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editorial

Aquells que tenim una edat recordarem 
que les nostres mares i els nostres pares 
ens deien que apaguéssim els llums que 
l’electricitat valia molts diners. Aquest es-
tiu hem recordat moltes vegades aquest 
advertiment quan cada dia els mitjans 
de comunicació ens informaven de 
l’augment desmesurat de l’electricitat i 
de les seves conseqüències a la factura de 
la llum i als preus en general. Una situació 
que estem vivint atònits davant l’actuació 
d’unes companyies elèctriques que sem-
blen intocables i que fan i desfan com els 
dona la gana i un Govern de l’Estat amb 
poca o nul·la capacitat de reacció davant 
d’un problema que acabarà pagant la 
ciutadania i, molt especialment, la gent 
treballadora i la més vulnerable. Com és 
possible que estigui passant aquest des-
propòsit i no es preguin mesures per atu-
rar aquesta injustícia que pot costar un 
augment de més del 25 % de la factura 
d’un servei bàsic com és l’electricitat, així 
com dels preus de béns de consum ele-
mentals per a la vida de la gent? Com és 
possible que les elèctriques es permetin 
el luxe de buidar d’aigua els embassa-
ments per generar electricitat amb altres 
sistemes i fer negoci, i que no passi res? 
Cal actuar, ja, davant d’aquest despropò-
sit. El problema és que com gairebé sem-
pre, ja fem tard. 

Apaga el llum 
que val diners!

Acte commemoratiu del 50è aniversari 
de l’Assemblea de Catalunya

Organitzat per la Fundació Cipriano Garcia de CCOO 
de Catalunya, el dijous 9 de setembre del 2021, 
a partir de les 17 hores, tindrà lloc, a l’Església 
de Sant Agustí de Barcelona, un acte públic de 
commemoració del 50è aniversari de l’Assemblea de 
Catalunya.
Serà conduït pel periodista Antoni Batista i comptarà 
amb intervencions de diversos membres fundadors 
de l’Assemblea de Catalunya, a la parròquia del Ra-
val on l’organisme unitari de l’antifranquisme es va 
constituir la tardor del 1971.
També parlaran un representant de l’Arquebisbat de 
Barcelona i el secretari general de CCOO de Cata-
lunya, Javier Pacheco.
Cal inscriure’s aquí per poder-hi assistir.
L’acte serà presencial, respectant les mesures de 
prevenció de la COVID-19, i també retransmès a tra-
vés del canal de YouTube de CCOO de Catalunya. 

CCOO realitzarà la tradicional ofrena floral 
al monument de Rafael Casanova, en el 
marc de la Diada Nacional de Catalunya 
Després que l’any passat es fes un parèntesi amb motiu 
de la pandèmia del coronavirus, enguany CCOO de Ca-
talunya tornarà a participar en els actes de la Diada Na-
cional de Catalunya, el proper 11 de setembre. Conjunta-
ment amb UGT es realitzarà la tradicional ofrena floral al 
monument de Rafael Casanova. L’acció també tindrà per 
objectiu demanar al Govern de la Generalitat polítiques 
socials per millorar les condicions de vida de les perso-
nes que viuen i treballen a Catalunya i per lluitar contra 
la pobresa. 
La convocatòria de CCOO de Catalunya és a les 8.45 ho-
res, a la ronda de Sant Pere de Barcelona. Javier Pacheco, 
secretari general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la 
delegació del sindicat. CCOO participarà també en molts 
altres actes convocats arreu de Catalunya amb motiu de 
la Diada. 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf61h1X8rB-nUYms6tQJtkMqLU6uigrp-t2dSS02UQPHf9mA/viewform
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MANIFEST UNITARI DE L’11 DE SETEMBRE DE 2021 
Aquest 11 de Setembre es presenta en un marc d’estabilitat 
política,amb un Govern constituït a Catalunya i a l’Estat des-
prés de successius processos electorals, però també enmig 
d’una crisi social. Es combinen els efectes de tres factors: 
la crisi política i institucional viscuda a Catalunya ia la resta 
de l’Estat des de l’any 2017, la pandèmia que ens ha asso-
tat dramàticament de manera global des de març del 2020 
i les conseqüències la crisi econòmica i social de l’any 2007 
que encara arrosseguem. Les polítiques d’austeritat i la ges-
tió dels diferents governs de dretes a l’Estat van tenir com a 
conseqüència l’espoli de drets i de llibertats de treballadors i 
treballadores, i han posat en evidència la fragilitat del sistema 
per afrontar la pandèmia i donar respostes a la ciutadania.

Aquesta triple conjuntura amenaça decontinuar colpejant-
nos com a ciutadanes i ciutadans i com a treballadores i tre-
balladors si no hi posem els mitjans per construir solucions. 
Però el sindicalisme de classe i organitzat del nostre país està 
acostumat a afrontar grans dificultats i considerem que una 
societat madura com la nostra és capaç de sortir-se’n. La 
nostra gran fortalesa és la societat civil organitzada, i CCOO 
I UGTen conformem una part fonamental. Al llarg de la nos-
tra història hem demostrat que som capaços de ser eines 
eficaces i solvents per gestionar els conflictes, contribuint a 
construir els grans consensos que transformen i fan avançar 
la nostra societat. En aquest moment,el país necessita diàleg 
i negociació, grans consensos i acords, compartir projectes 
que permetin conservar els objectius de fons de cadascuna 
de les parts i respectar els de la resta. 

Per això considerem que la taula de diàleg i negociació entre 
el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya, que ha de 
començar els seus treballs aquest setembre, ofereix grans 
oportunitats malgrat les profundes dificultats i la complexitat 
de les qüestions que s’hi dirimeixen. És un retorn a la política 
després de la judicialització del conflicte. El sindicalisme de 
classe, des de la societat civil, juntament amb la resta de les 
organitzacions que la conformen, podem i hem de contribuir 
a construir els consensos que permetin solucionar el conflicte 
polític de fons. UGT i CCOO valorem positivament els indults 
que han permès la sortida de presó de les i els dirigents po-
lítics i socials del nostre país i donem suport a la resolució 
de l’Assemblea del Consell d’Europa que demana la reforma 
del codi penal, suspendre extradicions i retirar imputacions 
contra altres càrrecs. Sabem, però, que aquests passos se-
ran insuficients si no s’aconsegueixen les solucions polítiques 
de fons necessàries, pactades, probablement múltiples, se-
qüencials i progressives, propiciant un escenari suficient en 
què la ciutadania de Catalunya exerceixi el seu dret a decidir, 
tenint sempre present que els drets nacionals avançaran amb 
l’avenç dels drets socials.

