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La renda garantida de ciutadania com a resposta immediata per 
garantir l’existència material de tota la població catalana

El 24 gener del 1977 tres pistolers de 
l’autodenominat Comandament Roberto 
Hugo Sosa, de l’Aliança Apostòlica Anticomu-
nista (Triple A), van assassinar, en un despatx 
laboralista de CCOO al carrer d’Atocha (Ma-
drid), tres advocats, un estudiant de dret i un 
administratiu, i van deixar quatre ferits. Aquest 
atemptat es coneix com la massacre d’Atocha. 

Els assassins anaven a la recerca de Joaquín 
Navarro, dirigent del Sindicat de Transports de 
CCOO a Madrid, convocant d’unes vagues 

La renda garantida de ciutadania (RGC), acorda-
da en el marc del diàleg social i establerta com un 
dret subjectiu per a totes les persones que com-
pleixin uns requisits determinats, és una realitat 
a la Comunitat de Castella i Lleó des del 21 de 
desembre del 2010, amb un total de 23.788 pres-
tacions atorgades l’any 2015.
A casa nostra, el passat 31 de maig, tot un reguit-
zell d’alcaldesses i alcaldes d’ajuntaments catalans 
que han aprovat mocions de suport a favor de la 
ILP de la renda garantida en els seus municipis van 
participar en l’acte “Rescatem les persones! Per 
una Catalunya sense pobresa, alcaldesses i alcal-
des de Catalunya tenen la paraula”, que va organit-
zar la Comissió Promotora de la Renda Garantida 
de Ciutadania, a la seu de CCOO, a Barcelona. 
A l’acte va quedar patent que ja són 50 els ajun-
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taments que donen suport a la renda garantida, 
concretament, els consistoris de municipis on viu 
el 60% de la població catalana i on el risc de po-
bresa ja afecta el 19% de la població.
Cal fer esment del fet que el llindar d’ingressos 
anuals amb què una persona es considera en risc 
de pobresa es va situar l’any 2015 en 9.667,3 eu-
ros nets anuals, en les llars d’una persona. Aquest 
llindar se situa en els 20.301,3 euros en les llars 
de dos adults amb dos infants.
Actualment, i segons l’acta de la reunió de la Co-
missió Promotora del 29 de juny, s’informa que 
el treball de la ponència malauradament avança 
amb lentitud. En aquest sentit cal instar el Parla-
ment de Catalunya perquè realitzi el seu treball 
amb diligència i aprovi fi nalment aquesta proposta 
de llei en els propers mesos, ja que la lluita contra 

la pobresa i la desocupació és una tasca urgent, 
que no admet demora, per al bé dels que no tenen 
res i per al bé de tots i totes.
És necessari que aquesta prestació social de 
naturalesa econòmica i de percepció periòdica, 
que es confi gura com a renda familiar, vegi la llum 
durant aquest any, amb l’objectiu de poder pro-
porcionar els mitjans i els suports necessaris per 
atendre les necessitats bàsiques de subsistència 
i promoure la integració dels que es troben en si-
tuació d’exclusió social a Catalunya.  

Daniel Martínez
Delegat LOLS de la Secció Sindical de CCOO a 

l’Ajuntament de Sant Quirze 

anteriors, però, en no trobar-lo, van obrir foc contra 
les nou persones que en aquell moment treballa-
ven al bufet.

Amb Alejandro Ruiz-Huerta vam poder gaudir 
i patir a CCOO de Manresa. I és que el relat en 
primera persona de l’últim sobrevivent d’aquesta 
massacre no pot deixar cap persona indiferent. 

Us convidem a conèixer els fets, els perquès i una 
gran persona, memòria viva de la tan reclamada 
memòria democràtica.  

Divendres 23 de setembre a les  19 h
Nova Jazz Cava (passatge de Tete 
Montoliu, s/n, Terrassa)
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CCOO celebra 
l’11 de Setembre
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Assemblea de retorn
Celebrada a Sabadell i conduïda per Lalo Plata, 
secretari general de CCOO del Vallès Oriental, 
Maresme i Osona, l’assemblea de retorn de l’ASO 
i de la Conferència de Dones i Homes va aplegar 
més de 200 persones.

