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editorial

Recordeuaquells divendres del Con-
sell de Ministres del Govern del PP on 
s’anunciaven retallades i més retallades 
socials i laborals? Cada cop que es reunia 
aquell Govern de la dreta significava una 
pèrdua de drets per als treballadors i les 
treballadores. El Govern bipartit del PSOE i 
Podemospotser témolts defectes, però no 
hi ha cap dubte que la seva manera de fer 
per als interessos de la classe treballadora 
ha experimentat un gir de 180 graus res-
pecte de les polítiques de la dreta. Com a 
mínim amb aquesta gent es pot negociar, i 
així s’han aconseguit avenços, com l’acord 
per blindar el sistema públic de pensions, 
l’aplicació dels ERTO i totes les seves prò-
rrogues per salvaguardar l’ocupació dels 
cops socials i econòmics de la pandèmia, 
i les pujades del salari mínim interprofes-
sional, que encara és insuficient, però que 
ha passat en poc temps dels gairebé 700 
euros a poc menys dels 1.000. Però enca-
ra queden rèmores pendents de l’etapa 
anterior que cal erradicar i que el Govern 

I la reforma laboral?

CCOO de Catalunya, amb el suport del 
Consorci per a la Formació Contínua, posa 
en marxa un programa d’orientació per a 
persones que han estat en ERTO 

Tan sols una de cada dues persones treba-
lladores té avui certificades les seves com-
petències professionals. Aquesta situació 
comporta més dificultats a l’hora de canviar 
de lloc de treball, de gaudir del merescut 
reconeixement professional o de continuar 
formant-se. Els efectes de la pandèmia, 
l’avenç tecnològic i la lluita contra el canvi 
climàtic s’acompanyen de canvis importants 
en molts sectors on es fa palesa la necessitat 
que els treballadors i treballadores actualitzin 
els seus coneixements i acreditin les seves 
competències per anticipar l’efecte que po-
den tenir aquests canvis sobre la seva feina. 
Per aprofitar les oportunitats que es posen 
al seu abast, l’eina clau per acompanyar 
aquests processos d’acreditació i de formació 
és l’orientació de les persones treballadores, 
perquè convida a entendre’n és bé la situació 
i les oportunitats que tenen per millora-la.

CCOO de Catalunya, amb el suport del Con-
sorci per a la Formació Contínua, ha iniciat 
un programa d’orientació per a persones que 
han estat en ERTO, que posa al seu servei un 
assessorament personalitzat per revisar la 
seva situació professional. Una oportunitat 
per consultar i entendre les millores que po-
den introduir en la seva trajectòria laboral per 
assolir més estabilitat en el futur immediat. La 
formació i la qualificació són la clau de volta 
per millorar la situació a la feina i assolir més 

productivitat i millors salaris. Amb aquest ser-
vei d’orientació reafirmem el compromís del 
sindicat en una qüestió que cada dia esdevé 
més important per als treballadors i les tre-
balladores.

Oferta i procediment
Amb el nom de Servei d’Orientació s’ofereix 
un servei que, amb el suport de personal 
tècnic especialitzat en orientació laboral i 
mitjançant la realització d’un conjunt de 
tutories individualitzades, acompanyarà les 
persones treballadores a l’hora de definir el 
seu objectiu professional i de dissenyar, con-
juntament, un pla d’acció per millorar la seva 
situació laboral.

El servei està dirigit prioritàriament a per-
sones que en aquests moments estan o 
han estat en situació d’ERTO a causa de la 
COVID-19, però també es pot adreçar a per-
sones que estiguin treballant en el sector 
privat. El seu objectiu és permetre que les 
persones usuàries es puguin plantejar dife-
rents reptes professionals, com ara un canvi 
de feina dins de la seva especialitat o bé un 
canvi de sector productiu, prioritzant aquells 
que en aquests moments ofereixen una ma-
jor estabilitat laboral.

