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editorial
Ens trobem 
diumenge als 
carrers!

PRIMER DE MAIG DEL 2022

Estem disposats a acceptar un augment 
salarial del 2 % quan els preus pugen 
més del 9 %? Ens conformem amb els 
preus de la llum i els carburants que 
estem pagant? Acceptem que en els 
darrers anys hàgim perdut drets, com 
una atenció sanitària adequada i de 
qualitat? Volem continuar millorant 
les nostres condicions laborals i que hi 
hagi ocupació estable i de qualitat? Es-
perem cobrar pensió digna i suficient? 
Volem treballar per viure i no per morir 
o emmalaltir? No. Doncs hem de conti-
nuar reivindicant, reclamant, exigint, no 
hi ha una altra manera. I per això hem 
de sortir al carrer a les manifestacions 
convocades aquest Primer de Maig per 
CCOO i UGT. Hem de ser moltes les per-
sones que ens agrupem als carrers de 
Catalunya per mostrar la nostra força. I 
hem d’aprofitar que aquell dia tots els 
mitjans de comunicació, audiovisuals, 
tradicionals, digitals, xarxes socials… 
ens estaran mirant i faran d’altaveu de 
tot allò que demanem. No tenim excusa 
si després no ens en volem penedir. Ens 
veiem diumenge! 

La solució: contenir preus, apujar salaris, posar 
fi a les desigualtats

LLEGEIX EL MANIFEST UNITARI DEL PRIMER DE MAIG PÀG. 8

BARCELONA a les 11.30 h
Plaça Urquinaona

TARRAGONA a les 12 h
Plaça Imperial Tàrraco

LLEIDA a les 12 h
Plaça del Treball

GIRONA a les 12 h
Plaça de la Independència

IGUALADA a les 11 h.30
Passeig de Jacint Verdaguer amb carrer de Sant Magí

TERRASSA a les 11 h
Plaça de Lluís Companys

TORTOSA a les 12 h
Plaça del Carrilet

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 de Catalunya celebra que el 
mercat de treball segueixi el ritme 
de recuperació superant la situació 
de crisi ocasionada per la pandèmia 

L’enquesta de població activa 
del primer trimestre de 2022 
mostra la contínua recupera-
ció del mercat de treball, tot i 
la caiguda de població activa, 
tant en termes trimestrals com 
anuals. El fet de disposar de 
menys efectius en el mercat 
de treball pot produir un efec-
te enganyós en els resultats, 
però el cert és que la reducció 
de població activa, s’explica 
per qüestions demogràfiques, 
essent sobretot dones, provi-
nents del sector serveis i de 
més de 55 anys, les que han 
sortit del mercat de treball.

Pitjor situació de les dones
A Catalunya hi ha prop de 
83.000 persones ocupades més 
que fa un any i 105.500 perso-
nes desocupades menys. Això 
fa que tant la taxa d’ocupació 
(54,4%) com la taxa d’atur 

Convocades vagues als serveis 
de recollida de residus de 
L’Hospitalet, Barcelona i 
Cerdanyola

CCOO va convocar aquest mes sengles 
vagues als serveis de recollida de residus 
i sanejament urbà de L’Hospitalet de Llo-
bregat, Barcelona i Cerdanyola del Vallès. A 
l’Hospitalet, l’empresa FCC no va aplicar els 
acords assolits en el conveni col·lectiu en 
relació a increments salarials i en matèria 
de prevenció de riscos laborals, malgrat els 
seus beneficis estratosfèrics. La pressió va 
portar un acord on es millorava de manera 
significativa en matèria salarial.  A Cerdanyo-
la, l’empresa Prezero va posar sobre la taula 
una congelació salarial durant tres anys en 
el marc de la negociació del conveni. Situa-
cions injustes i incomprensibles que només 
van en la direcció de deteriorar les condi-
cions de vida i treball dels seus treballa-
dors i treballadores. I a Barcelona l’empresa 
de medi ambient i neteja va fer propostes 
salarials inacceptables que van portar a la 
convocatòria de 5 dies de vaga. Un acord in 
extremis amb millores salarials importants 
va aturar la vaga. 

Més mobilitzacions contra l’ERO 
a Douglas
Durant el mes d’abril han tingut lloc noves 
jornades de vaga a les botigues de la cade-
na Douglas contra la decisió d’acomiadar mil 
persones. En les negociacions de l’ERO no 
s’avança i l’empresa segueix amb la pretensió 
d’acomiadar el 60 % de la plantilla tot i tenir 
beneficis multimilionaris. El 3 de març, Dou-
glas informava de la seva ferma determinació 
a l’hora d’iniciar un ERO per acomiadar mil 
treballadors i treballadores, i de l’obertura de 
l’article 41 de l’Estatut dels treballadors amb 
la finalitat de modificar el sistema d’incentius 
a la botiga i els horaris al magatzem. El sindi-
cat ha manifestat la negativa a acceptar uns 
plans tan erràtics, com tots els que s’han dut a 
terme en anys anteriors, que s’han basat úni-
cament a acomiadar plantilla. Aquests plans 
han tingut resultats nefastos i l’empresa ha 
passat de ser la primera companyia en perfu-
meries a escala nacional a convertir-se actual-
ment en la cinquena. 

