenint posicions
que impedeixen avenços en àmbits imprescindibles per a la igualtat social i la distribució de la
riquesa, emparant-se en inexistents condicionaments europeus o en bloquejos de la patronal.
Per això, UGT i CCOO continuaran mobilitzant-se amb el lema “Ara toca”, fins que el Govern
publiqui els seus compromisos al BOE. En aquesta ocasió, les concentracions de delegades i
delegats van tenir lloc ahir dimecres, 14 de juliol.
S’ha aconseguit arribar a un acord en matèria de pensions, però els sindicats de classe no podem permetre que la sortida de la crisi s’efectuï, novament, a costa de les treballadores i treballadors. Per aquest motiu,aquest14 de juliol CCOO i UGT es van tornar a mobilitzar per exigir
al Govern que compleixi els compromisos adquirits amb les organitzacions sindicals i amb el
conjunt de la societat, millorant l’SMI i derogant la reforma laboral.
La concentració de Barcelona, a la qual van assistir el secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, i el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, va tenir lloc davant de la
Delegació del Govern de Barcelona.

editorial
Mobilització i
negociació

Si alguna cosa defineix molt bé CCOO és
la seva línia d’actuació que es basa es el
binomi negociació i mobilització. En les
darreres setmanes hem assistit a la signatura de dos grans acords fruit del diàleg
social, el gran acord per a la consolidació
del Sistema Públic de Pensions i l’acord
per la reducció de la temporalitat en les
administracions públiques. CCOO té el
ferm compromís de posar el valor la concertació social amb avenços que signifiquin una millora de la vida de les persones,
molt especialment de la gent treballadora.
Per això els acords són essencials. I també
per això, “cinc minuts” després dels acords
ja ens estem mobilitzant contra les injustícies laborals i socials que sempre estan
presents a la nostra societat i al nostre
mercat de treball. En aquest sentit ens
vam mobilitzar ahir per recordar al Govern de l’Estat que cal derogar les reformes laborals i augmentar l’SMI i que això
no pot esperar. I ens mobilitzarem demà
a l’aeroport de Barcelona – El Prat per donar suport a les companyes de la concessionària SACYR que s’encarrega de la neteja d’aquestes instal•lacions, i que estan
en vaga per què gran part de la plantilla
es manté en ERTO malgrat que l’activitat
de l’aeroport ha crescut molt en els darrers mesos. I ens mobilitzarem el proper
22 de juliol davant Glovo per donar suport
als companys i companyes riders que reclamen la laboralització dels seus llocs de
treball i la millora de les seves condicions
laborals. CCOO sempre present.

www.ccoo.cat

2
Núm. 377 - dijous, 15 de juliol de 2021

Inspecció de Treball sanciona
IQOXE per una infracció molt greu

CCOO valora positivament la resolució de la
Inspecció de Treball sobre la investigació de
l’accident mortal d’IQOXE del passat 14 de
gener del 2020, ja que dona la raó a les denúncies del sindicat pels continus incompliments per part de l’empresa en matèria de
prevenció i seguretat laboral.
La investigació de la Inspecció de Treball
determina la responsabilitat de l’empresa
en els fets ocorreguts i constata la gravetat
de la infracció per diversos incompliments
preventius de seguretat i salut laboral durant el procés productiu del MPEG 500. Així,
li ha imposat una sanció de 180.000 euros
per una infracció molt greu per l’explosió en
què van morir tres persones (dos treballadors de la planta de la Canonja i un veí de
Tarragona).
A més de la sanció, la Inspecció de Treball
també fa la proposta de recàrrec de prestacions a la Seguretat Social de les persones
treballadores afectades per la falta de mesures de seguretat que van patir l’accident.