Orientació professional per 
garantir més estabilitat a la feina!

Aquest servei fa assessorament 
personalitzat a l’usuari per revisar 
la seva situació professional

de Pedro Sánchez no sembla tenir la inten-
ció de tocar. Ens referim, entre d’altres, a la 
nefasta reforma laboral, que ha devaluat 
el nostre mercat de treball fins a provocar 
que el fet de tenir feina ja no sigui una ga-
rantiaper sortir de la pobresa. Així que l’hi 
haurem de recordar, i això ho farem amb 
mobilitzacions en les properes setmanes. 
Hi ha una altra manera de fer política i ho 
hem notat, però a CCOO sabem molt bé 
que els avenços no cauen del cel, i per això 
ens continuarem mobilitzant hi hagi qui hi 
hagi al capdavant de l’Executiu. 

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
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CCOO es mobilitza pel conveni 
català de geriatria 

CCOO ratifica l’acord per prorrogar els 
ERTO fins al 28 de febrer
El Govern i els agents socials van arribar di-
lluns a un acord per prorrogar els expedients 
de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins 
al proper 28 de febrer.
El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va 
afirmar que estava molt satisfet de renovar 
l’eina que ha servit a Espanya de palanca per-
què durant la pandèmia no es destruïssin mi-
lions de llocs de treball.
Amb aquest acord, amb el qual es prorroguen 
els ERTO actuals durant un mes, es milloren 
les condicions de les persones treballadores 
que estan en aquesta situació.De fet, es mi-
llora substancialment l’anomenat comptador 
a zero i es manté la prohibició d’acomiadar. A 
més, com a novetat, es recupera la prestació 
extraordinària per a les persones amb con-
tractes fixos discontinus, als quals també se’ls 
garanteix el comptador a zero.
En concret, el comptador a zero s’amplia un 
any. Així, el temps consumit d’atur, des de se-

tembre del 2020, no computarà quan es pro-
dueixi un acomiadament per qualsevol causa 
després de l’1 de gener del 2023.
D’altra banda, es manté la prestació del 70% 
durant tota la vigència de l’acord. Així mateix, 
continuen les mateixes condicions d’accés a 
la prestació, encara que les persones treballa-
dores no tinguin el temps suficient cotitzat, la 
prohibició de les hores extres i noves contrac-
tes o subcontractes, i la prohibició del reparti-
ment de dividends. 

Amb l’assessorament i el suport gratuït del 
personal tècnic en orientació professional, les 
persones usuàries del servei podran actualit-
zar i millorar les seves capacitats professio-
nals, identificar competències professionals 
que es puguin acreditar i dissenyar un itinera-
ri formatiu per millorar les seves perspectives 
laborals.

Si tens interès a participar-hi, tenim tres punts 
d’actuació on et podran atendre. Aquests se 
situen als locals de CCOO de Barcelona, Girona 
i Reus. Al lloc web www.ccoo.cat/orientacio, 
hi trobaràs tota la informació que necessites 
sobre el servei i com sol·licitar informació.

A més d’aquest Servei d’Orientació, el progra-
ma també ofereix formació per a l’ocupació 
per a les persones participants. Així, l’oferta 
formativa habitual de la Fundació Paco Puer-
to creix amb la realització de certificats de 
professionalitat com són: Organització i ges-
tió de magatzems, Guia per a itineraris de 
baixa i mitja muntanya, Desenvolupament 

d’aplicacions amb tecnologia web, Vigilància, 
seguretat privada i protecció de persones, i 
Atenció sociosanitària a persones depen-
dents en institucions socials. Tota l’oferta 
formativa de la Fundació Paco Puerto es pot 
trobar al nostre web: 
www.fundaciopacopuerto.cat. . 