Aquest acte també va marcar, amb la presentació 
de la carta de convocatòria aprovada pel consell 
de la unió intercomarcal, l’inici del procés que ha 
de dur al congrés que se celebrarà el proper 
8 de març del 2017, a Rubí.

Enrique Rodríguez, secretari general de 
CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya 
Central, va presentar, en la seva intervenció, 
la situació laboral i econòmica de la nostra 
unió intercomarcal i va remarcar la necessitat 
de reforçar la nostra acció sindical i sociopolí-
tica en el si de les empreses i al carrer. També va 
parlar de la necessitat de compartir i sumar es-
tratègies amb altres organitzacions amb les quals 
ens uneixen els mateixos objectius: la defensa i la 
lluita per una feina i una vida digna i amb drets, la 
solidaritat, la justícia social i l’equitat.

Lalo Plata va valorar la gran participació i impli-
cació que els dos processos oberts, l’ASO i la 
conferència, van tenir. CCOO va obrir el procés 
de debat i propostes tant a la seva afi liació com 
a altres entitats. El resultat és un full de ruta del 
qual aquesta organització ja ha posat en marxa 
alguns aspectes, mentre que d’altres, per la seva 

Per a CCOO, l’11 de Setembre sempre ha 
estat un bon moment per defensar els drets 
socials i nacionals del poble de Catalunya 
i poques vegades com en aquesta ocasió 
aquests drets s’han vist tan qüestionats, 
amb els drets laborals amenaçats per la 
reforma laboral i els drets nacionals po-
sats en dubte per la sentència del Tribunal 
Constitucional.

Per a CCOO, els drets socials i els drets 
nacionals són indestriables, i l’11 de Set-
embre és la millor ocasió per posar-ho de 
manifest.

Si voleu participar-hi, ens trobarem a: 
BERGA
11 de setembre, a les 10 h, al monument a 
Rafael Casanova. 

MOIÀ 
11 de setembre, a les 12.30 h, al monu-
ment a Rafael Casanova.

MANRESA 
11 de setembre, a les 11 h, ofrena fl oral, a 
la plaça de l’11 de Setembre. 

SABADELL 
11 de setembre, a les 10 h, ofrena fl oral al 
monòlit a Lluís Companys, a la masia de 
Can Rull (parc de Catalunya). 

TERRASSA 
11 de setembre, a les 13 h, ofrena fl oral, a 
la plaça de l’11 de Setembre. 

RUBÍ 
11 de setembre, a les 11 h, ofrena fl oral, a 
la plaça 11 de Setembre. 

profunditat de contingut, hauran de ser aprovats el 
proper congrés de CCOO de Catalunya.

Per fer realitat el nostre lema congressual, “Fem 
CCOO”, ens cal seguir compartint propostes, es-
tratègies i portant a la praxi els compromisos. I així 
ho farem, tot perquè CCOO continuï sent l’eina de 
caràcter transformador i útil que és des de fa 50 
anys.

Gràcies a totes i tots per la vostra assistència, la 
vostra feina i el vostre compromís. 

Lamentem la mort del company Faustino Ortín Ferrer

El 20 de juliol vam acomiadar el company Faustino Ortín Ferrer, 
que va morir als 54 anys. En Faustino era membre del comitè i de 
l’executiva de la Secció Sindical de CCOO a Delphi Diesel Systems. 
A través Unió Intercomarcal del Vallès Oriental – Maresme en 
Faustino Ortín va participar en la constitució de CCOO. Va créixer 
sindicalment en diferents empreses de la comarca, on va haver 
d’afrontar durs confl ictes. 