CCOO inicia la campanya “¡Basta de
excusas, laboralización, YA!” per a
repartidors i repartidores de plataforma,
els coneguts com a riders
Des de CCOO iniciem la campanya “¡Basta de
excusas, laboralización, YA!”, dirigida als treballadors i les treballadores de repartiment de
plataformes que,a dia d’avui, continuen treballant com a falsos autònoms, sense saber si
seran o no contractats. Aquesta campanya té
una durada de poc més d’un mes, fins al 12
d’agost, dia en què ha d’estar implementada
al cent per cent la llei rider a l’Estat.
Arran de la publicació del decret llei que ha de
garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment dins l’àmbit de les plataformes digitals, observem com molts reparti-

Precarietat laboral i frau
La gran majoria d’empreses de plataforma està
cercant la manera de continuar perpetrant la
precarietat laboral i el frau, contractant pocs
treballadors i treballadores a través d’empreses
de treball temporal, empreses de logística o
promovent la creació de cooperatives.
Per tot això iniciem una campanya conjuntament amb les treballadores i treballadors
del sector, en la qual emmarquem una sèrie
d’accions: des d’assemblees, el reconeixement
de la laboralitat, demandes d’acomiadament
contra la desconnexió unilateral i sense motius, fins a concentracions per aconseguir fer
visibleel conflicte i la precarietat que s’amaga
darrere el model d’economia de plataformes.
La primera concentració tindrà lloc el proper
22 de juliol, a les 10.30 hores, davant de la
seu de Glovo, al carrer de Pallars, 192, de
Barcelona.

Demà, nova jornada de vaga de
neteja a l’aeroport de Barcelona

El Comitè d’Empresa de la concessionària
Sacyr torna a convocar vaga a l’aeroport
Josep Tarradellas Barcelona - el Prat, demà,
16 de juliol. La vaga afectarà les terminals
T1 i T2 i les oficines centrals d’AENA. La
primera jornada de vaga va tenir lloc el
passat dia 2, amb un aclaparador èxit de
seguiment per part de la plantilla.
Des de la fi de l’estat d’alarma, l’activitat de
l’aeroport ha augmentat considerablement
fins a ser del 85 % a la T1. L’empresa, però,
per assumir aquest increment d’activitat,
només ha desafectat de l’ERTO el 25% de la
plantilla.
Des de CCOO denunciem el sobreesforç i
l’estrès a què es veu sotmesa una plantilla
que ha d’afrontar la neteja en uns recorreguts
sobredimensionats. La insuficiència de
personal comporta una neteja deficient
que afecta la qualitat i la desinfecció de
les zones en un moment en el qual encara
no s’ha superat la
pandèmia de la
COVID-19,
cosa
que suposa un
risc seriós tant per
als treballadors i
treballadores com
per a les persones
usuàries.

dors i repartidores encara no s’han laboralitzat,
ans al contrari. Són moltes les persones treballadores que han vist com l’empresa de plataforma els ha desconnectat de l’app o han vist
reduïts els seus ingressos, que ja eren escassos.

Aturades a Boehringer per exigir la readmissió
de les persones acomiadades
El Comitè d’Empresa de la planta de Boehringer Ingelheim España de Sant Cugat del Vallès
va convocar una jornada d’aturades el 7 de juliol, per exigir la readmissió de les quinze persones que havien estat acomiadades. Concretament, es va fer una aturada d’una hora per
torn a totes les àrees de la fàbrica, coincidint
amb els canvis de torn, durant la qual es van
fer concentracions a les portes de l’empresa
per manifestar el rebuig de la plantilla als acomiadaments.La plantilla va manifestar el seu
suport a les persones afectades i en va exigir a
la direcció de Boehringer la readmissió immediata. CCOO denuncia que l’empresa no s’ha

avingut a negociar aquesta mesura i l’insta a
reconsiderar la seva decisió, alhora que li recorda que no es pot construir un futur prometedor destruint llocs de treball.
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Sindicats i CaixaBank signen finalment un bon acord d’ERO
Després de mesos d’àrdues negociacions, la
representació laboral dels treballadors i treballadores ha aconseguit transformar l’ERO més
salvatge de la història del sector financer espanyol en el millor del moment. El seu cavall
de batalla en la negociació ha estat eliminar
l’obligatorietat de les extincions de contracte.
Les 8.291 sortides plantejades inicialment per
la direcció s’han acabat reduint a un màxim
de 6.452 extincions voluntàries.
L’acord incorpora sortides voluntàries per
edats i per a diferents col•lectius:
• El de 63 anys o més rebràuna indemnització de 20 dies per any treballat.