La informació d’aquest servei, la pots 
trobar en aquest enllaç:   

www.ccoo.cat/orientacio

Després d’anys de lluita, el passat 7 de 
maig del 2021, es va signar el I Conveni 
col·lectiu d’àmbit autonòmic de Catalun-
ya d’atenció a la gent gran. Es tracta d’un 
conveni col·lectiu que va ser signat per 
CCOO, UGT i les organitzacions empresa-
rials ACRA, La Unió i CAPSS.
Amb posterioritat, la patronal ACAD va 
impugnar l’esmentat conveni tot dema-
nant, com a mesura cautelar, que no en-
trés en vigor, i el 15 de setembre hi va ha-
ver el judici al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. CCOO es va manifestar per 
la seva immediata aplicació.
CCOO també es va mobilitzar per recla-
mar el desbloqueig del conveni estatal 
de la dependència amb concentracions 
els dies 21 i 28 de setembre, desbloqueig 
que és fonamental per millorar les condi-
cions laborals del sector, molt castigat per 
la crisi de la COVID-19. 

Taula d’equiparació de les 
condicions laborals del 
transport sanitari

Els cinc mesos 
de vaga indefini-
da convocats per 
CCOO i la constant 
pressió als grups 
polítics han propi-
ciat l’obertura d’un 
procés d’entesa i 
negociació per a 

l’equiparació de les condicions laborals 
del transport sanitari. Aquest acord his-
tòric es tradueix en la constitució,el 22 
de setembre,d’una taula d’equiparació 
que està composta pel CatSalut, el SEM, 
grups polítics, patronals i sindicats. La 
taula tindrà com a desafiament el desen-
volupament d’un pla progressiu per equi-
parar les condicions laborals dels profes-
sionals del transport sanitari a Catalunya 
amb les condicions dels professionals de 
l’empresa pública SEM. 

http://www.ccoo.cat/orientacio
http://www.fundaciopacopuerto.cat
http://www.ccoo.cat/orientacio


3

Acord per apujar el salari mínim 
interprofessional

El Ministeri de Treball i Economia Social i CCOO i UGT van 
arribar a un acord per incrementar el salari mínim inter-
professional (SMI) aquest any 2021. El ministeri i les orga-
nitzacions sindicals van acordar apujar-lo 15 euros.
L’augment acordat, per un import de 15 euros mensuals 
(al voltant de l’1,6%), és d’aplicació des de l’1 de setem-
bre del 2021. Amb aquesta nova pujada, la segona des 
de l’inici de la legislatura, el Govern i els sindicats avan-
cen en el compromís perquè l’SMI, mitjançant la seva 
progressiva revisió el 2022 i el 2023, arribi al 60% del sala-
ri mitjà abans de la fi de la legislatura, tal com determina 
la Carta social europea subscrita per Espanya.
La quantitat es correspon amb el valor mitjà de la forqui-
lla recomanada per la Comissió Assessora per a l’Anàlisi 
del Salari Mínim Interprofessional.

Els Pensionistes i Jubilats 
de CCOO de Catalunya 
es concentren en el marc 
del Dia Internacional de 
la Gent Gran

La Federació de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO va convocar una concentració dime-
cres passat, 29 de setembre, a la plaça de Sant 
Jaume de Barcelona, en el marc del Dia Inter-
nacional de la Gent Gran, que es commemora 
demà, 1 d’octubre. La convocatòria es va fer 
conjuntament amb UGT i la Plataforma Uni-
tària de la Gent Gran de Catalunya i va con-
sistir en la lectura del manifest unitari, que 
trobareu aquí.
A Girona la concentració ha tingut lloc avui a 
la plaça de Pompeu Fabra, davant la seu de la 
Generalitat. 
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L’augment s’ha d’aplicar a la nòmina del setembre

Mobilitzacions contra l’ERO a Banc de Sabadell
La inamovible posició de la direc-
ció de Banc Sabadell a la taula de 
negociació de l’ERO que afecta 
1.936 persones ha portat CCOO, 
juntament amb la majoria sindi-
cal del banc, a convocar mobilit-
zacions a vuit ciutats (Sabadell, 
Madrid, Alacant, Múrcia, Màlaga, 
València, Las Palmas i Santiago de 