La pandèmia ha evidenciat la feblesa dels serveis públics, 
castigats per les retallades severes en la dècada passada. 
Alhora, ha posat de manifest la fragilitat del benestar del con-
junt de la classe treballadora que, reforma laboral rere refor-
ma laboral, ha patit el deteriorament de les seves condicions 
de treball, l’espoli dels seus salaris i la falta de respecte per la 
salut laboral. És per això que insistim en la derogació de totes 
les reformes laborals. La pandèmia també ha aguditzat les 
desigualtats que fereixen el teixit social de Catalunya. El risc 
de pobresa o exclusió social arriba al 26,3 %, una de cada 
quatre persones que viuen a Catalunya. En el cas de joves i 
menors, la taxa arriba al 35,9 %. Amb dades de 2020, a Ca-
talunya patíem privació material severa un total de 466.500 
persones. Una xifra que ens ha d’avergonyir com a país. La 
Renda Garantida de Ciutadania només arriba a 160.000 per-
sones. Això és del tot insuficient i, per tant, cal ampliar el 
nombre de persones beneficiàries i avançar en una comple-
mentació eficient amb l’Ingrés Mínim Vital. La desigualtat té 
gènere i afecta més les dones, i no només té a veure amb 
la pobresa, l’atur i la bretxa salarial. La cara més cruel es 
mostra en les violències masclistes i l’assassinat de dones, 
de les seves filles i fills per part de les seves parelles homes, 
masclistes, assassins.

Cal fer front a la pobresa laboral, a la discriminació de gènere, 
a la precarietat dels contractes de treball, a un model produc-
tiu desindustrialitzat i a l’emergència climàtica. Aquestes són 
prioritats per a un país que vol ser referent. Per aconseguir 
el canvi de model productiu és imprescindible un nou Pacte 
Nacional per a la Indústria amb una dotació pressupostària 
suficient encaminat a incrementar el pes de la indústria en el 
PIB i a la generació de treball digne. De la mateixa manera, 
és urgent un gran pacte que orienti el canvi de model del 
turisme. En aquest sentit, CCOO i UGT ens comprometem a 
continuar impulsant el diàleg social i la negociació col·lectiva 
per trobar solucions a cadascun dels conflictes sense per-
dre de vista el conjunt de l’economia i la societat que volem. 
Hem demostrat que sabem aportar propostes viables per als 
conflictes reals, des de la indústria de l’automòbil al treball en 
plataformes, des de la indústria agroalimentària a l’atenció a 
la dependència, des de l’organització de la mobilitat a la pla-
nificació educativa. UGT i CCOO ens comprometem també a 
usar la nostra capacitat de pressió i de negociació per nodrir 
i modernitzar els serveis públics per aconseguir que Cata-
lunya es construeixi com un estat del benestar avançat. Cal 
aprofitar els fons europeus per transitar cap a una economia 
verda, tecnològicament puntera i socialment justa, capaç de 
cuidar les persones i de cuidar el planeta. És per resoldre els 
problemes de la ciutadania i donar-nos aquest futur compar-
tit que necessitem institucions democràtiques per exercir un 
autogovern real. El primer repte polític en aquest moment és 
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l’aprovació d’uns Pressupostos de la Generalitat que perme-
tin abordar la reconstrucció econòmica i social del país. Són 
un instrument poderós i per això demanem el màxim com-
promís de les forces polítiques per avançar en la seva nego-
ciació i aprovació, amb una visió d’esquerres i progressista. 
CCOO i UGT som conscients de la necessitat d’un finança-
ment més just de Catalunya, que aporti el nivell de recursos 
suficients per a l’exercici de les competències d’autogovern, 
que incrementi els recursos propis i que permeti a la Gene-
ralitat codecidir respecte als fons de la Unió Europea per a la 
reconstrucció de l’economia.

Necessitem tot això també per oferir al jovent un model 
econòmic i laboral de futur, que permeti la seva emancipa-
ció de manera digna. En aquest moment, una de cada tres 
persones a l’atur té menys de 29 anys. El grup d’edat més 
damnificat és el de 16 a 24 anys, amb una taxa d’atur del 
33,5 %, que triplica la taxa d’atur de persones de més de 30 
anys (10,5 %). Quan aconsegueixen treballar, els salaris són 
baixos i els treballs, precaris. En aquestes condicions no es 
poden afrontar els preus de l’habitatge, de l’electricitat i de 
la mobilitat. No és admissible que la formació professional 
tingui un dèficit de 26.000 places i una insuficiència crònica 
d’orientació professional. Amb aquesta manca de planifica-
ció no es pot erradicar l’abandonament escolar ni es pot fer 
front a un canvi de model productiu. Les persones joves ne-
cessiten formació i treball de qualitat ara mateix. Perquè un 
país tingui futur, el jovent ha de viure, formar-se, treballar i 
emancipar-se en el present.

Les successives onades de la pandèmia obliguen el país a 
dedicar tots els esforços possibles a la cura de la salut de 
la població. El sistema sanitari suporta una càrrega feixuga 
i l’haurà de suportar un temps llarg. Les treballadores de les 
residències de gent gran també participen d’aquest esforç 
excepcional, dins un sistema d’atenció a la dependència 
molt minvat de recursos i amb molta precarietat laboral. Es 
necessiten amb urgència inversions importants i intel·ligents 
que capacitin el país per mantenir l’atenció a les persones 
malaltes de Covid-19 i, alhora, garanteixin la qualitat de la 
vigilància de la salut, el tractament de tota la resta d’afeccions 
i l’atenció a la gent gran i dependent. Aquesta ha de ser la 
primera prioritat dels partits parlamentaris i el Govern.

Han estat totes lestreballadores i treballadors, des dels cen-
tres mèdics i hospitalaris, les residències, els supermercats i 
el sector del comerç, les telecomunicacions, els serveis de 
neteja i assistència social, del sector agroalimentari de sub-
ministrament d’aliments i béns de primera necessitat, dels 
transports públics i privats, del sector farmacèutic i de la quí-
mica, del sector de l’hostaleria i del turisme, del sector ener-

gètic i del subministrament de l’aigua, de l’educació i la funció 
pública, entre altres, des del seu compromís, dedicació i pro-
fessionalitat, qui han sostingutla nostra societat en moments 
tan complicats i dramàtics.

UGT i CCOO reiterem el nostre compromís de lluita per re-
cuperar tots els drets perduts i per dignificar el treball, amb 
salaris justos i amb el respecte a la salut. Declarem també el 
nostre compromís amb la salut, amb el sistema sanitari i so-
ciosanitari, així com amb uns serveis públics que arribin a la 
ciutadania de manera eficaç i amb la qualitat que s’ha de ga-
rantir en una societat avançada i moderna com la nostra. Vo-
lem un model productiu i industrial que contribueixi a complir 
amb aquestes aspiracions tenint com a gran objectiu abordar 
l’emergència climàtica a la qual estem sotmesos. Reclamem 
a l’empresariat i a les autoritats laborals que, com nosaltres, 
es comprometin a evitar les dades escandaloses de sinistrali-
tat i mortalitat laboral, a lluitar contra les desigualtats, en par-
ticular a erradicar les diferències entre dones i homes, acabar 
amb la bretxa laboral i la desigualtat en el mercat de treball.