• El de 54 anys o mésserà indemnitzat amb un
57% del salari fix brut anual fins als 63 anys.
• El de 52-53 anys rebrà 7 anualitats del 57% del
salari fix brut anual, repartides fins als 63 anys.
• La resta de persones treballadores acomiadades rebran 40 dies de salari fix brut per any
treballat, amb un límit de 36 mensualitats.
S’han acordat diverses fases en l’aplicació de
mesures com l’adhesió a extincions voluntàries, l’excedència en empreses del grup i la
mobilitat funcional.
S’adopten també mesures que modifiquen el
model de distribució de l’empresa, com ara

l’augment d’oficines de stores, d’oficines de la
xarxa rural, de persones als centres in touch
d’assistència telemàtica o de gestors, que
veuen també millorada la seva carrera professional, entre d’altres.
Suport de la plantilla als sindicats
L’esforç i la tenacitat dels sindicats ha rebut el
suport en tot moment d’una plantilla cohesionada i motivada per aconseguir salvaguardar l’ocupació i les condicions de treball.Una
plantilla que no ha dubtat a seguir massivament les accions proposades pels seus representants, amb dues aturades parcials i les primeres dues vagues de 24 hores a l’empresa.

La Federació de Sanitat manifesta la seva
disconformitat amb el nou procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció del personal sanitari pel
nou coronavirus
Davant la publicació de la “Modificació de
l’annex al ‘Procediment d’actuació enfront de
casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2’ (28 de juny del 2021) en fase de mitigació (2 de juliol del 2021)” de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, la Federació de Sanitat
de CCOO de Catalunyaha volgut manifestar la
seva disconformitat per diferents motius.
En el cas de contactes estrets correctament
vacunats, el procediment del dia 28 de juny
del 2021 diu: “En cas que alguna de les dues
proves (PCR del dia 0 i del dia 7) tingui un
resultat positiu, es considerarà com a cas positiu amb sospita d’infecció per variants que
escapen dela immunitat i es recomanarà la
seqüenciació de la mostra i l’aplicació de la
resta d’actuacions enfront d’un cas positiu.”En
canvi, en la modificació del 2 de juliol del 2021
diu: “El dia 0 (dia de la definició com a contacte estret), al professional se li farà una PCR. Si
el resultat és negatiu o si, tot i ser positiu, es
considera que no hi ha transmissibilitat o que
es tracta d’una infecció passada,el professional pot treballar amb les mesures adequades
de protecció. Si la PCR és positiva i es consi-

dera que hi ha una transmissió activa, serà
considerat un cas nou i haurà de fer aïllament.”
La Federació de Sanitat no està d’acord amb
aquestes modificacions. Per a un mateix cas,
abans el professional sanitari s’havia de confinar al seu domicili i ara en la modificació diu
que el professional pot treballar. Això denota
una falta de rigor i provoca el risc de causar
un brot entre professionals del mateix centre
i/opersones usuàries.
Les modificacions dels procediments
d’actuació per a les fases de mitigació persegueixen, segons el Departament de Salut, les
següents estratègies: reduir la velocitat amb
quèles persones infectades entren en contacte amb les persones no infectades i assegurar
que el sistema d’atenció sanitària no es vegi
sobrepassat.CCOO està d’acord amb aquestes estratègies, però no amb algunes de les
mesures per arribar a aquests objectius.
Professionals en risc
El fet de no aïllar els professionals en alguns
casos (per assegurar que el sistema sanitari no