L’any 1998 va entrar a treballar a Delphi Diesel Systems, a Sant Cugat del Vallès, on va desenvolupar 
la seva activitat sindical com a delegat sindical de CCOO i, actualment, era membre del seu comitè 
d’empresa.
En Faustino era un històric militant del PSUC i, posteriorment, d’ICV a la seva localitat, Montcada i 
Reixach, on participava activament per millorar la seva ciutat. 
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Us recomanem aquest llegat ple de valors, 
lluita i resistència
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El treball digne és un dret fonamental

El moviment sindical tenim l’internacionalisme incorporat al nostre ADN des del nostre naixement. Des 
de la creació de la primera internacional, l’AIT (Associació Internacional del Treball), fi ns a l’actual CSI 
(Confederació Sindical Internacional), que CCOO va ajudar a crear el 2007, la dimensió internacional 
de l’acció sindical és una constant que la globalització neoliberal actual i les seves versions anteriors 
han intentat difi cultar des de sempre.
També les ciutats, com a comunitats de persones amb història mil·lenària, són el lloc on realment es 
conviu i s’exerceix la cooperació i la solidaritat, i han tingut i tenen un paper destacat en la cooperació 
internacional en defensa dels drets fonamentals.
És destacable, en el cas de la ciutat de Terrassa, el compliment, des de fa molts anys, del compromís 
de destinar l’1% del seu pressupost a cooperació —que supera la petició internacional als estats del 
0,7%—, al programa d’activitats permanents, a la difusió informativa d’activitats solidàries, a la mobilit-
zació en cas d’emergències humanitàries, a la predisposició a acollir persones refugiades en condicions 
dignes com a exemples d’un llarg etcètera impossible de refl ectir en aquest article.

Ens sumem a les paraules de la pe-
riodista i escriptora Montse Barderi:  
“Celebrem que Carme Martí agafés 
el relleu de Montserrat Roig amb 
Els catalans als camps nazis i ens 
deixés el testimoni de Neus Català”. 
Per la història del nostre país i per-
què no podem oblidar ni el patiment 
de tantes dones ni deixar escapar 
testimonis com el seu. No perquè no 
es repeteixi, això ja sabem que no 
va així, sinó perquè no podem obli-
dar i, segurament, tampoc perdonar 
segons quines coses. 

Presentació de la Guia de cooperació sindical a Terrassa 

En el marc de l’exposició “Cooperació sindical: 
solidaritat i compromís”, realitzada amb el suport 
de l’ajuntament de la ciutat, entre el 21 de juny 
i el 21 de juliol al Vapor Universitari de Terrassa, 
hem presentat la Guia de cooperació sindical, que 
ens permet canalitzar, organitzar iniciatives per 
desenvolupar a les empreses i donar continuïtat 
a projectes i activitats preexistents.
Tant a l’exposició com a la guia, que ha elaborat 
la nostra Fundació Pau i Solidaritat, es fa un reco-
rregut, de manera didàctica i amb una presentació 
gràfi ca excel·lent, per:
- La situació actual de la globalització neoliberal 
i l’atac als drets dels treballadors i treballadores, 
als drets i les llibertats sindicals, el TTIP , la situa-
ció d’especial vulnerabilitat dels infants, la situació 
de les dones, l’economia submergida, el treball 
forçós i el dels migrants. 
- Les formes directes de cooperació sindical des 
de l’empresa, les campanyes i els programes, 
els agermanaments, la feina de la fundació i 
l’aplicació del 0,7% a diferents supòsits.
 - Com a novetat especial, tant a l’exposició com a 
la guia s’hi explica de manera pràctica la proposta 
de “clàusula ecosolidària” per introduir a la nego-
ciació col·lectiva d’empresa o sectorial.
Agraïm molt especialment la dedicació i la impli-
cació en l’elaboració de la guia i de l’exposició de 
la companya Michela Albarello, directora de la 
nostra fundació, a la qual felicitem pel bon  treball 
realitzat.  Lluís Vidal Sixto

http://pauisolidaritat.ccoo.cat/cooperaciosindical/
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Clarobscurs de la sanitat del Bages
Des de CCOO pensem que hi ha dues qüestions 
relacionades amb l’actualitat de la sanitat del Ba-
ges que cal destacar. Per una banda, la posada en 
funcionament del servei de radioteràpia, que, de 
segur, permetrà donar un bon servei als malalts 
de càncer i evitar els desplaçaments de centenars 
de persones del Bages i d’una part important de 
la Catalunya central.