Es publiquen les dades de l’Enquesta de Població 
Activa del primer trimestre de 2022

(10,2%) siguin més favorables que fa un any. No obstant, el clau de gènere, aquests dos in-
dicadors mostren un clar biaix, ja que l’ocupació femenina (50,6%) i la desocupació femenina 
(10,8%) se situen lluny del global i dels seus companys. Aquesta situació, reclama doncs de 
polítiques correctores específiques. En relació a la qualitat de l’ocupació, i en comparació a la 
situació prepandèmica, la taxa de parcialitat s’ha reduït, tot i que manté les diferències abismals 
entre homes i dones. També la temporalitat perd incidència en el mercat de treball, situant-se 
en un 20,2%. 

taxa d’atur territorial

Catalunya
10,2 %

taxa d’atur del jovent
25,3 %

taxa de parcialitat
13,6 %

-21.500 persones
-21,4 %

-3.100 persones
-0,7 %

taxa d’ocupació
54,4 %

+83.400 persones
+2,5 %

taxa d’atur
10,2 %

-105.500 persones
-21,1 %
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Els ERTO fonamentals
El dinamisme del mercat de treball s’ha recu-
perat ràpidament, en part perquè mesures 
com els ERTO han contribuït a contenir l’atur. 
La nova contractació registrada mostra clars 
signes de millora en l’estabilitat de les perso-
nes treballadores. Aquests resultats es plas-
maran més endavant en el mercat de treball 
entre la població assalariada i veurem si la 
dinàmica positiva es tradueix en millores es-
tructurals reals.

Recomanacions de CCOO
1.- Les dades del mercat de treball ens tras-
lladen el problema que moltes persones tre-
balladores de més de 50 anys tenen o bé per 
reincorporar-se al món del treball, o per man-
tenir una feina que, amb l’edat, pot compor-
tar cada vegada menys estímuls. Calen polí-
tiques d’ocupació adreçades específicament 

a aquest col·lectiu especial-ment penalitzat 
i mesures d’adaptació, formació i pre-venció 
que garanteixin la qualitat de l’ocupació al 
llarg de tota la carrera professional

2.- Les dades anticipades de la inflació (8,4%) 
publica-des avui confirmen l’escenari d’un IPC 
elevat al llarg de l’any que, de mitjana pot es-
tar per sobre del 7%. La pèrdua acumulada de 
poder adquisitiu de les persones treballado-
res al llarg dels darrers anys i també el 2021, 
reclama d’increments salarials ajustats a la in-
flació subjacent i de l’aplicació de clàusules 
de revi-sió salarial que garanteixin el mante-
niment del seu po-der adquisitiu.

3.- La situació de vulnerabilitat afecta espe-
cialment a les ocupacions més precàries, però 
també a les persones que depenen d’una 
prestació o d’un subsidi. Davant l’emergència 

Mor l’històric sindicalista de CCOO de 
Catalunya del sector del tèxtil i fundador 
del sindicat Agustí Prats 
CCOO lamenta la mort del seu històric sin-
dicalista del sector del tèxtil, Agustí Prats 
Martí, als vuitanta-cinc anys.

Agustí Prats Martí va néixer a Barcelona 
l’any 1936 i va ser treballador tèxtil i sin-
dicalista de CCOO. Va treballar a Medir, SA, 
del ram de l’aigua. Va ingressar al PSUC 
l’any 1956 i el mateix any va ser escollit 
enllaç sindical. Va participar en la creació 
de la Comissió Obrera de Medir el 1963 i 
el 1964 va ser nomenat vocal provincial 
del ram de l’aigua de Barcelona. Va assis-
tir a la reunió fundacional de la Comissió 
Obrera Central de Barcelona el novembre 
del 1964, que va tenir lloc a l’església de 
Sant Medir a Barcelona. Va ser present al II 
Congrés del PSUC, a París, el 1965. El 1968 
va ser detingut per la seva participació 
a la reunió de CCOO i condemnat a tres 
mesos de presó pel TOP. Va anar a les re-
unions de la Coordinadora de Forces Po-
lítiques de Catalunya i, amb posterioritat, 

social és inajornable l’increment de l’IRSC, 
congelat des de l’any 2010, una complemen-
tació efectiva entre RGC i IMV i un bonus ex-
traordinari de 300 euros per a pensionistes 
amb complements a mínims o pen-sions no 
contributives, persones registrades a l’atur, i 
assalariats/des amb rendes per sota del Salari 
Mínim In-terprofessional.

4.- Els preus elèctrics son fruit de l’actitud 
irrespon-sable de les grans empreses ener-
gètiques, que aprofiten la falta de compe-
tència al mercat elèctric Que els bene-ficis 
de les 6 empreses energètiques de l’IBEX ha-
gin quadruplicat, el 2021, els de 2019 i 2020, 
posa en evi-dència la necessitat urgent de 
canviar el sistema de fi-xació de preus, i de 
gravar fiscalment els ‘beneficis caiguts del 
cel’ per tal de salvar l’estabilitat de per-sones 
i empreses.  

a l’Assemblea de Catalunya en 
representació de CCOO. Entre 
el 1964 i el 1978 va ser respon-
sable de la Coordinadora del 
Tèxtil de Catalunya. Del 1970 
al 1977 va ser membre de la 
Comissió Local de Barcelo-
na i membre de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya. 
L’any 1978, al I Congrés del sindicat, va ser 
escollit secretari general de la Federació 
del Tèxtil de Catalunya i membre de la 
Comissió Executiva i del Consell Nacional. 
Així mateix, va ser secretari general de la 
Federació del Tèxtil estatal i membre del 
Consell confederal. En el II Congrés de la 
confederació estatal, el 1980, va deixar la 
Secretaria General, però va tornar a ser 
escollit membre del secretariat i de la Co-
missió Executiva de la Federació estatal i 
dels mateixos òrgans a la CS de la CONC. 
El març del 1984, coincidint amb el III 
Congrés de la CONC, va deixar les seves 

responsabilitats sindicals. Va participar en 
tots els congressos del PSUC entre el 1965 
i el 1983, i va ser membre del seu Comitè 
Central, així com del Comitè Central del 
PCE al IX Congrés. El 1982 va abandonar 
el PSUC per formar part del Partido de los 
Trabajadores de España, creat per Santia-
go Carrillo, i va ser membre de la seva co-
missió política. A partir del 1988 va deixar 
de participar en la política activa.