se saturi) justament provoca una disminució
dels nivells de protecció per evitar la propagació del SARS-CoV-2 i, per tant,elrisc de provocar l’efecte contrari. És més, no s’entén com
es poden prendre aquest tipus de mesures
sense que hi hagi evidències científiques que
demostrin que la vacuna evita la infecció per
COVID. Tot el contrari, s’ha pogut constatar
que s’han donat casos en aquest sentiti, malgrat que no han estat greus,síque segueixen
amb la cadena de transmissió.
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CCOO de Catalunya reclama al Govern de la Generalitat
posar en marxa el nou Pacte nacional per a la indústria per
aprofitar els fons europeus del projecte PERTE_VEC per
impulsar el sector de l’automoció a Catalunya
El projecte estratègic PERTE_VEC per a la recuperació i la transformació econòmica per al
desenvolupament del vehicle elèctric i connectat que aprovarà avui el Consell de Ministres
és una oportunitat que Catalunya no pot desaprofitar per transformar el model productiu i
guanyar sobirania industrial en un sector que
està cridat a implementartransformacions profundes que han de consistir en l’electrificació,
la digitalització i els serveis de mobilitat.
El gruix dels recursos s’assignaran durant el
quart trimestre d’enguany. Estem parlant
de més de 4.000 milions d’euros públics
que han d’arrossegar 20.000 milions d’euros
d’inversions de les empreses.
Les inversions i les accions que s’han de dur a
terme no es limiten, tot i ser molt importants,
a la transformació de les empreses constructores perquè passin a fer cotxes elèctrics o per
a la fabricació de bateries per a l’automoció.
Afecten també tot el sector de components
de l’auto i, més enllà, la infraestructura elèctrica i digital. Han d’activar tota la cadena de
valor, des de les bateries fins als components
electrònics, els serveis per a la connectivitat
i la transformació del model de negoci, incloent-hi la formació per a les persones,que
caldrà dotar de nous i diferents coneixements
i capacitats.
Un projecte que vincula moltes empreses
L’estratègia de Volkswagen, en associació
amb Telefónica i Iberdrola, per electrificar la
producció de Seat, és el principal projecte
tractor del PERTE_VEC i vincula un gran nom-

bre d’empreses catalanes per consolidar un
sector cabdal per a la indústria i l’economia
catalana. El sector de vehicles de passatgers
representa el 7 % del volum de negoci de la
indústria catalana, un 3,6 % de l’ocupació i un
4,6 % del valor afegit brut (VAB), si bé el pes
seria molt superior comptant els efectes induïts sobre tot el teixit industrial.
Des de CCOO creiem cabdal que la producció de bateries lligada al projecte Volkswagen
s’instal·li a Catalunya, ben a prop de Seat, per
millorar la seva competitivitat i propiciar un
creixement del sector de components que
s’arreli al territori,enforteixiel sector i milloriel
pes industrial de l’economia catalana.
CCOO de Catalunya reclamem al Govern de la
Generalitat que impulsi un procés de concertació social perliderar projectes catalans per
a tota la cadena de valor de l’electromobilitat
impulsant la construcció integral dels vehicles.
Sense perdre temps
Tenir projectes per a tot el sector de l’auto i
associats de Catalunya exigeix posar en marxa
de manera urgent el Pacte nacional per a la
indústria (PNI), amb competències i recursos
interdepartamentals del Govern que van més
enllà del Departament d’Empresa i Treball. La
transformació digital, la formació professional i contínua,i la transició energètica, entre
d’altres, han de formar part del PNI. En la seva
elaboració cal garantir la participació dels
agents socials i econòmics, les universitats, els
centres de recerca i els col·legis professionals
vinculats als sectors industrials.

És cabdal que la
producció de bateries
s’instal·li a Catalunya

El PERTE_VEC és d’una gran importància
per a la indústria i l’economia catalana, però
en vindran d’altres que afecten sectors molt
importants per a Catalunya: indústria aeroespacial, generació d’hidrogen verd, agricultura
sostenible osalut, entre d’altres. En tot cas, els
projectes per a la transformació susceptibles
de rebre suport públic no es limiten als inclosos en un PERTE. És per això que, si es vol
aprofitar aquesta oportunitat, cal estendre les
consideracions fetes al conjunt del nostre teixit productiu i recuperar el temps perdut pel
que fa a la concertació social i la concreció en
projectes llestos per ser finançats.

Vaga a General Cable d’Abrera contra els acomiadaments
Els treballadors i treballadores de la planta de
General Cable d’Abrera, del Grup Prysmian, estan convocats a la vaga de 24 hores els dies
20 i 27 de juliol com a resposta als set acomiadaments anunciats per l’empresa, per als quals
han al·legat causes objectives. Ja van fer una
primera jornada de vaga el passat 13 de juliol.