Per una altra banda, aquest any en farà deu 
de la signatura dels acords per a la millora de 
l’assistència sanitària a Manresa i al Bages. A 
l’abril del 2006 se signava l’acord de Manresa a 
l’ajuntament i al setembre del mateix any es fi rma-
va un segon acord complementari d’àmbit comar-
cal a la seu del CatSalut de la Catalunya central. 
En el primer d’aquests acords, i precisament en 
relació amb la radioteràpia, diu: “CatSalut es com-
promet a la posada en marxa d’un servei de radio-
teràpia a Althaia coincidint amb les obres previstes 
d’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
com també a promoure que Althaia es conver-
teixi en hospital de referència per als tractaments 
d’oncologia a les nostres comarques.” Ara, deu 
anys més tard, aquest compromís és una realitat.

Sense ànim de ser exhaustiu, val la pena fer algu-
nes consideracions generals a manera de balanç 
del que han signifi cat aquells acords i el seu com-
pliment en aquests anys:

• Els acords signats entre la Plataforma de De-
fensa de la Sanitat Pública del Bages formada 
per organitzacions polítiques, veïnals i sindicals 
i les administracions públiques competents i les 
entitats que gestionen serveis assistencials van 
signifi car passar del desacord i la mobilització a 
un ambient de pau social i col·laboració; donar 
un enfocament positiu i de millora al procés de 
reordenació i integració hospitalària; consolidar el 
projecte de concentració dels serveis públics hos-
pitalaris en un nou hospital, i aconseguir diverses i 
no menys importants millores als serveis sanitaris 
de tots el àmbits: d’atenció primària, hospitalaris, 
de salut mental i sociosanitaris.
• Podem dir que en aquest període de temps hi 
ha hagut millores en tots els àmbits esmentats 
i, particularment, en l’hospitalari, on disposem 

d’una important ampliació de Sant Joan de Déu – 
Althaia que permet disposar de més espais i equi-
paments, ubicar-hi nous serveis, desenvolupar el 
caràcter universitari i innovador, i millorar l’atenció 
als usuaris i usuàries. Però, paral·lelament, la si-
tuació de crisi econòmica i la política de retallades 
dels governs espanyol i català han produït impor-
tants retards i retrocessos en alguns aspectes 
gens menyspreables. Com sol succeir en aquests 
casos, les persones perjudicades, en general, són 
les que hi treballen i els usuaris i usuàries.
• El procés de concentració de l’activitat hospita-
lària pública a Sant Joan de Déu està inacabat. 
Serveis com oftalmologia, cirurgia ambulatòria, 
hemodiàlisi, rehabilitació, part de serveis adminis-
tratius i logística, entre altres, encara romanen a 
la Clínica i al Centre Hospitalari. Es dónen situa-
cions, especialment a Sant Joan de Déu i a la Clí-
nica on no hi ha una separació clara entre serveis 
públics i serveis privats.
• Durant aquest temps les persones que treballen 
a la sanitat han vist retallats sensiblement els seus 
salaris i les seves condicions laborals (per exem-
ple, han tingut un augment de la jornada laboral 
anual de fi ns a 48 hores, fet que els ha provocat 
decepció i malestar). Podem dir que amb les re-
tallades de sous i condicions que han sofert els 
professionals d’Althaia i del conjunt de la sanitat, 
han contribuït a fi nançar l’ampliació de l’hospital.
• Els usuaris i usuàries han patit clarament les 
retallades. En aquests anys les llistes i el temps 
d’espera per visites als especialistes, per fer pro-
ves diagnòstiques i tractaments i per portar a ter-
me intervencions quirúrgiques, s’han incrementat 
de forma important i, en força casos, per sobre 
de la mitjana catalana. El temps d’espera exces-
siu provoca l’empitjorament de les malalties i el 
patiment a les persones. Aquests increments de 
les llistes d’espera i determinades actuacions han 
afavorit la utilització de serveis privats.
• El nombre de llits hospitalaris disponibles se si-
tua al voltant dels 400 en lloc del 457 previstos 
als acords. Això, entre altres coses i no en poques 
ocasions, provoca acumulació de persones als 
boxs d’urgències amb les incomoditats i els incon-
venients que causa a aquests malalts i a les seves 
famílies. En no pocs serveis i plantes es detecten 
insufi ciències de personal que, d’una forma o al-
tra, afecten la qualitat de l’atenció.
• A l’atenció primària va acabar-se la construcció del 
CAP Bages de l’Institut Català de la Salut a Manre-
sa, que incorpora el CAP de la plaça de Catalunya i 
el Centre d’Urgències d’Atenció Primària, el qual ha 
millorat la seva capacitat d’atenció i funcionament. 
Als CAP, i més concretament als de l’ICS, junt a les 
retallades de sous, les reduccions de personal i de 
jornada s’hi han notat força. A més, no solen subs-