CCOO de Catalunya sempre tindrà l’Agustí 
Prats en la seva memòria com un dels pa-
res fundadors del sindicat.   
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Com cada any, en el marc del 28 d’Abril, Dia 
Internacional de la Salut i la Seguretat en el 
Treball, CCOO ha presentat l’informe sobre sa-
lut laboral, que recull, entre altres, les dades 
d’incidència d’accidents laborals durant la 
jornada laboral, d’incidència de malalties pro-
fessionals, d’accidents laborals mortals per si-
tuació professional i la incidència d’accidents 
de treball segons el tipus de contracte.  

Anàlisi de la sinistralitat laboral
1) Les xifres revelen una reactivació econò-
mica en la qual continuen els incompliments 
preventius per la part empresarial, i mostren 
importants creixements en els accidents de 
treball amb baixa, tant en nombres absoluts 
com en l’índex d’incidència. Les dades més 
rellevants són les següents:

— El nombre d’accidents de treball ocorre-
guts durant la jornada i que han requerit 
baixa mèdica han crescut un 21,04 % res-
pecte del 2020, mentre que la incidència 
s’ha incrementat en un 18,07 %.

— Tot i que al 2021 els accidents de treball 
mortals produïts durant la jornada s’han re-
duït un 12,66 % respecte de l’any anterior, 
la dada de 69 persones mortes a la feina 
ens retrotreu les xifres del 2015. Respecte 
del 2019, any no afectat per la pandèmia, 
el creixement és del 6,15 %. De la mateixa 
manera, malgrat que l’índex d’incidència 
d’aquests accidents mortals es va situar, el

 2021, en un 2,02, mostrant una reducció 
del 14,80 % respecte del 2020, si el compa-
rem amb el del 2019, mostra un increment 
del 6,34 %, cosa que ens situa per sobre del 
2017, any en què aquest indicador es va si-
tuar en l’1,94.

2) Pel que fa als accidents in itinere, han aug-
mentat un 20,38 % en termes absoluts i un 
17,43 % en la seva incidència respecte del 
2020. Aquestes xifres ens parlen de la manca 
d’acció preventiva de les empreses en el des-
plaçament als llocs de treball i de les adminis-

L’Informe de salut laboral de CCOO de Catalunya detecta 
un preocupant augment dels incompliments empresarials 
en la protecció de la salut de les persones treballadores 
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tracions públiques, que no impulsen models 
de mobilitat que minorin la dependència 
del vehicle particular. La mortalitat vinculada 
als desplaçaments que tenen a veure amb 
l’activitat laboral representen una mica més 
de la quarta part del conjunt d’accidents de 
treball mortals.

3) Els efectes de la precarietat que les refor-
mes laborals han instaurat en la darrera dèca-
da han deixat també la seva empremta durant 
el 2021 en termes de pobresa i desigualtats, 
que es mostren en les xifres de sinistralitat, 
especialment en relació amb la temporalitat 
contractual i amb la subcontractació. Així, en-
tre les persones treballadores que tenen un 
contracte temporal l’índex d’incidència dels 
accidents de treball amb baixa ocorreguts 
dins de la jornada laboral és, any rere any, gai-
rebé el doble que el dels treballadors i treba-
lladores amb contracte indefinit.

Per altra banda, respecte del 2019 la incidèn-
cia dels accidents mortals durant la jornada 

ha augmentat un 40,90 % entre les persones 
treballadores per compte propi, mentre que 
en el col·lectiu d’assalariats i assalariades el 
creixement ha estat de l’1,31 %. Com hem 
indicat, durant el 2021 es va tornar a apostar 
per una ocupació temporal. No obstant això, 
els efectes de la recent reforma laboral ja són 
visibles en les darreres dades sobre atur i con-
tractació, i mostren un creixement de la con-
tractació indefinida. En aquest sentit, esperem 
que aquesta nova reforma laboral repercuteixi 
en el temps de manera favorable en aquestes 
xifres de sinistralitat.

4) En relació amb les malalties professionals, 
aquestes també experimenten creixements 
respecte del 2020, tant en nombres absoluts 
(amb un increment del 13,19 %), com en 
l’índex d’incidència (augment del 10,50 %). En 
tots dos indicadors, els creixements són més 
significatius en el cas de les dones.

El grup 2 continua sent el més nombrós 
(agents físics: osteomusculars, postures for-

Accions reivindicatives del 28 
d’Abril, Dia Internacional de la 
Seguretat i la Salut en el Treball
La plaça del Rei de Barcelona 
va acollir una concentració 
de delegats i delegades de 
CCOO i UGT, amb la lectura 
del manifest de la jornada i 
les intervencions dels secre-
taris generals, Javier Pache-
co i Camil Ros. Prèviament, 
CCOO va organitzar una 
jornada a la seu del sindicat 
amb més de 200 delegats i 
delegades on es va parlar de 
salut laboral i d’inspecció de 
treball, entre altres temes. També es va inaugurar l’exposició “Som essencials per garantir 
la seguretat i la salut”, que trobareu a l’Espai Assemblea de la seu central del sindicat.  
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çades, hipoacúsies, esforços sostinguts de la 
veu i radiacions ionitzants) i suposen el 72,65 
% del conjunt de comunicacions fetes a Cata-
lunya, seguit del grup 5 (malalties de la pell), 
que representa l’11,83 % de les malalties pro-
fessionals notificades i que ha experimentat 
un creixement del 151,40 %, probablement 
vinculat a l’augment de casos de sarna detec-
tat recentment, especialment en residències. 
És evident la manca de
polítiques preventives de qualitat a les em-
preses en relació amb l’ergonomia i els riscos 
biològics.