Aquest any es compleix el cinquantè aniversari de la constitu-
ció de l’Assemblea de Catalunya. CCOO i UGT volem apro-
fitar la commemoració per posar en valor la idea que Cata-
lunya és un sol poble que lluita, a través de majories àmplies 
i transversals, pel progrés social i nacional. Som un sol poble 
perquè hem estat, som i serem un país d’acollida, construït 
amb els sabers i l’esforç de gent vinguda de tot arreu que 
convivim gràcies als drets i llibertats individuals, la cultura que 
creem col·lectivament i la voluntat d’un futur compartit, dig-
ne i pròsper. Aquest país viu i solidari necessita foragitar les 
expressions d’intolerància i les conductes excloents, no no-
més pel dolor que causen sinó perquè l’empetiteixen. Des de 
les institucions i les organitzacions polítiques i socials cal un 
consens ferm que oposi l’alegria i la solidaritat a l’odi i la por 
egoista que la ultradreta aconsegueix comunicar en l’espai 
públic.

UGT i CCOO manifestem el nostre compromís amb la llengua 
catalana, com a factor de cohesió i d’igualtat d’oportunitats, 
compromís que exercim de manera constant en el món del 
treball. Demanem aquest mateix compromís a totes les ins-
titucions i entitats perquè volem que el català sigui també 
llengua d’ús normal en les xarxes socials, en les plataformes 
de sèries, dels jocs en línia, en les cerques a internet, de la 
judicatura, dels negocis o de l’esport.

CCOO i UGT aprofitem la Diada per reiterar el nostre com-
promís en la defensa de les llibertats democràtiques, els drets 
socials i nacionals i l’autogovern de Catalunya, per empode-
rar la classe treballadora catalana. 
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CCOO rebutja el tancament de 
Luxiona a Canovelles

Vaga a Barcelona Activa davant l’anunci 
de l’acomiadament de 100 persones 
La Secció Sindical de CCOO a Barcelona Activa 
va convocar vaga el 23 de juliol per exigir una 
solució davant la no renovació de contracte 
a 100 persones. CCOO defensa uns serveis 
públics d’ocupació de qualitat amb personal 
propi i està en contra de la privatització de les 
polítiques actives d’ocupació a Barcelona.
La direcció de Barcelona Activa ha comunicat 
que no té cap intenció de renovar ni de con-
tractar més personal temporal per desenvolu-
par els serveis públics d’ocupació. Uns serveis 
que formen part de l’activitat estructural de 
l’empresa i que haurien d’estar desenvolupats 
per personal propi. 
Aquesta decisió suposarà que més de 100 per-
sones que estan contractades actualment no 

siguin renovades i que es deixi de contractar 
més de 150 persones. També es reduiran els 
programes de formació, orientació i inserció 
que actualment s’ofereixen a la ciutadania. 

El Parlament rebutja la paga per COVID-19 
al personal de neteja dels centres sanitaris
El Parlament de Catalunya va rebutjar esten-
dre a la resta de treballadors i treballadores 
de serveis com els de neteja la paga extra per 
COVID-19 que amb motiu de la pandèmia ha 
rebut el personal sanitari, i ho va fer amb els 
vots contraris d’ERC, Junts i VOX. 
Un cop més hem vist com els treballs que 
han estat essencials durant la pandèmia són 
invisibles per a unes administracions que te-
nen una visió classista i de clientelisme del 
treball. La pandèmia de la COVID-19 ha tor-
nat a posar de manifest les contradiccions 
d’aquesta societat. El sector de la neteja de les 
instal·lacions sanitàries, tot i ser una activitat 
qualificada i essencial per poder garantir el 
dret efectiu a la salut, no ha tingut el reconei-

xement ni la paga que sí que han rebut els 
professionals sanitaris. 

CCOO d’Indústria de Catalunya rebu-
tja l’ERO que ha presentat la direcció 
de Luxiona per tancar la planta que té a 
Canovelles, amb la intenció de traslladar 
l’activitat productiva a Polònia i a d’altres 
empreses de la comarca. Les oficines es 
traslladaran a Barcelona i aquest expe-
dient afectarà quinze persones. Aquest és 
el tercer expedient que presenta Sherpa 
Capital, la gestora de fons de capital privat 
que el 2019 va adquirir la majoria de les 
accions del grup Luxiona. CCOO denuncia 
que, des de llavors, Sherpa Capital ha anat 
desmantellant la planta de Canovelles. 
Per a CCOO, les causes econòmiques que 
addueix l’empresa, en realitat, responen a 
una decisió estratègica del grup que ha 
deixat clar que no aposta per la planta de 
Canovelles. 

Acord davant del tancament de 
Sandoz a les Franqueses
El Comitè d’Empresa i la direcció de 
Sandoz Industrial Products van arribar a 
un acord per al tancament de la planta 
de les Franqueses del Vallès, que va ser 
ratificat per la plantilla. 
Malgrat no haver pogut evitar el 
tancament, CCOO d’Indústria, que té la 
majoria del comitè d’empresa, valora 
positivament el preacord assolit, ja que 
s’estableixen mesures no traumàtiques, 
com ara recol·locacions, jubilacions i 
baixes voluntàries, a més d’aconseguir 
unes bones condicions de sortida per 
a les persones que no s’acullin a cap 
d’aquestes opcions.
L’acord preveu el tancament definitiu de 
la factoria de les Franqueses del Vallès el 
31 de desembre del 2024. L’empresa dona 
l’opció a la plantilla d’acollir-se a baixes 
voluntàries abans del tancament de la  
planta, amb una indemnització de 45 dies 
per any treballat amb un màxim de 42 
mensualitats. 
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CCOO denuncia Glovo a la Inspecció de Treball perquè no respecta els 
drets laborals dels seus treballadors i treballadores
El passat mes de juliol, CCOO va engegar la 
campanya “¡BASTA DE EXCUSAS, LABORA-
LIZACIÓN, YA!” dirigida als treballadors i les 
treballadores de repartiment de plataforma i 
amb una durada de poc més d’un mes, fins 
al 12 d’agost, dia en què havia d’estar  imple-
mentada al cent per cent la llei rider a l’Estat. 
El 22 de juliol va tenir lloc una important con-
centració davant de la seu de Glovo a Barce-
lona per reclamar la implementació de la nor-
ma en aquesta empresa. 