tituir les baixes per malalties i jubilacions. Si s’ha 
mantingut el caràcter docent i una bona qualitat en 
l’atenció als usuaris i usuàries ha estat fonamental-
ment per l’esforç dels professionals.
• Una de les coses que s’ha perdut és que quan 
el metge de capçalera indicava una visita amb un 
especialista, l’usuari o usuària sortia del CAP amb 
dia i hora concertada per al corresponent espe-
cialista. Ara no és així i cal restar a l’espera —no 
saps quant de temps— perquè t’avisin.
• En l’àmbit sociosanitari, i particularment a la 
Fusam, hi ha hagut millores en la remodelació i 
en els equipaments de l’Hospital de Sant Andreu 
i en aspectes com l’atenció domiciliària. No obs-
tant això, un dels compromisos més signifi catius, 
la construcció d’un nou equipament assistencial 
destinat a l’atenció integral de persones amb 
demències, no s’ha portat a terme. Paral·lelament 
es van perdre places públiques de llarga estada 
i les places residencials creades i previstes són 
de caràcter privat i accessibles a famílies amb 
recursos. És difícil d’entendre que una entitat de 
caràcter benèfi c assistencial i que està presidida 
per l’alcalde no destini una part de les places resi-
dencials que crea a les persones que tenen pocs 
recursos o que no en tenen.
• La inexistència de mecanismes d’informació i 
participació propera, on les organitzacions re-
presentatives d’usuaris i usuàries, veïnals i sin-
dicals puguin informar-se, conèixer i expressar 
preocupacions i propostes, accentua la sensació 
d’opacitat i de falta de transparència. Hi ha un des-
coneixement general i de desconfi ança en el fun-
cionament de les llistes d’espera, en les repercus-
sions que té el fet de no separar activitat pública 
i privada, en l’assignació de places residencials, i 
en moltes altres coses.

Les tasques del sindicat CCOO en el present i en 
el futur immediat, juntament amb les altres  orga-
nitzacions socials que ho considerin oportú, seran:

• Recuperar la qualitat de l’atenció sanitària en els 
aspectes en què ha sortit afectada per les reta-
llades, millorant on sigui necessari la dotació de 
professionals i mitjans.
• Clarifi car el funcionament i reduir de forma signi-
fi cativa les llistes d’espera de visites a especialis-
tes, proves diagnòstiques, tractaments i interven-
cions quirúrgiques.
• Recuperar les condicions laborals i salarials perdu-
des per part de les persones que treballen a la sanitat.
• Crear mecanismes d’informació i participació que 
superin la falta de transparència i, a partir d’un mi-
llor coneixement, permetin exercir la crítica i la pro-
posta constructiva de les organitzacions socials. 