La infranotificació de les contingències pro-
fessionals és absolutament evident en el cas 
de les malalties professionals produïdes per 
agents cancerígens, se n’han notificat només 
8 durant el 2021. En aquest punt ens reme-
tem als diferents informes respecte del subre-
gistre dels càncers laborals.

També és molt significativa la disminució de 
la declaració, en plena pandèmia, de malalties 
relacionades amb els riscos biològics (grup 3).

5) Els efectes de la precarietat a la feina i els 
dèficits del nostre model preventiu són es-
pecialment nocius per a les dones, que con-
tinuen sent, any rere any, les que pateixen 
més accidents in itinere, a conseqüència de 
l’elevada taxa de parcialitat i temporalitat fe-
menina del nostre mercat laboral. La mortali-
tat femenina en el conjunt d’Espanya durant 
el 2021 ha crescut de manera més significativa 
que la masculina en aquest tipus d’accident.

En relació amb la sinistralitat produïda dins de 
la jornada laboral, les variacions respecte del 
2020 han estat més pronunciades en el cas de 
les dones, amb un increment més important 
en els accidents lleus i greus. A més, han patit 
un augment del 500 % en els mortals (en pro-
duir-se 5 accidents mortals més que al 2020, 
quan només se’n va produir 1), mentre que en 
els homes s’aprecia una reducció del 19,23 % 
en la mortalitat durant la jornada.
També el comportament de les notificacions 
de malalties professionals durant el 2021 ens 
mostra les desigualtats que pateixen les do-
nes. Aquesta concentració de les malalties 
professionals en les dones, en les ocupacions 
amb una exposició clara a un risc ergonòmic 
i biològic, és un indicador del fet que els ris-

cos específics per a les dones són general-
ment ignorats i subestimats. Suposa la falta 
de qualitat de les activitats preventives a les 
empreses en la gestió d’aquests riscos que no 
estan ben identificats ni avaluats i, per tant, no 
s’implanten mesures eficaces per a la protec-
ció de la salut de les treballadores.

Destaca l’increment del 751,12 % de les malal-
ties relacionades amb la feina declarades com 
a accident de treball (PANOTRATSS) en dones 
respecte del 2020, per un 225,24 % en homes, 
a causa de la major feminització dels sectors 
sanitari i sociosanitari, on els contagis per CO-
VID-19 en l’exercici de la seva professió estan 
reconeguts com a accident de treball, però no 
com a malaltia professional. Es fa necessari i 
urgent establir polítiques de contractació i de 
prevenció de riscos que integrin la perspecti-
va de gènere.

6) Cal destacar el baix nivell de notificacions 
dels accidents de treball per COVID-19: segons 
les dades del Ministeri de Treball i Economia 
Social, durant el 2021 s’han reconegut 2.957 
accidents de treball amb baixa per aquest 
motiu a Catalunya, mentre que el nombre de 
casos per contagi recollits pel Departament 
de Salut és de 896.624. Considerant el gran 
nombre de persones treballadores exposades 
al virus, es fa evident la facilitat que tenen les 
empreses, amb la connivència de les mútues, 
d’evitar la declaració de les contingències pro-
fessionals, amb l’objectiu de defugir la millora 
de les activitats preventives i eludir les possi-
bles responsabilitats derivades de perjudicar 
la salut de les persones treballadores.

— Les xifres de sinistralitat són el reflex d’uns 
dèficits estructurals en relació amb la man-
ca de qualitat de les condicions de treball i 
del model de protecció de la salut a la feina.

— L’informe indica, que estem davant d’un 
model mercantilitzat i merament docu-
mentalista que permet que les empreses 
apliquin una prevenció i una protecció de la 
salut de baixa qualitat, que incompleixin re-
quisits legals bàsics i que derivin al sistema 
públic els danys a la salut d’origen laboral i 
la responsabilitat que se’n deriva, tot plegat 
amb una absència de control i d’inspecció 
suficient per part de les administracions.

— D’altra banda, la precarietat del mercat 
de treball actual suposa un límit per a 
l’existència d’unes condicions de treball 
saludables i de polítiques preventives ade-
quades, ja que situa sovint les persones tre-
balladores en la necessitat d’escollir entre 
feina o salut.

— Des de CCOO de Catalunya defensem que 
cal reformar el marc normatiu perquè tin-
gui un major ajust als drets constitucionals, 
introduint canvis que ofereixin més equili-
bri per als interessos de les persones treba-
lladores i per al manteniment del sistema 
públic de salut i de la Seguretat Social.

— Cal assolir també un mercat de treball 
capaç de generar ocupació de qualitat i 
d’oferir a les persones treballadores unes 
condicions de vida i de salut dignes.

 
 No serà possible arribar als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) sense 
abordar els canvis necessaris en el mercat de 
treball i en el sistema de protecció de la salut.
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LES PROPOSTES DE CCOO

1. Els elements de precarietat i la devaluació 
de les condicions de treball actuals situen 
moltes persones treballadores en l’obligació 
d’haver d’escollir entre un salari o la seva sa-
lut, fent del nostre mercat laboral un obstacle 
clar per assolir una qualitat de vida i de treball 
dignes i per a un model per a la protecció de 
la salut amb garanties. És del tot inacceptable 
que la sortida d’aquesta crisi sanitària i econò-
mica es realitzi amb la pèrdua de la vida i de 
la salut de les persones treballadores. Es fa ne-
cessari i inajornable:
— Vigilar i impulsar, les autoritats laborals, la 

nova normativa en matèria de contracta-
ció, derivada de la nova reforma laboral, 
que pot actuar de manera directa sobre la 
temporalitat, un dels factors que més cla-
rament afecten la sinistralitat laboral.