Malgrat que la llei diu clarament que s’han 
de garantir els drets laborals de les persones 
dedicades al repartiment dins de l’àmbit de 
les plataformes digitals, molts repartidores i 
repartidores encara avui dia no s’han labora-
litzat, ans al contrari. Són moltes les persones 
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. La gran 
majoria d’empreses de plataforma  miren la 
manera de continuar perpetrant la precarie-
tat laboral i el frau, contractant uns pocs tre-

balladors i treballadores a través d’empreses 
d’ETT, empreses de logística o promovent 
la creació de cooperatives. Alguna empresa 
com Deliveroo ha anunciat que abandona la 
seva activitat al nostre país, mentre que Glovo 
es resisteix a laboralitzar els seus treba-
lladors i treballadores.

Davant de l’actitud in-
acceptable de Glovo, 
CCOO va presentar 
denúncies contra 
aquesta empresa 
a la Inspecció 
de Treball per-
què no complia 
els drets labo-
rals dels seus 
treballadors i 
treballadores. El 
sindicat treballa 
conjuntament amb 
el col·lectiu de treba-
lladores i treballadors 

per aconseguir l’aplicació de la llei a diverses 
empreses de plataforma digital i millorar les 
condicions laborals al sector. 

CCOO de Catalunya obre un espai amb fonts d’aigua 
fresca i lavabos per a treballadors i treballadores de 
repartiment a domicili d’empreses de plataforma digital

CCOO de Catalunya ha obert aquest estiu 
un espai d’accés a fonts amb aigua fresca i 
lavabos per a treballadores i treballadors de 
repartiment de plataforma digital, més cone-
guts com a riders. La iniciativa neix davant de 
la manca de resposta d’aquestes empreses 
a les peticions dels seus treballadors i tre-
balladores en plena onada de calor. Aquest 
punt està situat a la seu del sindicat, a la Via 
Laietana, 16, de Barcelona, i està obert a tots 
els treballadors i treballadores, siguin afiliats 
o no.

Des de ja fa mesos, aquests treballadors i 
treballadores demanen, a les empreses de 

plataforma per a les quals reparteixen, ac-
cés a lavabos, fonts per agafar aigua i un lloc 
per poder descansar i esperar les comandes, 
però les empreses de plataforma no donen 
cap mena de resposta a les seves peticions. 
Així, els deneguen l’accés als lavabos de les 
seves oficines i locals, i la possibilitat d’agafar 
aigua. Aquesta manca d’accés a lavabos està 
generant una situació d’enorme preocupa-
ció i patiment entre el col·lectiu, ja que no 
disposen d’un lloc on realitzar les seves ne-
cessitats. Aquesta problemàtica afecta de 
manera especialment greu les dones tre-
balladores, que no poden accedir a espais 
d’higiene durant el període menstrual. 
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CCOO convoca nou dies de vaga als supermercats de 
GLOVO a Barcelona per millorar les condicions laborals dels 
seus treballadors i treballadores 

• Reconeixement que la relació laboral de totes les persones treballado-
res té caràcter estructural i no temporal i, per tant, no està justificada la 
utilització del model de contractació mitjançant una empresa de treball 
temporal. Consegüentment que es faci efectiva la contractació indefini-
da amb l’empresa principal.

• Increment del valor de l’hora treballada per donar compliment a la lega-
litat vigent amb la forma correcta de contractació. Actualment, el preu 
d’hora del salari base no inclou la part proporcional de vacances. Cal 
regularitzar les nòmines abonades fins ara per donar-hi compliment. El 
preu de l’hora ordinària és de 12,22 euros.

• Increment del valor de l’hora treballada en dies festius i diumenges 
amb un augment del 0,75 %.

• Introducció del concepte “plus de transport”, amb un valor de 70,08 
euros/mes per compensar les despeses diàries des del domicili de la 
persona treballadora al centre de treball i tornada.

• Introducció d’una compensació per l’ús del vehicle propi de qualsevol 
mena (incloent-hi vehicles motoritzats —amb motor d’explosió o elèc-
tric—, patinets, bicicletes, etc.) consistent en 0,32 euros/quilòmetre. 
Alternativament, que l’empresa faciliti aquests mitjans de transport, 
així com el seu manteniment. Igualment l’empresa ha de compensar la 
despesa en telefonia o proveir d’aquests dispositius.

• Garantia del dret al gaudiment dels dies de vacances legalment es-
tablerts.

• Establiment, per a les persones repartidores, d’un temps de descans de 
cinc minuts retribuïts com a temps efectiu de treball, per hora treballa-
da, i que es puguin gaudir de manera agrupada fins a un màxim de vint 
minuts per quatre hores treballades.

• Establiment d’un complement per treball de repartiment en dies de plu-
ja, consistent en un increment del 25 % del preu d’hora ordinària. Aquest 
plus no serà compensable ni absorbible amb cap altre concepte.

• Establiment d’un complement per treball nocturn (entre les 22 i les 6 
hores), consistent en un increment del 25 % del preu d’hora ordinària. 
Aquest plus no serà compensable ni absorbible amb cap altre concepte.

• Accés de totes les persones treballadores als registres de l’aplicació per 
tenir coneixement de: propines, quilòmetres reals amb el vehicle (no en 
línia recta), productes demanats, horari de treball, així com al registre de 
jornada establert al Reial decret llei 8/2019.
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• Garantia de l’abonament de la nòmina abans del darrer dia del mes cor- 
responent.

• Establiment d’un procediment per gestionar les errades i les correccions 
que es puguin produir en l’abonament del salari per còmput d’hores, 
serveis i plusos, amb el compromís per part de l’empresa d’efectuar les 
corresponents liquidacions abans del dia 15 del mes en curs.

• Compliment de la LPRL (Llei de prevenció de riscos laborals), en allò 
que fa referència al fet que totes les persones repartidores tinguin ac-
cés als locals del centre de treball, incloent-hi l’ús de lavabos, sales de 
descans o menjadors, sense limitació, durant el seu horari de treball. 
Que aquests locals disposin d’armaris amb clau per guardar les seves 
pertinences així com de punts de càrrega elèctrica. Igualment que es 
disposi d’aigua suficient i que es trobi a disposició de les persones tre-
balladores. 

• Que no es produeixi cap represàlia com a conseqüència d’aquesta con-
vocatòria i es deixin sense efecte les comunicacions d’acomiadament o 
finalització de contracte, així com qualsevol altra mesura disciplinaria 
que s’hagi produït des del passat 13 d’agost del 2021.

•  Que en els serveis “yo 
quiero” i “lo que sea” 
(aquells serveis que 
obliguen la persona 
repartidora a fer una 
compra directa per 
poder complir la co-
manda), així com a 
qualsevol servei nou 
que la companyia 
pugui implementar, 
es paguin el plusos i 
el quilometratge de 
la totalitat dels reco-
rreguts (fins al punt 
de compra, fins al 
domicili del client i 
el retorn al centre de 
treball). 