L’Associació Catalana 
d’Ex-presos Polítics del 
Franquisme agraeix a 
CCOO el seu acolliment
En el marc de la seva 
darrera assemblea, 
celebrada a la seu de 
CCOO de Catalunya, 
l’Associació Catalana 
d’Ex-presos Polítics del 
Franquisme va lliurar 
una placa a CCOO de 
Catalunya per agrair 
l’acolliment que ha fet 
el sindicat a aquesta 
associació des de l’any 
1999. La placa va ser recollida pel secretari 
general de CCOO de Catalunya, Javier Pache-
co. La nostra seu de Via Laietana acull des de 
fa anys la seu d’aquesta associació. 

Compostel·la). L’objectiu és exigir al banc que abandoni la manca de voluntat negociadora 
i adopti mesures alternatives que no siguin traumàtiques per a la plantilla. Aquesta direcció 
vol acomiadar 1.936 persones, però és la totalitat de la plantilla (més de 13.000 persones) 
la que quedarà afectada per les mesures que el banc pretén imposar (especialment, la 
mobilitat geogràfica).
CCOO reitera que hi ha alternatives als acomiadaments que planteja Banc Sabadell, com 
ara la voluntarietat de les sortides, un acord de prejubilacions i jubilacions anticipades, la 
recuperació de les feines que estan externalitzades, la recol·locació de persones a empre-
ses del grup, el teletreball, les excedències voluntàries incentivades i el reajustament dels 
salaris de l’alta direcció. 

Comissió Assessora
El dictamen de la Comissió Assessora per a l’Anàlisi del Salari Mínim Interprofessional pro-
posava una forquilla per incrementar l’SMI entre 12 i 19 euros mensuals, amb un valor 
central de 15 euros el 2021 per assolir, progressivament, fins a un màxim de 1.049 euros 
mensuals el 2023.
Aquest acord és resultat del diàleg social que es va iniciar l’1 de setembre a la taula especí-
fica, a la qual els agents socials van ser convocats pel Ministeri de Treball i Economia Social.
L’SMI suposa una garantia de protecció a les rendes del treball de les persones treballadores 
més vulnerables i actua com un important factor d’equitat, a més de ser una eina fonamen-
tal per lluitar contra la pobresa laboral. 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/09/manifest-1-octubre-2021-dia-mundial-gent-gran.pdf
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En el marc del 7 d’Octubre, Dia Internacional del Treball Digne, CCOO de Catalunya ha 
organitzat un acte a la plaça del Rei de Barcelona per reivindicar la construcció de la 
recuperació per a tots i totes després de la crisi provocada per la pandèmia i les retalla-
des socials i laborals de la crisi anterior. L’acte començarà a les 11 h i acollirà la lectura 
del manifest. Els sectors precaris i essencials hi tindran un protagonisme especial i hi 
haurà actuacions musicals així com el lliurament del Premi Aurora Gómez, a la lluita 
feminista en l’àmbit laboral, itambé del carnet solidari del sindicat. El secretari general 
de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, clourà aquest acte. Us convidem a assistir-hi de 
manera presencial, tot i que també el podreu seguir pel canal de YouTube de CCOO de 
Catalunya. 

Acte a Vilafranca sobre 
l’economia social i solidària
El proper dijous, 7 d’octubre, al local de CCOO de 
Vilafranca del Penedès, aprofitant que és el Dia In-
ternacional del Treball Digne, se celebrarà una jorna-
da estretament lligada a l’economia social i solidària 
(ESS) que porta per títol “Alternatives des de l’ESS per 
a un treball digne”.  
La jornada serà durant el matí i la participació pot 
ser tant presencial com virtual. És una iniciativa orga-
nitzada per Coopsetània, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt 
Penedès i Garraf, i CCOO. Sorgeix de l’interès mutu 
per treballar conjuntament en el manteniment de 
llocs de treball en el context actual, a banda d’aportar 
elements que contribueixin a la consecució d’una 
societat més justa. Per això, es tractarà la manera de 
crear alternatives des de l’economia social i solidària, 
es presentarà un cas real i s’explicarà la relació i les 
sinergies entre el sindicalisme de classe i l’ESS.
La jornada va adreçada a la ciutadania i, especial-
ment, a les persones delegades i afiliades del sindi-
cat, així com també a les persones aturades i en risc 
d’exclusió. 