— Establir polítiques d’ocupació sòlides i es-
tructurals que evitin la pobresa laboral, 
l’abús de les cadenes de subcontractació, 
la parcialitat i la temporalitat involuntàries, 
i que impulsin una contractació per a la 
igualtat de gènere i un model de mobilitat 
sostenible. És especialment rellevant i ur-
gent assolir el reconeixement de la relació 
laboral de les persones treballadores vin-
culades a l’economia de plataformes.

— Continuar apujant el salari mínim interpro-
fessional.

2. Cal estructurar un pla de xoc, amb parti-
des pressupostàries concretes, per reduir els 
incompliments empresarials i la sinistralitat 
laboral. En aquest sentit, la nova Estratègia ca-
talana de seguretat i salut laboral (2021-2026), 
dotada de partida pressupostària, ha de per-
metre desenvolupar aquelles eines i accions 
necessàries per revertir aquesta situació.

3. Cal una reforma legal del model preventiu, 
especialment de l’LPRL i del Reglament dels 
serveis de prevenció, en relació amb les fun-
cions dels serveis de prevenció i del contingut 
dels contractes que estableixen. Cal establir 
uns mínims per a la qualitat i la integració pre-
ventiva a les empreses així com per als recur-
sos preventius necessaris. 

4. Ha de ser el personal facultatiu del sistema 
públic de salut el que determini, de manera 
inicial, el possible origen laboral o comú d’un 
problema de salut. Evidentment, en cas de 
discrepància per part de la mútua, aques-
ta podria iniciar un tràmit de reclamació. 
Aquesta mesura permetria millorar l’accés al 
sistema de protecció social de les persones 
treballadores, escurçaria les llistes d’espera i 
la sobrecàrrega de la sanitat pública, i reduiria 
el subregistre d’accidents de treball i malalties 
professionals.

5. La negociació col·lectiva i els convenis han 
de desenvolupar criteris de participació, inter-
venció i codecisió de les parts respecte dels 
accidents de treball i la salut laboral i de les 
polítiques preventives a les empreses. És ne-
cessari situar la salut laboral com a valor fona-
mental en les relacions laborals.

6. Derogació de les empreses col·laboradores, 
en tant que no es produeix la col·laboració, i 
introducció de la figura de l’interventor o in-
terventora pública.

7. Elaborar un marc normatiu actualitzat per a 
les mútues, en relació amb la seva organitza-
ció, naturalesa jurídica i funcions. 

8. Demanem a la direcció de la Inspec-
ció de Treball de Catalunya ser considerats 
com a part interessada a tots els efectes, així 
com participar activament en tot el procés 
d’investigació dels accidents mortals, ja que 
no sempre hi ha representació sindical a les 
empreses.
9. Proposem la creació d’un sistema que pe-
nalitzi les empreses que no compleixin uns 
requisits i unes ràtios mínimes en la prevenció 
de riscos laborals, perquè es compensi el cost 
que suposen els danys que produeixen al sis-
tema públic de salut.

10. Cal la intervenció coordinada en matèria 
de prevenció de riscos laborals i de mobili-
tat de les persones treballadores per reduir 
els accidents in itinere i in missio, per fer els 

desplaçaments més segurs, saludables i sos-
tenibles. Per això proposem la via d’espais de 
concertació a Catalunya i en àmbits territorials 
concrets, així com accions específiques a les 
empreses. També es fa necessària la realitza-
ció dels plans de desplaçament d’empresa 
en aquelles empreses que hi estan obligades 
per llei i, addicionalment, fer pactes en la ne-
gociació col·lectiva que fomentin la mobilitat 
compartida i col·lectiva.

11. Cal que la patronal faci una aposta decidi-
da per impulsar la Comissió Tècnica en Salut 
Laboral del Tribunal Laboral de Catalunya, un 
servei per a l’orientació tècnica en la solució 
negociada als conflictes.

12. En relació amb les competències de les 
administracions públiques, les autoritats han 
de realitzar el seguiment de la qualitat de les 
activitats preventives i dels seus resultats en 
termes de salut, seguretat i benestar dels tre-
balladors i treballadores. Aquesta supervisió 
pública ha de tenir un suport amb la màxima 
transparència.

En aquest enllaç trobareu 
l’informe sencer

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/04/balanc-salut-laboral-2021.pdf
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Els comitès de 
Nissan lamenten 
el menysteniment 
de les 
administracions 
en un moment 
decisiu del 
procés de 
reindustrialització
Fa més d’un mes des de la darrera reunió 
de la mesa de reindustrialització de Nis-
san i encara no s’ha donat resposta a les 
peticions que es van fer ni als compromi-
sos assumits en aquesta reunió. Davant el 
silenci per part de les administracions i les 
notícies publicades en diferents mitjans 
respecte del procés de reindustrialització, 
els comitès de Nissan han reclamat a les 
administracions, per diferents vies i en 
més d’una ocasió, que es convoqui una 
reunió tècnica per avançar en la proposta 
de manera consensuada, però no han re-
but cap resposta per part del ministeri, la 
Generalitat o el consorci.

Els comitès de Nissan lamenten el menys-
teniment de les administracions envers la 
representació dels treballadors i treballa-
dores, i consideren inacceptable aquest 
silenci administratiu en un moment de-
cisiu del procés de reindustrialització. Els 
comitès de Nissan adverteixen que no 
permetran que se’ls deixi al marge i exi-
geixen a les administracions que es con-
voqui la reunió tècnica, així com una ma-
jor agilitat per evitar que es dilatin tant les 
decisions en el temps.