CCOO de Catalunya, conjuntament amb els 
treballadors i les treballadores, va convocar 
nou jornades de vaga als supermercats de 
Glovo per reclamar la millora de les condi-
cions laborals d’aquest col·lectiu. La vaga va 
començar el 27 d’agost, i va continuat els dies 
28 i 29 d’agost amb un èxit indiscutible i sen-
se precedents que va obligar Glovo a tancar 
les botigues i, fins i tot, l’aplicació mòbil. Da-
vant d’aquest èxit, Glovo va començar a oferir 

contractes indefinits a alguns treballadors i va 
contactar amb CCOO per obrir una via de ne-
gociació. Amb aquest escenari, CCOO va des-
convocar la vaga dels dies 3, 4 i 5 de setembre, 
però manté la convocatòria dels dies 10, 11 i 
12 de setembre. 
Els treballadors i treballadores dels super-
mercats de Glovo són assalariats i estan con-
tractats mitjançant una empresa de treball 
temporal, quan aquesta feina té un caire es-

tructural i no temporal i, per tant, no es justi-
fica aquest tipus de relació laboral. A més les 
seves condicions laborals són molt precàries 
amb una llarga llista d’irregularitats que han 
portat aquest col·lectiu a convocar la vaga 
amb el suport de CCOO.
L’aturada del dia 27 d’agost va anar acompan-
yada de mobilitzacions als sis centres afectats 
amb una marxa que va finalitzar davant la seu 
de Glovo.

LES REIVINDICACIONS
Els objectius i les reivindicacions que motiven aquesta convocatòria de vaga són:
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CCOO de Catalunya valora l’acord per desbloquejar la proposta d’AENA 
per ampliar l’Aeroport del Prat, i reclama participar en la definició del pla 
director per garantir la sostenibilitat ambiental i laboral

La reunió celebrada entre els governs es-
panyol i català a principis del mes d’agost va 
concretar l’anunci de diferents compromisos, 
entre els quals destacava l’acord d’ampliació 
de l’aeroport, que desbloquejava la inversió 
de 1.700 milions d’euros d’AENA a l’Aeroport 
Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.
Els termes anunciats de l’acord estableixen el 
compromís de trobar solucions ambientals a 
la proposta inicial d’AENA en la definició del 
pla director de l’aeroport, abans del 30 de se-
tembre. La proposta serà consultada a la Co-
missió Europea per garantir que compleix els 
requeriments ambientals de la xarxa Natura 
2000 sobre espais protegits. 
L’acord també garanteix la connexió amb AVE 
dels aeroports de Reus i Girona amb el del 
Prat.
La connexió ferroviària entre els aeroports del 
front marítim català és una antiga reivindica-
ció, entre d’altres, de CCOO de Catalunya. Que 
es faci amb l’AVE i sense que sigui una alter-
nativa a l’ampliació no és el que sempre hem 
defensat, però considerem que és un pas en 
la bona direcció. Cal garantir una gestió coor-
dinada d’aquests tres aeroports en el futur.

Sostenibilitat ambiental, laboral 
i social
Des de CCOO de Catalunya valorem 
la possibilitat que una inversió tan 
important pugui concretar-se per a 
Catalunya, alhora que volem ser par-
tícips de la definició del pla director 
per poder preservar que la proposta 
garanteix la sostenibilitat ambiental, 
però també la laboral i la social.
Per al sindicat és important que el 
model de mobilitat i transport sigui 
sostenible, vertebri el territori i res-
pecti el medi ambient, i generi tre-
ball estable i de qualitat amb salaris dignes.
Avui la gestió de l’aeroport no garanteix 
aquestes condicions de treball i veiem com 
els treballadors i les treballadores de la ne-
teja, la seguretat o de la restauració i el co-
merç pateixen les condicions d’una política 
d’externalització per part d’AENA que preca-
ritza l’ocupació i els salaris mitjançant la sub-
contractació a subhasta de preus.
Per al sindicat també és important que la 
vertebració territorial es desenvolupi amb la 
gestió en xarxa aeroportuària, valorem posi-
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tivament la connexió amb AVE entre els ae-
roports, però també volem el respecte am-
biental al territori, per tant volem una solució 
viable per a la Ricarda.
CCOO de Catalunya valorem positivament 
que s’obri una nova etapa política entre les 
institucions catalanes i espanyoles. Vivim uns 
moments transcendentals per al futur del 
país, i els consensos institucionals i el diàleg 
social han de ser els instruments per construir 
un nou model econòmic i social que posi fi a 
la precarietat i a les desigualtats. 

Aquest estiu hem dit adeu als companys Francisco Mengíbar, Luis Zamoro i Antonio Jiménez

El passat dia 25 de juliol 
el company Francisco 
Mengíbar Morales, de-
legat sindical de CCOO 
i agent de la Policia 

Municipal de Sabadell 
va morir després d’una 

llarga malaltia. Durant molts anys fou 
delegat sindical a la Policia Municipal de 
Sabadell i afiliat a CCOO. Era una persona 
que es feia estimar, un company, un amic, 
un referent sindical i un mestre en moltes 
disciplines. Va ser un persona coneguda i 
reconeguda per la seva feina a la ciutat de 
Sabadell i, especialment, a la Secció Sindical 
de l’Ajuntament de la població. 

A finals del mes d’agost 
també vam acomiadar 
el company Luis Zamo-
ro, a l’edat de 77 anys. 
Zamoro era extremeny 

i va emigrar a Barcelona 
on va començar a treballar 

a la SEAT fins a la seva jubilació. Molt 
aviat va començar a militar a CCOO i va ser 
candidat a les eleccions sindicals en la llista 
del col·legi tècnic, va assumir també respon-
sabilitats a la secció sindical. Gran defensor 
del col·lectiu al qual pertanyia, va tenir un 
gran compromís per resoldre els problemes 
dels seus companys i companyes que li te-
nien una gran estimació. 

També hem perdut el 
company Antonio 
Jiménez Ruiz, mem-
bre de CCOO des 
de la clandestinitat. 

Durant molts anys 
va ser responsable 

d’Organització de CCOO a 
Santa Coloma de Gramenet, va ser mem-
bre de la Comissió Executiva de CCOO del 
Barcelonès i membre del Consell Nacional 
de CCOO de Catalunya. L’Antonio va ser un 
militant incansable i una bona persona.   
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CCOO diu no a l’ERO del Banc Sabadell
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El Banc Sabadell va comunicar a finals del 
mes d’agost la posada en marxa d’un pro-
cediment d’acomiadament col·lectiu, així 
com de mobilitat geogràfica i modificació 
substancial de les condicions de treball que 
afectarà la totalitat dels centres de treball 
de l’empresa. En la primera reunió es va 
parlar d’unes 1.900 persones afectades el 
que CCOO va considerar insultant per a la 
plantilla.  
CCOO no ho posarà fàcil, com no ho ha fet a 
la resta d’entitats, i on CCOO ha liderat la ne-
gociació de les reestructuracions ha defensat 
primer de tot el manteniment de l’ocupació. 