General Cable ha decidit externalitzar les activitats del magatzem de producte acabat
de la planta d’Abrera a l’empresa Grup CTC
i, com a conseqüència d’això, ha anunciat
l’acomiadament de les set persones que treballen en aquest magatzem. El comitè d’empresa
considera totalment injusta i desproporcionada

aquesta decisió d’externalitzar part de l’activitat
pròpia i fer fora el personal del magatzem, i per
això ha convocat tres jornades de vaga.
CCOO adverteix l’empresa que no permetrà
uns acomiadaments totalment injustificats i
que suposen un atac frontal als drets dels treballadors i treballadores.
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CCOO de Catalunya aposta pel desplegament de les energies
renovables, imprescindible per impulsar un teixit productiu
sostenible, el reequilibri territorial i la creació d’ocupació
Exigim al nou Govern de la Generalitat que impulsi la transició energètica coordinadament
amb la renovació del Pacte nacional per a la indústria
El passat 5 de juny, Dia del Medi Ambient,
CCOO de Catalunya ja vam manifestar la
nostra preocupació per com el desenvolupament de les renovables a Catalunya no acaba
d’arrencar.
Els criteris anunciats per la consellera d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa
Jordà, el dijous 1 de juliol en seu parlamentària, tot i que en podem compartir la majoria,
ens preocupen:
— Perquè anuncia un període de consultes a
la tardor que pot significar un nou endarreriment i més incertesa sobre els criteris que cal
aplicar, perquè exclou les organitzacions socials més representatives del procés i perquè
condiciona el que ha d’acordar el Pacte nacional per a la transició energètica, compromès
per l’acord de govern.
— Perquè des del Govern cal un discurs clarament a favor de les renovables que entengui
que la transició energètica ha de ser el motor de molts canvis en la manera de produir
béns i serveis, la palanca de modernització i
reindustrialització del nostre teixit productiu
i de transformació cap a una economia circular, així com un repte que cal enfocar des de
l’òptica del bé comú. Un compromís clar amb
l’objectiu d’autosuficiència energètica de Catalunya amb fonts renovables.
— Perquè allò que decideixi el departament
és només d’aplicació al parc de menys de 5
megawatts de potència i, per tant, no afectarà els casos que han generat més controvèrsia, que seran autoritzats pel ministeri ,
de transició ecològica i el repte demogràfic.
Les manifestacions fetes creen la ficció que
l’autorització sobre totes instal·lacions depenen de la Generalitat.
Plantejaments de CCOO de Catalunya
• El desenvolupament de les renovables no
és només perquè Catalunya assoleixi sobi-

rania energètica sense dependència externa i redueixi el dèficit de balança comercial
amb l’exterior, sinó que és clau també per al
desenvolupament industrial de sectors com
l’energètic, el químic, l’alimentari o el de la
mobilitat i la logística, entre d’altres.
• El desenvolupament de la infraestructura
de generació renovable, de transport i de regulació del sistema elèctric ha de respondre
a una planificació de país d’acord amb altres
administracions, amb diàleg social coordinat
al Consell del Diàleg Social, amb la renovació
del Pacte nacional per a la indústria i a partir
de l’acord de bases del Pacte nacional per a
la transició energètica del 2017, escoltant tant
la veu del territori com la dels agents socials.
Tasques que cal començar immediatament
per recuperar part del temps perdut amb
l’impuls i l’oportunitat que suposen els fons
europeus Next Generation.
• El Govern ha d’explicar amb claredat que
a Catalunya hem de multiplicar per cinc la
potència instal·lada actualment d’energies
renovables. Que amb l’aprofitament dels
sostres residencials i industrials, concentrats
majoritàriament a la Regió Metropolitana,
aconseguirem en el millor dels casos una tercera part de l’energia que necessita el país, i
en conseqüència farà falta un parc de generació amb fotovoltaica, eòlica terrestre i marina, i altres tecnologies de generació com la
biomassa forestal i agrícola o el biogàs, a més
d’infraestructures de magatzematge com
les centrals de bombeig. Que per a aquest
fi caldrà la contribució del territori més enllà
dels espais urbanitzats, procurant minimitzar
impactes ambientals i preservant els terrenys
agrícoles de més qualitat.
• Que la generació d’energia renovable suposa un canvi de model que trenca el domini
dels oligopolis energètics i apodera la societat
a través de l’autoconsum, la generació distribuïda, el sector públic i el de l’economia social