Si no s’avança en aquest sentit, els co-
mitès d’empresa de Nissan no descarten 
convocar noves accions i mobilitzacions 
per exigir la millor reindustrialització pos-
sible per a les plantes de Nissan.

CCOO d’Indústria comparteix els plan-
tejaments dels comitès de Nissan i insta 
les administracions a donar-los resposta i 
a agilitzar el procés per poder avançar.  

Núm. 396 - divendres, 29 d’abril de 2022

El sector del metall de Barcelona 
torna al carrer per exigir a la patronal 
que compleixi allò que va acordar
El sector del metall de la província de Barcelona segueix en lluita i ha tornat a sortir al carrer en 
defensa del Conveni de la indústria siderometal·lúrgica de Barcelona i per exigir a la patronal 
que compleixi allò que està acordat. Ahir dijous, 28 d’abril, les delegades i delegats del sector 
van portar la mobilització a Sabadell, on es va fer una assemblea i una manifestació que va anar 
fins el Centre Metal·lúrgic de Sabadell on es va llegir el manifest conjunt amb UGT. El conveni 
del metall de Barcelona és el conveni col·lectiu que afecta a un major nombre de treba-
lladors i treballadores a Catalunya, 170.265 persones, i serveix d’exemple de molts altres 
convenis.
La patronal continua negant-se a actualitzar les taules salarials amb la clàusula de revisió prevista 
en el conveni i insisteix que aquest tema formi part de la negociació del nou conveni. També 
es va fer una crida a participar en les properes mobilitzacions previstes els dies 1 i 10 de maig.
CCOO d’Indústria denuncia que l’actitud irresponsable de la patronal aboca el sector al conflicte 
i manté paralitzada la negociació col·lectiva no només del Conveni del metall de Barcelona, sinó 
també dels pactes de millora de centenars de centres de treball de la província barcelonina.  

El proper 8 de maig organitzarem, amb la Fundació Espe-
ranzah, la tercera edició de La Caminada. Una iniciativa 
que combina la dimensió lúdica i reivindicativa per un 
desenvolupament sostenible i inclusiu. Un espai que res-
salta el vincle històric de la comarca amb el treball i amb 
el patrimoni industrial, hídric i cultural. I, a més, valora la 
força socialitzadora del treball, l’ocupació de qualitat i el fet 
d’avançar en la presència de l’economia social i solidària 
com a eina de cohesió social i de vertebració del territori.

A La Caminada, s’hi han volgut sumar diferents entitats so-
cials i administracions, i els recursos que s’obtinguin aniran 
destinats íntegrament a la campanya d’emergència per a 
la població refugiada d’Ucraïna que lideren l’Associació 
Catalana per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.

Si en voleu més informació: www.lacaminada.cat

Apunta’t a La Caminada al Baix Llobregat 
pel treball digne i l’economia solidària

http://www.lacaminada.cat
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APUJAR SALARIS, CONTENIR PREUS, POSAR FI A LES DESIGUALTATS

M a n i f e s t  d e l 1 r  d e  M a i g  d e  2 0 2 2

El 1r de Maig, Dia Internacional del Treball, és la data reivindicativa i solidària per excel·lència amb la qual CCOO i UGT volem, 
en primer lloc, reivindicar un nou ordre mundial més just que situï les persones i el seu benestar davant dels interessos 
econòmics d’uns pocs. És per això que volem mostrar la nostra solidaritat amb el poble ucraïnès i, alhora, condemnem la 
injustificada guerra iniciada per Rússia amb la invasió d’Ucraïna; solidaritat que fem extensiva a aquella part del poble rus que no 
vol la guerra i que està sent detingut per exercir el seu dret a la protesta, sense oblidar, en cap cas, els 26 conflictes bèl·lics 
oberts al món. Igualment, volem manifestar el nostre més enèrgic rebuig al gir històric que ha fet el govern d’Espanya respecte al 
Sàhara Occidental, allunyant-se de la resolució 690 de l’ONU del 29 d’abril de 1990, i expressar el nostre suport i solidaritat amb 
el poble sahrauí i la seva causa.

La modificació dels elements nuclears de la reforma laboral de 2012 és un dels moments més importants a l’escenari del diàleg 
social, encara que no és l’únic. Els acords, entre d’altres, que han regulat els ERTO al llarg de la pandèmia han estat un escut 
social que ha permès salvar l’ocupació de milions de persones treballadores. També ens ha dut a una ràpida recuperació 
econòmica i, d’aquesta, a la recuperació de l’ocupació. Les dades d’atur registrat i d’afiliació a la Seguretat Social fa mesos que 
són millors que les que hi havia abans de l’impacte de la pandèmia.

La reforma laboral encara aspectes de profunditat com el reforç de la negociació col·lectiva, recuperant la ultraactivitat dels 
convenis col·lectius, la prevalença aplicativa del conveni sectorial davant del conveni d’empresa i garantint el conveni d’aplicació 
a les empreses contractades i subcontractades. Però, per sobre de tot, és una reforma que situa canvis molt importants al model 
laboral, apostant pel manteniment i l'estabilitat a l’ocupació davant el model d’inestabilitat laboral anterior que ajustava el mercat 
de treball mitjançant els acomiadaments i l’abús de la temporalitat. UGT i CCOO tenim el convenciment que aquestes reformes 
contribuiran a superar la inestabilitat, la precarietat i l’excessiu ajust extern. També contribuiran a aprofundir en els mecanismes 
d’ajustament intern a les empreses, cosa que ja incideix de forma positiva en la millora de la qualitat de l’ocupació amb un ritme  
desconegut abans del creixement del contracte indefinit, situant-lo al centre de les relacions laborals al nostre país. Hem de 
continuar protegint l’ocupació amb una revisió de les causes i els costos de l’acomiadament per evitar que es faci servir com a 
mètode d’ajustament i, en canvi, apostar  pels mecanismes d’ajustament intern que conté l’acord assolit en el diàleg social.