No hi ha raons per a l’ERO
CCOO creu fermament que no hi ha raons 
per plantejar un ERO al Banc Sabadell: més 
de 200 noves contractacions durant l’any 
2021, l’ajustament de 1.800 persones al pri-
mer trimestre del 2021, i no concorren cau-
ses econòmiques (Banc Sabadell va tancar el 
primer semestre del 2021 amb un benefici 
net atribuït de 220 milions d’euros), és a dir 
no hi ha ni raons tècniques ni productives ni 
organitzatives. 
Per tot això CCOO no admetrà cap planteja-
ment d’ERO traumàtic i que, si cal donar sor-
tida a persones de la plantilla, sempre hi ha 

Acte reivindicatiu de CCOO 
d’Educació a l’inici de curs 2021-
2022: “Més recursos, més drets”

Encetem un nou curs amb mancances històriques, algunes ara 
agreujades per la pandèmia, amb reptes que cal assolir i propos-
tes, i amb la reivindicació històrica que ja ha de materialitzar-se: 
més recursos per a l’educació per garantir els nostres drets.
CCOO vol una educació inclusiva, democràcia i participació real 
als centres educatius, una formació professional de qualitat, una 
universitat amb les condicions adients, situar la importància que 
els pertoca al lleure educatiu i a l’ensenyament 0-3 i estabilitat per 
a tots els professionals que treballen als centres educatius.
CCOO d’Educació convoca una concentració avui, a les 18 hores, 
a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reivindicar i reclamar 
plegats, juntament amb representants de la comunitat educati-
va (famílies i associacions d’estudiants), l’increment del pressu-
post per a educació fins al 7 % del PIB.  

Nova jornada de vaga 
de neteja a l’Aeroport 
de Barcelona

El Comitè d’Empresa de la concessionària Sacyr ha tornat a convocar vaga 
a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, el divendres, 3 de setem-
bre. La vaga va afectar les terminals T1 i T2 i les oficines centrals d’AENA. Ja 
són tres la jornades de vaga realitzades, amb un aclaparador èxit de segui-
ment per part de la plantilla. La vaga del 3 de setembre va anar acompan-
yada d’una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.  
Des de la fi de l’estat d’alarma, l’activitat de l’aeroport ha augmentat con-
siderablement 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.  

la possibilitat d’arribar a acords de prejubila-
cions anticipades i jubilacions (actualment hi 
ha 2.000 persones de més de 55 anys) en la 
línia del que vam negociar i signar el passat 
mes de desembre del 2020 i que va permetre 
que 1.800 persones, de manera voluntària, 
s’acollissin a aquell acord. 
En qualsevol cas, CCOO negociarà i lluitarà 
fins on calgui per defensar l’ocupació de tota 
la plantilla del Banc Sabadell, per l’absoluta 
voluntarietat d’adscripció a l’ERO, perquè les 
condicions de sortida siguin les més benefi-
cioses i perquè les mesures, per damunt de 
tot, no siguin traumàtiques.  

Dimecres 8 de setembre, 
a les 18 hores, 

a la plaça de Sant Jaume
 de Barcelona
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La reactivació econòmica comporta un important 
creixement dels accidents de treball a Catalunya, el 
primer semestre de l’any 
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Les últimes dades publicades per l’Observatori del Treball i Model Produc-

tiu de la Generalitat, referides a la sinistralitat laboral ocorreguda a Cata-

lunya el primer semestre del 2021, mostren que es continua mantenint 

una tendència d’augment important del nombre d’accidents de treball 

respecte del mateix període de l’any passat.

Així, fins al mes de juny s’han produït a Catalunya un total de 94.357 acci-

dents de treball, que suposen un augment del 10,04 %, respecte del ma-

teix període del 2020. D’aquests, 85.178 han ocorregut dins de la jornada 

de treball (increment del 10,70 %) i 7.158 de camí d’anada o tornada de la 

feina (augment del 5,51 %). 

Entre els accidents durant la jornada, 41.351 han produït una baixa labo-

ral, mentre que 43.827 no han generat incapacitat temporal, xifres que 

representen un augment del 19,34 % i del 3,62 %, respectivament. Si mi-

rem els accidents de treball amb baixa en funció de la gravetat, trobem un 

augment del 19,46 % en el cas dels lleus i del 5,38 % en el dels accidents 

greus, mentre que els mortals es redueixen un 13,89 %.

Això no obstant, si observem l’índex d’incidència, que representa la si-

nistralitat relativa expressada en nombre d’accidents per cada cent mil 

persones ocupades, i que permet comparar de manera més rigorosa en-

tre diferents períodes de temps, podem veure que aquest indicador aug-

menta en la mortalitat ocorreguda dins de la jornada de treball, i passa 

del 2,07 al 2,21. És a dir, tot i la reducció en nombres absoluts, la incidència 

dels accidents mortals ha augmentat un 6,61 %.

Per sectors, els accidents mortals han crescut un 21,43 % en els serveis, i els 

greus s’han incrementat un 20 % en l’agricultura. Per la seva banda, la cons-

trucció duplica la incidència d’accidents respecte del total de Catalunya.

Aquestes xifres reflecteixen la reactivació de l’activitat econòmica respecte 

de l’any passat, marcat per la pandèmia i en el qual es va produir un com-

portament a l’inrevés dels accidents de treball: disminució del conjunt dels 

accidents amb baixa i augment significatiu dels mortals. Això no obstant, 

reflecteixen també la precarietat impregnada en el mercat laboral.

Riscos del treball autònom
L’augment del nombre total d’accidents de treball durant la jornada en el 

cas de les persones autònomes és més significatiu, amb un creixement 

del 22,53 %, davant l’increment del 19,15 % en el cas del treball assalariat. 

Destaca, especialment, l’augment del 75,76 % d’accidents greus en el tre-

ball autònom.

Per sexes, de gener a juny i respecte del mateix període de l’any passat, el 

total d’accidents de treball amb baixa en dones s’ha incrementat un 30,88 

%, per un 14,75 % en homes. Aquesta diferència entre sexes s’incrementa 

en els greus, en els quals les dones pateixen un increment del 25,71 %, 

mentre que en els homes l’increment és de l’1,60 %.

Tenint en compte que segons les últimes dades sobre l’atur les dones re-

presenten el 57 % del total de les persones desocupades, podem dir que 

les xifres fan visible que la precarietat de les condicions de treball és més 

notòria i perjudicial en el cas de les dones.