CCOO acollirà l’Exposició  ‘NuesTRANS Vidas Importan’
En el marc de cada octubre del col·lectiu 
trans, l’Àmbit LGTBI+ de CCOO de Catalunya 
promourà l’exposició“NuesTRANS vidas im-
portan”, que es podrà visitar des del 5 (inaugu-
ració) fins al 15 d’octubre a l’Espai l’Assemblea 
de CCOO de Catalunya. 
Aquesta exposició serà itinerant i s’exposarà 
més endavant als diferents territoris.
“NuesTRANS vidas importan” és un projecte 
interactiu d’ATA (Associació Trans Andalusia) - 
Sylvia Rivera que barreja l’art de la il·lustració 
amb l’audiovisual. Aquest llenguatge possibi-
litarà la connexió amb els segments més joves 
de la població a través d’una ciutadania par-
ticipativa i diversa mitjançant les vivències de 
persones trans en diferents àmbits personals, 
com ara l’amor, les amistats i la família, els es-
tudis, l’àmbit laboral, la infància, etc. Aquestes 
quinze vivències volen mostrar referents reals 
i positius per naturalitzar les vides trans. Relats 
en clau positiva per desconstruir tòpics iper 
esborrar prejudicis que s’associen a les vides 

trans i que, per tant, les estigmatitzen i els im-
possibiliten un desenvolupament humà en 
totes les seves dimensions, amb concrecions, 
entre d’altres, com:“dificultats per trobar pa-
rella”, “els homes no pareixen”, “les famílies ens 
rebutgen”, “és impossible treballar”… Encara hi 
ha certa veritat en aquestes afirmacions avui 
dia. L’exposició té com a objectiu enfortir que 
aquestes situacions vagin desapareixent amb 
la visibilitat, l’empoderament de les persones 
trans i els canvis socials i culturals, que es con-
creten en un major coneixement de les rea-
litats trans, el respecte i un gran suport al fet 
que les persones trans siguin iguals en drets.
L’exposició consta d’una obra interactiva amb 
quinze il·lustracions que aniran acompanya-
des de quinze vídeos. Les il·lustracions estan 
realitzades en tècnica digital i, posteriorment, 
han estat impreses en les seves dimensions 
originals, de 96 × 81 cm. Els vídeos es na-
rren en primera persona des de l’experiència 
personal. Aquests estan pujats a YouTube i 

s’hi tindrà accés mitjançant un codi QR que 
acompanyarà la il·lustració. Les il·lustracions i 
els vídeos han estat realitzats per Izhan Alcán-
tara (Er Reverte).
Per a CCOO de Catalunya, defensar els drets 
humans i els de les persones trans és molt 
important i un compromís assumit per les se-
ves polítiques LGTBI+. Us convidem a visitar 
l’exposició al nou espai de CCOO i també a la 
seva inauguració, que tindrà lloc el proper 5 
d’octubre a les 18 h, amb la intervenció de Mar 
Cambrollé, presidenta de l’ATA - Sylvia Rivera. 