Des de mitjans de 2021 la inflació s’ha accelerat tant a l’Estat espanyol com a l’eurozona, lligada als preus de l’energia i dels 
productes d’alimentació, mentre que els salaris pactats moderen la seva pujada. Tot això posa de manifest que les treballadores i 
treballadors i la negociació col·lectiva no han contribuït a la pujada de la inflació, sinó que es correspon a la pujada de preus 
empresarials per recompondre els marges de benefici.

La forta pressió inflacionista de l’energia, a la qual s’han d’afegir els efectes de la guerra d’Ucraïna, s’està estenent en els béns i 
serveis fonamentals, agreujant de forma especial les llars amb menys ingressos i generalitzant situacions de pobresa energètica. 
És urgent prendre mesures eficaces per aturar la pujada de preus que empobreixen la classe treballadora.

CCOO i UGT saluden que el govern de l’Estat hagi pres mesures per afrontar les conseqüències generades per la guerra a 
Ucraïna, mesures que es consideren positives, però del tot insuficients per protegir les persones més afectades per la forta 
pujada dels preus. A curt termini les mesures han de focalitzar-se en alleugerir les conseqüències més negatives d’aquesta 
confrontació externa, especialment sobre els sectors vulnerables de la població; actuar sobre les causes de la pujada dels preus 
energètics i aconseguir un repartiment equilibrat de l’ajust entre totes les rendes, incloent-hi els beneficis empresarials i les 
rendes dels lloguers immobiliaris. A mitjà i llarg termini s’han de reforçar les mesures que permetin avançar en l’eficiència i 
l’autosuficiència energètica, fent una aposta clara per les energies renovables, que són l’energia més barata, eficient i 
respectuosa amb el medi ambient, i que pugui convertir el nostre Estat en el motor del canvi energètic a Europa..

L’ocupació com a principal objectiu

Contenir els preus
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NOVETATS
FENT PAÍS (en línia)
Web d’experiències a tot el territori de Catalunya, per a tu o per regalar amb un codi de descompte exclusiu de CCOO.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/fent-pais-experiencies/ 

GALP ENERGIA 
Nou descompte fins al 30 de juny!
Fins al 30 de juny del 2022, descompte de 8 cèntims/litre a tots els combustibles (en lloc dels 6 cèntims/litre que
se’ns aplicava), 4 cèntims/litre en GLP, 3 cèntims/litre a Balears i 7 cèntims/litre a les estacions de servei de Portugal. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/galp/

ACTIVITATS 
B THE TRAVEL BRAND
Circuits exclusius de CCOO per a l’estiu 2022 amb sortida des de Barcelona en vol directe. Per saber-ne més, cal enviar un correu electrònic o 
trucar a les oficines indicades. Vegeu-ne més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/b-the-travel-brand-madrid/

POBLE ESPANYOL
Dues experiències noves al Poble Espanyol: Una galàxia molt llunyana i Jurassic Jones Adventure, amb preu especial per a persones afilades a 
CCOO. Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/poble-espanyol/ 

PORT AVENTURA WORLD (Vila-seca)
Descompte de 10 € en la compra d’una entrada d’adult, júnior o sènior d’un dia per a Port Aventura Park. Entrada vàlida per al mateix dia en 
què es presenti el carnet a les taquilles.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/portaventura-park-world/

CALDEA ANDORRA CENTRE TERMOLÚDIC 
Descompte del 15 % sobre tots els serveis realitzats al Centre Termolúdic i el Centre Wellness Inúu de Caldea (excepte restauració i botigues) i 
adquirits a la seva web. Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/caldea-andorra-centre-termoludic/

ALLOTJAMENTS (actualitzacions)
CENTRE DE VACANCES DE MORILLO DE TOU (Osca)
Descompte del 14 % sobre les tarifes d’allotjament per a l’afiliació de CCOO i ofertes especials. 
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/centre-de-vacances-de-morillo-de-tou/

PARADORES DE TURISMO
Descompte del 15 % tot l’any a la tarifa “Parador”. 
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/paradores-de-turismo/

BARCELÓ HOTEL GROUP
Nou descompte del 12 % per a l’afiliació de CCOO.
Per ampliar informació, consulteu: www.ccoo.cat/descomptes/barcelo-hotels-resort/

ALTRES DESCOMPTES
ETICOP PSICOTÈCNICS (en línia)
Ofereix serveis de cursos de psicotècnics en línia per a les diverses oposicions ofertes per l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Policia Local. 
Descompte de fins a un 55 %. Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/eticop-psicotecnicos-on-line/ 

WECLOUT (en línia)
10 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.
Venda en línia de roba, sabates i accessoris.
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/weclout-on-line/

OSTEOBAIX
Centre de fisioteràpia, osteopatia, nutrició, acupuntura i entrenament personal.
Descompte per a l’afiliació de CCOO del 10 % sobre els preus. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/osteobaix/

INSTITUTS ODONTOLÒGICS IOA
Fins a un 25 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.  
Per a més informació, consulteu: www.ccoo.cat/descomptes/clinica-instituts-odontologics/

MONTSERRAT LOLO GÓMEZ - CMEDIC TERÀPIES NATURALS
Elixirs florals, naturopatia, acupuntura, reflexologia i dietètica.
15 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/montserrat-lolo-gomez-cmedic-terapias-naturales/

INFODESCOMPTES  - novetats de maig del 2022 i més propostes
Per accedir als avantatges, cal consultar prèviament les condicions de cadascuna de les ofertes.