En termes de contrac-

tació, les xifres ens 

revelen la inestabilitat 

laboral i la manca de 

consolidació de polí-

tiques preventives per 

a les persones amb 

contractes temporals, 

de manera que obser-

vem un augment més 

significatiu del total d’accidents ocorreguts durant la jornada laboral, en 

el cas de les persones treballadores temporals (23,22 % davant del 17,33 

% en el cas de les indefinides).

La incidència dels accidents mortals de persones amb contracte temporal 

duplica, en els últims anys, la de les persones amb contracte indefinit. A 

més, considerant que la reactivació econòmica s’ha produït de manera 

significativa en el sector serveis (molt caracteritzat per la contractació es-

tacional lligada al turisme i l’hostaleria), i que les últimes dades sobre l’atur 

ens indicaven que el 87,2 % dels contractes realitzats eren temporals, po-

dem afirmar que la inestabilitat laboral i la falta de recursos preventius 

de les empreses durant la temporada d’estiu, pot explicar setmanes trà-

giques com l’última d’agost amb 5 persones mortes en accident laboral.

Dèficits estructurals del nostre mercat de treball
Aquestes xifres reflecteixen els dèficits estructurals del mercat de treball 

i del sistema que ha de protegir la salut a la feina. Les reformes laborals, 

les desigualtats i la precarietat posen en risc els projectes de futur de les 

persones treballadores, però també la seva integritat i la seva salut, amb 

un model preventiu actual que es mostra absolutament permeable i fràgil 

davant de la devaluació de les condicions de treball.

La temporalitat no pot continuar sent el tret característic del mercat treball, 

ja que es tradueix en dèficits preventius importants a les empreses. Cal 

revertir també la desprotecció que pateixen especialment les persones tre-

balladores autònomes i totes les que es troben en situació de subcontrac-

tació, que degrada les condicions de treball i dilueix la responsabilitat em-

presarial respecte de les mesures de prevenció i de protecció de la salut.

És urgent també que el reconeixement de la relació laboral de les perso-

nes treballadores vinculades a l’economia de plataforma es faci efectiu i 

deixin de patir nivells de precarietat extrems. 

Per altra banda, el mercat de treball es mostra clarament excloent i des-

igual per a les dones, fet que es tradueix en una precarietat amb efectes 

més nocius per a les treballadores. És necessari un model de contractació 

i preventiu que realment integri la visió de gènere. 

La reconstrucció de l’economia ha de passar necessàriament per garantir 

a totes les persones treballadores una ocupació de qualitat, en termes 

de condicions de treball i de protecció de la salut, dos elements que van 

estretament lligats, tal com les xifres reflecteixen.  
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Increment significatiu de persones ateses per la 
xarxa d’oficines del CITE de CCOO de Catalunya 
durant el primer semestre del 2021
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Durant el primer semestre del 2021, des de 
les 33 oficines del Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de 
Catalunya, distribuïdes arreu de Catalunya, es 
van atendre 7.874 persones, que van realitzar 
11.540 visites i plantejar 19.228 consultes (un 
significatiu increment del 32 %, del 28 % i del 
29,5 %, respectivament, en relació amb el pri-
mer semestre del 2020).
Cal destacar que l’atenció d’aquest període 
encara s’ha vist marcada per la crisi sanitària 
generada per la COVID-19, que ha condicio-
nat que en molts casos la relació amb  la per-
sona atesa s’hagi fet de manera telemàtica. 
Això ha comportat, tal com va passar durant 
l’any 2020, un increment important de les tas-
ques de gestió que han hagut d’assumir els 
nostres assessors i assessores. 
Per nacionalitats, en primer lloc, hi trobem 
Colòmbia (13,5 %) seguit del Marroc (13,3 %), 
Hondures (9,1 %), Perú (7,7 %), Veneçuela (5,7 
%) i Bolívia (4,8 %). Prop del 65 % de les perso-
nes ateses són llatinoamericanes.
Pel que fa al sexe, la memòria semestral del 
CITE del 2021 constata que, igual com pas-
sava al 2020, el 58 % de les persones ateses 
són dones. Això és conseqüència de la im-
portant presència de persones d’origen llati-
noamericà i pel major pes de les dones entre 
les persones provinents d’aquests països: un 
79 % en el cas d’Hondures, el 73 % pel que 
fa a Veneçuela, el 69 %, de Perú, i el 65 % de 
Colòmbia.

Persones sense autorització
administrativa
La memòria també mostra una estabilització 
respecte de l’any anterior de les persones 
sense autorització administrativa per residir i 
treballar a l’Estat espanyol, que es manté prop 
del 68,5 % del total. 
Aquesta situació, que es repeteix any rere any, 
és conseqüència de l’existència d’una bossa 
de persones que no han pogut regularitzar la 
seva situació per les dificultats que genera un 
mercat de treball de baixa qualitat, atès que 
es requereix un contracte d’un any a jornada 
completa. Això s’ha vist agreujat per la crisi 
social i econòmica generada per la COVID-19, 
que dificulta encara més l’accés o el manteni-
ment de la regularitat administrativa.  
En aquest sentit, gairebé el 36,2 % de les con-
sultes ateses tenen a veure amb temes rela-
cionats amb les vies per regularitzar la seva 
situació administrativa: 25,7 % arrelament so-
cial, 10 % altres formes de regularització vin-
culades i 0,5 % arrelament laboral. 
D’altra banda, s’observa que el 55,2 % de les 
persones ateses no treballa, un increment 
d’un punt i mig respecte del 2020, i també 
s’incrementen lleument les que ho fan de 
manera irregular, que se situen en el 70,4 % 
del total.
El principal sector d’ocupació és el treball de 
la llar, que ocupa el 38,9 % de les persones 
que treballen, el 92,7 % dones, seguit dels al-
tres serveis, amb un 18,9 %, i l’hostaleria, amb 
el 9,2 %. 
El treball de la llar també és el primer sector 
pel que fa a treball irregular, amb el 60,7 % del 
total de les persones que treballen de mane-
ra irregular. El segon sector és altres serveis 
—que inclou la feina en residències de gent 
gran—, amb un 20,3 %, seguit de l’hostaleria, 
amb un 11,7 %.
Se segueix consolidant, com hem vist els da-
rrers anys, la tipologia de la persona atesa al 
CITE com una dona llatinoamericana, sense au-
torització administrativa, que treballa de mane-
ra irregular al sector del treball de la llar, amb el 

que això significa de situació precària. Aquesta 
precarietat s’ha vist agreujada encara més per la 
crisi sanitària generada per la pandèmia.
És important destacar aquestes dades, ja que 
enguany s’ha celebrat el desè aniversari de 
l’aprovació part de l’OIT del Conveni 189 de 
treball digne per a treballadors i treballadores 
domèstics. Des del CITE fem una crida a totes 
les forces polítiques, especialment a aquelles 
que en aquest moment formen part de la coa-
lició de Govern a l’Estat, perquè ratifiquin de 
manera immediata el Conveni 189. En aquest 
sentit també volem recordar que aquest con-
veni ja ha estat ratificat per 32 països, entre 
els quals Finlàndia, Alemanya, Itàlia, Portugal 
i Irlanda, en el marc de la Unió Europea, i que 
aquesta ratificació és un dels  compromisos 
recollits en els respectius programes electo-
rals de les forces de govern a l’Estat espanyol