7 D’OCTUBRE DE 2021, DIA INTERNACIONAL DEL TREBALL DIGNE

CONSTRUÏM UNA RECUPERACIÓ 
PER A TOTES I TOTS

CCOO organitza un acte reivindicatiu el 7 d’Octubre, 
Dia Internacional del Treball Digne
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Inaugurat l’Espai l’Assemblea de CCOO 
de Catalunya a la seva seu de Barcelona 
El passat 16 de setembre CCOO de Catalunya va 
inaugurar el nou Espai l’Assemblea de la seva seu 
central (Via Laietana, 16, de Barcelona), amb un 
acte que va tenir lloc en el marc d’una tarda de 
portes obertes. 
A l’acte van intervenir Dolors Llobet, secretària 
d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de Cata-
lunya; Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, i Javier 
Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. 
Els presents van poder gaudir de l’actuació mu-
sical a càrrec d’Irene Reig Trio i es va poder visitar 
l’exposició “Història de dues ciutats: la Barcelona 
obrera i la Via Laietana”. Si veniu per la seu de 
CCOO, no deixeu de visitar aquest espai. 

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalun-
ya ha guanyat una sentència que reconeix el 
dret d’una mare soltera i la seva filla a gaudir 
del permís de maternitat i de paternitat, su-
mats tots dos encara que tan sols hi hagi un 
progenitor. Segons recull la sentència, aques-
ta nena té el mateix dret a ser cuidada direc-
tament per la seva mare durant el mateix pe-
ríode de temps que un altre fill nascut en una 
família biparental, i això sense comptar amb 
guarderies, suport familiar o cangurs.

Actualment, els coneguts com a permís de 
maternitat i permís de paternitat s’anomenen 
prestació per naixement i cura de menor i es-
tan regulats en l’article 48.4 de l’Estatut dels 
treballadors,en concordança amb la disposi-
ció transitòria tretzena, apartat 1, del mateix 
text legal, que va graduant i equiparant els 
dies de permís per a tots dos progenitors.

En el cas que ens ocupa, la demandant havia 
donat a llum la seva filla l’any 2020, de manera 
que, d’acord amb l’apartat 1.d) de l’esmentada 
disposició, en la demanda sol·licitàvem que la 
mare gaudís del període de les 12 setmanes 
addicionals que li hauria correspost a l’altre 
progenitor. Aquestes, acumulades a les seves 
16 setmanes, resultarien en un període de 28 
setmanes de permís.

Si el naixement s’hagués produït l’any 2021, 
en aplicació de l’apartat 1.f), on ja s’equiparen 
els períodes de suspensió del contracte de 
treball i a cada progenitor li corresponen 16 
setmanes de permís, l’acumulació d’ambdós 
sumaria 32 setmanes. 

Resolució valenta 
La novetat d’aquesta sentència, dictada pel 
Jutjat Social número 29 de Barcelona en data 
19 de juliol del 2021, és que la magistrada 
resol de manera valenta i encertada a favor 
de la demandant, que forma part d’una famí-
lia monoparental, quan la norma no preveu 

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya guanya 
una nova sentència que reconeix el dret d’una família 
monoparental a gaudir la suma dels permisos de maternitat 

aquest model de família i només ho fa amb 
l’anomenat model biparental, en indicar “el 
progenitor diferent de la mare biològica”.

La sentència que ha guanyat el Gabinet Tèc-
nic Jurídic de CCOO de Catalunya es basa en 
la que va ser dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia del País Basc en data 6 d’octubre del 
2020, on els magistrats destacaven les tres 
vies clares de la reforma introduïda en l’article 
48 de l’Estatut dels treballadors,que eren la 
protecció del menor i, en general, de la infàn-

cia, la introducció d’una mesura d’igualtat de 
la dona i un element de conciliació de la vida 
familiar. Aquella sentència puntualitzava que 
el sistema de família nuclear biparental havia 
variat en els darrers cinquanta anys, la qual 
cosa donava pas en moltes ocasions a famí-
lies monoparentals que en la seva immensa 
majoria estan constituïdes per dones. En 
conseqüència, el que també atenia aquella 
sentència i la que ara ens ocupa és una clara 
actuació contra la tradicional desigualtat de 
la dona. 