http://www.ccoo.cat/descomptes/fent-pais-experiencies/
http://www.ccoo.cat/descomptes/galp/
https://www.ccoo.cat/descomptes/b-the-travel-brand-madrid/
http://www.ccoo.cat/descomptes/poble-espanyol/ 
http://www.ccoo.cat/descomptes/portaventura-park-world/
http://www.ccoo.cat/descomptes/caldea-andorra-centre-termoludic/
http://www.ccoo.cat/descomptes/centre-de-vacances-de-morillo-de-tou/
http://www.ccoo.cat/descomptes/paradores-de-turismo/
http://www.ccoo.cat/descomptes/barcelo-hotels-resort/
http://www.ccoo.cat/descomptes/eticop-psicotecnicos-on-line/ 
http://www.ccoo.cat/descomptes/weclout-on-line/
http://www.ccoo.cat/descomptes/osteobaix/
http://www.ccoo.cat/descomptes/clinica-instituts-odontologics/
http://www.ccoo.cat/descomptes/montserrat-lolo-gomez-cmedic-terapias-naturales/
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Campanya de la renda 2021
IMPORTANT: per fer la declaració de la renda 2021 a 

CCOO, cal demanar cita prèvia per telèfon o per correu 
electrònic. És un servei professional extern amb unes 

tarifes reduïdes acordades.

BARCELONÈS

UATAE Catalunya 
Via Laietana, 16 
08003 BARCELONA  
Data d’inici: 6 d’abril 
Horari: de dimecres a divendres de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 050 26 69 o enviar un 
correu a: renta@uatae.org

BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF

UATAE Catalunya 
Carretera d’Esplugues, 68
8940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Data d’inici: 11 d’abril 
Horari: de dimecres a divendres de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 050 26 69 o enviar un 
correu a: renta@uatae.org

VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL

PEDRO BALLESTEROS ORTIZ 
Passeig de Pere III, 60-62
08242 MANRESA
Data d’inici: 25 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de dimarts a dijous de
16 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 665 997 929 o enviar un 
correu a: marc@pballesteros.com

FRANCESC PONS SANJUÁN
Rambla, 75
08202 SABADELL  
Data d’inici: 6 d’abril 
Horari: dimecres de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h, i divendres 
de 9.30 h a 13.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055 o enviar un 
correu a: campanyarenda@gmail.com

FRANCESC PONS SANJUÁN
Carrer de la Unió, 23 
08221 TERRASSA  
Data d’inici: 4 d’abril 
Horari: dilluns de 9.30 h a 13.30 h i dijous de 15.30 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055 o enviar un 
correu a: campanyarenda@gmail.com

VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA

ASESORÍA GALA, SCP - Silvia Sánchez
Rambla de Balmes, 10, 1r - (despatx d’assessorament 2)
08100 MOLLET DEL VALLÈS 
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: dimecres de 16 h a 19 h; els dilluns, esporàdicament
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 570 25 66 o enviar 
un correu a: gala@asesoriagala.com

AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Carrer de Pius XII, 5-7 -(despatx 17)
08400 GRANOLLERS
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: divendres de 9 h a 14 h i dimarts i dimecres de 15 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816 o enviar un 
correu a: aucore.tonicalderon@economistes.com

AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Plaça de Lluís Companys, 3 (despatx d’assessorament)
08500 VIC
Data d’inici: 11 d’abril
Horari: dilluns de 9 a 13 hores 
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816 o enviar un 
correu a: aucore.tonicalderon@economistes.com

S&E ASSESSORS, SCCL - Albert Aspadero i Amat
Avinguda de Puig i Cadafalch, 193, 1r-1a
08302 MATARÓ
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 660 522 454 o enviar un 
correu a se.assessors@gmail.com
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DOCUMENTACIÓ: 
Les persones afiliades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Per tal de possibilitar l’assessorament s’haurà d’aportar la declaració del 2020, el DNI i, si escau, qualsevol altra documentació que sigui 
necessària.

TARIFES DEL SERVEI:
Aquest és un servei professional extern i no és gratuït. Té unes tarifes reduïdes acordades que cal abonar i que són: 

COMARQUES GIRONINES

BARNEDA ASSESSORS  
Carrer del Nord, 17, 3r 2a
17001 GIRONA
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 17 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 972 206 741 o enviar un 
correu a marta@barneda.cat

TERRES DE LLEIDA 

JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA 
Carrer d’Enric Granados, 3-5
25006 LLEIDA 
Data d’inici: 19 d’abril
Horari: dimarts i dijous de les 15 h a les 18 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 973 263 666 o enviar un 
correu a lleida1@ccoo.cat

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE

CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
Plaça d’Antoni de Villarroel, 2, baixos, 43204 REUS
Data d’inici: 7 d’abril
Horari: dijous de 16 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809 o enviar un 
correu a cmhconsultor@gmail.com

TORTOSA: declaracions de la renda en línia
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809 o enviar un 
correu a cmhconsultor@gmail.com

(1) Increment de 5 € per immoble arrendat. 
(2) Increment de 5 € per cada cartera.

Cal recordar que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que es pot deduir quan es faci la declaració anual de la renda, tal com 
marca la Llei de l’IRPF. La deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 % i el 35 %, segons els casos. En cas de necessitar un 
certificat per justificar les quotes satisfetes durant l’any 2021, es pot sol·licitar directament des de l’app del sindicat per a mòbils o des del 
web de la seu electrònica de CCOO de Catalunya.

Simplicada individual 35 €

Parella, quan són 2 d’individuals /Persona no afiliada 40 €

Simplicada conjunta 40 €

ORDINÀRIA

Amb un arrendament 40 € (1)

Amb cartera d’accions 40 € (2)

Amb venda d’immoble 45 €

Professionals estimació directa 50 €

Professionals estimació objectiva 40 €
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