Formació de primera acollida
Durant el primer semestre del 2021 des del 
CITE s’han impartit 19 mòduls B de coneixe-
ments laborals i 4 mòduls C de coneixements 
de la societat catalana i el seu entorn jurídic, 
de 15 hores cadascun. En concret, s’han rea-
litzat mòduls B a Badalona, Rubí (3), el Prat de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Barcelona 
(3), Girona (2), Olot, Banyoles, Salt, Tarragona, 
Manresa, Granollers (2) i Manresa, i mòduls C 
a Badalona, Sta. Coloma de Gramenet i Barce-
lona (2). 
Gran part d’aquesta formació s’ha realitzat 
de manera presencial, amb les mesures ne-
cessàries per evitar els contagis de COVID-19, 
però també s’han impartit alguns mòduls de 
manera telemàtica. 
En total, han realitzat la formació més de 600 
persones, de les quals prop de 500 n’han ob-
tingut el certificat d’aprofitament. 
Una part d’aquests mòduls ha comptat amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya i el 
Fons Social Europeu, i altres dels ajuntaments 
de Cornellà de Llobregat, Sta. Coloma de Gra-
menet i Rubí. Cal destacar també el manteni-
ment de l’oferta formativa adreçada a treballa-

El perfil preponderant segueix sent una treballadora de la llar, llatinoamericana i sense autorització administrativa. 
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dores de la llar i les cures que s’ha realitzat de 
manera telemàtica els diumenges a la tarda 
per poder donar resposta a les disponibilitats 
del col·lectiu, que compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona.   
Aquests mòduls formen part de la formació 
prevista a la Llei de primera acollida de per-
sones immigrades i retornades a Catalunya, 

els certificats d’aprofitament dels quals per-
meten obtenir els certificats d’estrangeria ne-
cessaris per tramitar diferents procediments 
administratius per garantir la regularització o 
el manteniment de la regularitat de les perso-
nes estrangeres.
Des del CITE valorem molt positivament la 
realització d’aquestes sessions formatives, ja 

que són un molt bon instrument per afavorir 
una adequada inserció social i laboral de les 
persones estrangeres, i per fomentar el seu 
apoderament i autonomia personal, espe-
cialment pel que fa al coneixement dels drets 
laborals i la manera com exercir-los, perquè el 
fet de no tenir papers no vol dir que no tinguis 
drets laborals.  

Catalunya lidera la major crisi d’escolarització amb 
un dèficit de més de 26.000 places públiques a l’FP 
cosa que vulnera el dret a l’escolarització i a l’equitat 
de milers de joves 

A finals de juliol el Departament 
d’Educació va comunicar les mesures per 
fer front a la manca de places públiques 
de formació professional a Catalunya, 
davant una situació que continuen qua-
lificant de “sobrevinguda i imprevista”. 
CCOO hem denunciat i qualificat aques-
ta situació de mancança estructural, fruit 
de la no planificació de l’oferta d’FP, de la 
desinversió educativa, de l’ofegament del 
creixement de l’oferta pública i de la man-
ca d’orientació professional.

El mateix síndic de greuges ens n’ha donat la 
raó i s’ha pronunciat sobre la manca d’oferta 
en els cicles de grau mitjà. La falta de places 
en els graus superiors eleva el dèficit a més de 
26.000 places, amb la ràtio de trenta alumnes 
per aula. La manca de transparència i la difi-
cultat d’accés a les dades de la preinscripció 
són una molt mala praxi si es vol garantir un 
procediment d’admissió d’alumnat equitatiu, 
i fa pensar que poden ser molts més alumnes, 
si tenim en compte també els ensenyaments 
artístics i de règim especial que tenen una 
elevada preinscripció i un gran dèficit endè-
mic en l’oferta pública.

El síndic va alertar que només en grau mitjà 
segueixen quedant desateses més de 10.000 

sol·licituds i 13.000 alumnes iniciaran el curs 
en grups amb sobreràtio. Educació ha pro-
posat derivar alumnat que s’ha preinscrit a 
l’FP al batxillerat, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament del sistema educatiu, ja que 
se segueix un itinerari no desitjat.

També cal comentar la improvisació que hi ha 
hagut respecte de quins grups cal crear de les 
diferents famílies professionals i en quins te-
rritoris, sobretot en el cas de cicles formatius 
industrials que necessiten tallers, maquinària 
i recursos concrets. Curiosament, Lleida és 
l’únic territori en el qual no s’incrementa ni un 
grup, segurament a causa de la impossibilitat 
de fer-ho per manca d’espais, tallers, aules tèc-
niques als instituts on es fa l’oferta d’aquests 
cicles formatius. 

Des de CCOO continuem reclamant per 
a l’FP equipaments de qualitat, sobretot 
durant aquesta pandèmia que ha generat 
una crisi educativa i social. 

Mesures urgents que reclama CCOO
Cap de les mesures urgents que recla-
màvem des de CCOO de Catalunya aquest 
juliol ha estat tinguda en compte: ampliar 
l’oferta pública posant a disposició equipa-

ments de qualsevol titularitat, com es plante-
jà fer per a aquest curs passat, 2020-2021, en 
l’etapa obligatòria; evitar les sobreràtios o la 
sobresaturació a les aules, amb recursos ex-
traordinaris de personal docent; incrementar 
l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya, i desti-
nar una partida pressupostària extraordinària 
per garantir el dret a l’escolarització de milers 
de joves.

Reclamem recursos extraordinaris per a la 
formació professional, per donar compliment 
a l’article 109 de la LOMLOE (Llei orgànica 
3/2020 per la qual es modifica la Llei orgànica 
2/2006 d’educació) que estableix l’obligació 
de l’Administració de garantir el dret de totes 
les persones a l’educació, mitjançant una ofer-
ta suficient de places públiques i la suficient 
inversió en l’FP pública. 

La Federació d’Educació de CCOO concreta que a l’FP calen uns 2.000 docents i uns 880 grups per evitar la sobreràtio i garantir la 
qualitat educativa i la seguretat a les aules en aquesta situació de pandèmia. 