com actors en la generació, transport, distribució i comercialització energètiques.
• El desplegament de les renovables ha de
ser un factor de reequilibri territorial i de millora de les condicions de vida de les zones
rurals, ja que, per més que es prioritzi l’estalvi
i l’eficiència i la generació en sostres residencials i industrials, per satisfer la demanda
d’energia final de Catalunya caldrà el concurs
de les zones rurals. Aquestes hauran d’assumir
un rol de proveïdores que permeti un transvasament de rendes i porti noves activitats i
ocupació als territoris que s’han anat despoblant.
• Finalment, la implantació i el desplegament
del nou model energètic demana un consens
sobre el projecte de país que defineixi un
model territorial, industrial i econòmic que
permeti abordar debats com el del model
turístic, l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat, el rol de la regió metropolitana de
Barcelona o el futur del polígon petroquímic
de Tarragona, per posar alguns exemples. Es
tracta de debats en què hi ha com a rerefons
l’escenari d’enduriment de les normatives
d’emissions, l’augment del preu de l’energia,
el possible desabastiment de combustibles
fòssils i l’aproximació d’escenaris de col·lapse.
El nostre compromís és promoure i participar
en aquest procés amb propostes tècnicament i econòmicament viables, sostenibles i
ambientalment ambicioses.
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Important acord en matèria de temporalitat a les
administracions públiques
TOTS ELS LLOCS DE TREBALL ESTRUCTURALS SORTIRAN A CONCURS - OPOSICIÓ ABANS DEL 2024.
LES PERSONES QUE NO SUPERIN LES OPOSICIONS COBRARAN UNA INDEMNITZACIÓ.
CCOO, CSIF i UGT, els tres sindicats legitimats per negociar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de les
administracions públiques de tot l’Estat, hem arribat a un acord amb el Ministeri d’Administracions Públiques en matèria
de temporalitat a les administracions públiques.
CONTINGUT DE L’ACORD EN MATÈRIA DE
TEMPORALITAT:
1.

Totes les places estructurals de totes les
administracions públiques ocupades durant tres anys abans del 31 de desembre
del 2020 hauran de sortir a oferta pública,
i tot el procés haurà d’estar finalitzat abans
del 31 de desembre del 2024. Es podran
comptabilitzar com a vacants totes les
jubilacions que es produeixin per sortir a
oferta pública el mateix any o el següent.

2.

S’hi accedirà per concurs oposició amb
la màxima valoració possible de la fase
de concurs, un 40 %, que valorarà, sobretot, l’experiència en el cos, la categoria, l’escala o equivalent. Per garantir la seguretat jurídica dels processos
d’estabilització, aquestes condicions
queden escrites per primera vegada en
un text normatiu.

3.

4.

La no superació del procés selectiu donarà lloc a una indemnització de 20 dies
per any treballat, amb un límit de 12
mensualitats. S’estén així per a tothom
la darrera sentència del Tribunal Suprem sense necessitat de tràmits jurídics.
Aquest fet, únic a tot Europa, ajudarà que
les administracions públiques tinguin
interès a negociar amb la representació
sindical les proves, per minimitzar les indemnitzacions. A més, es pot fer un nou
nomenament a la persona que no supera la prova per haver estat inclosa en una
borsa d’interinitat.
Les persones que no aprovin es podran incloure en borses d’interinitat específiques
o existents, després d’arribar a la nota que
la convocatòria consideri suficient.

5.

Les administracions públiques han de
posar en marxa els seus processos selectius. CCOO treballarem a totes les meses
per agilitzar les convocatòries, les indemnitzacions i les altres mesures.

6.

Es defineixen normativament les causes
que justifiquen la contractació temporal
a les administracions públiques. S’exigeix
explícitament que els processos de selecció es basin en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, incloenthi també el principi de celeritat. Evitarem
així alguns processos selectius basats en
l’amiguisme o la lleialtat política, que no
són majoritaris, però que tant mal han fet
a la funció pública.

7.

8.

El personal amb contracte temporal, tant
interí com laboral, disposarà dels mateixos drets que el personal amb contracte indefinit. És una lluita sindical de molts
anys, finalment aconseguida.
L’incompliment del temps màxim per
ser personal temporal comportarà responsabilitats a les administracions i una

indemnització per a la persona treballadora afectada. Tot i que no queda totalment especificada la responsabilitat de
l’Administració, canvia el sentit inicial de
les negociacions, en les quals, abans, només sortia perjudicada la persona treballadora temporal. Aquesta clàusula serà
efectiva a partir d’aquest acord.
9.

La implementació de l’acord en l’àmbit
sanitari comporta fer modificacions a
l’Estatut marc del personal estatutari.

10. La implementació de l’acord en l’àmbit
educatiu comporta l’obligatorietat de
negociar finalment un estatut docent
tant per a l’àmbit universitari com per al
no universitari.
11. El ministeri es compromet a negociar
el desenvolupament de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic i altres millores, al
setembre, centrant-nos ara en el procés
d’estabilització.
12. Es crea una comissió de seguiment de
l’acord per garantir-ne el seu compliment.
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VALORACIÓ DE L’ACORD

ELS COMPROMISOS DE CCOO

CCOO fem una valoració positiva d’aquest
acord, ja que ens permet avançar en el nostre
doble objectiu:

1.

Treballar perquè les proves de la fase
d’oposició s’ajustin el màxim possible a la
feina que s’ha de realitzar.

•

2.

Defensar a totes les meses de negociació
que l’experiència al lloc de treball sigui
un percentatge elevadíssim dels mèrits
del concurs.

Posar fi a l’elevadíssima temporalitat de
les nostres administracions, que afecta
molt negativament totes les treballadores i treballadors temporals, que no disposen de la seguretat d’una feina fixa.

3.
•

Aconseguir que els processos selectius
disposin de totes les garanties jurídiques i que valorin al màxim l’experiència
d’aquestes persones durant els anys en
què han estat garantint un servei públic.

L’exposició de motius reconeix que
l’Administració no ha fet complir la Directiva
comunitària 1999/70 per evitar l’abús de la
temporalitat i el diferent tracte al personal
temporal respecte de l’indefinit. Aquesta directiva s’ha dictat en compliment d’un acord
de la Confederació Europea de Sindicats, a la
qual pertany CCOO, cosa que evidencia les
possibilitats transformadores del sindicalisme
internacional.
Naturalment, com en qualsevol acord amb
una contrapart, no hem aconseguit tot el
que ens proposàvem, però totes les mesures
representen un avenç. El mateix acord indica
una sèrie de qüestions que requereixen seguir negociant.

IMPLEMENTACIÓ DE L’ACORD?
QUÈ PASSARÀ?
Està tot solucionat amb aquest acord? De cap
de les maneres. Ara toca un enorme treball
de negociació col·lectiva a totes les administracions públiques per concretar-lo. Des de
CCOO, present a tots els àmbits d’interlocució,
treballarem per garantir que es compleixen, a
totes les administracions públiques, els objectius i els criteris marcats, adaptant-los a cadascun dels processos. En concret, exigirem
que els processos siguin acordats amb la representació sindical, ja que són la garantia per
aconseguir els objectius, tal com ens mostra
l’experiència d’aquests darrers anys.

4.

Exigir la creació de borses de personal interí per a aquelles persones que no aprovin, allà on no existeixin, i que la nota per
formar-ne part sigui al més baixa possible, ja que el desenvolupament de la feina durant un mínim de tres anys implica
la seva capacitació per realitzar-la.
Treballar per definir els processos de selecció per al personal temporal, d’acord
amb els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat, i denunciar tots aquells processos
que no els compleixin.

5.

Analitzar tots els acords laborals existents
per corregir qualsevol situació en què
el personal temporal disposi de menys
drets que l’indefinit.

6.

Vigilar futurs incompliments dels
temps màxims de temporalitat i exigir
l’assumpció de responsabilitats disciplinàries als responsables polítics i de
gestió de personal que n’hagin estat responsables.

7.

Vetllar perquè totes les jubilacions es
cobreixin per evitar perjudicis al servei
públic.

8.

CCOO continuarem treballant, amb rigor
i sense crear falses expectatives, per millorar les condicions laborals de les persones que garanteixen, amb el seu treball,
els serveis públics de la ciutadania.