Paco Pareja
Coordinador de CCOO de Sanitat del Bages
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CCOO sotmetrà a la participació de 
l’afi liació la seva signatura del Pacte 
de ciutat Manresa 2015-2019

El passat 18 de juliol es va signar a Man-
resa el Pacte de ciutat per a la promoció 
econòmica i la cohesió social. Aquest 
pacte s’emmarca en la concertació so-
cial que a escala municipal es dóna 
entre el govern de la ciutat, els agents 
socials (patronals i sindicats), els partits 
polítics del consistori i altres entitats. 
CCOO va signar l’anterior Pacte de ciu-
tat Manresa 2011-2015, i va participar 

de forma activa en el seu seguiment. De la mateixa manera, i donant-hi la importància que 
creiem que té, hem participat activament en l’elaboració del nou pacte, introduint-hi propos-
tes que milloren el text en aspectes socials, de formació, laborals i de participació. 

Fem Vallès
La plataforma Fem Vallès disposa, de 
dues noves adhesions, UGT i CCOO del 
Vallès Occidental i del Vallès Oriental. 
La suma per a la reorganització admi-
nistrativa d’aquests dos territoris, que 
representen prop del 17% del PIB de 
Catalunya, vol que el primer pol indus-
trial i exportador del sud de Europa es 
converteixi  en Àrea Vallès. Els sindicats 
majoritaris apostem per aquest projecte 
convençuts que pot ser un ingredient més 
per al desenvolupament econòmic i social 
del territori.   
Els secretaris generals de CCOO dels 
dos vallesos, Gonzalo Plata i Enrique 
Rodríguez, emfatitzen el servei a les per-
sones que aporta aquesta aposta. El des-
envolupament de noves infraestructures 
facilitarà la igualtat d’oportunitats. Posar 
fi  a la dependència del vehicle particular, 
facilitant els accessos a polígons, centres 
de treball, centres educatius o sanitaris, 
ampliarà les oportunitats, sobretot de do-
nes i persones immigrants. 
També destaquem que el canvi de ten-
dència comunicativa reduirà la sinistralitat 
laboral i facilitarà la reindustrialització del 
territori. La circulació de mercaderies per 
via fèrria facilitarà el trànsit per carreteres i 
rebaixarà l’impacte sobre el medi ambient.
Els secretaris generals coincideixen en 
el fet que compartir i sumar propostes, 
recursos i solidaritats entre ciutats apor-
ta valor afegit i avantatges per a tota la 
ciutadania. 

1. Consolidació i estabilització de les plantilles del Centre d’Iniciatives per a 
l’Ocupació (CIO) i del Centre de Desenvolupament per a Emprenedors 
(CEDEM).

2. Despenalització de la pobresa en l’Ordenança de civisme.

3. Programa d’afl orament de l’economia submergida en els sectors de 
l’hostaleria i la construcció.

4. Revisió de les concessions de l’ajuntament per a la gestió indirecta i la 
valoració del possible canvi a gestió directa.

5. Quantifi cació del salari mínim de ciutat en uns 1.000-1.050 euros.

6. Concreció del model de síndic de ciutat.

7. Ultraactivitat de les accions del pacte anterior.

8. Participació de les entitats signants en els processos de licitació pública.

9. Garantir la participació de les persones afectades per ERO i ERTO en la 
formació ocupacional i contínua.

10. Elaborar programes de formació propis i adaptats a les necessitats de 
la ciutat.

Hem estat de les poques organitzacions que han treballat el text i l’han millorat. En la negociació 
d’aquestes aportacions amb l’equip de govern vàrem aconseguir que se n’acceptessin la major 
part i s’acabés, per tant, amb una valoració positiva del pacte, que en conjunt representa més d’un 
centenar d’accions a favor de la cohesió social i el desenvolupament econòmic de la ciutat.

CCOO hem participat en la negociació del pacte de manera activa i valorem positivament l’acord, 
però no hem signat el pacte. El consell de la unió del passat 14 de juliol, i en aplicació d’allò acordat 
a l’Assemblea sindical oberta, va decidir obrir un procés participatiu perquè la nostra afi liació pugui 
conèixer el pacte, les aportacions fetes i, fi nalment, decidir si CCOO signa o no el document. Aquest 
procés es farà a partir de la realització d’assemblees informatives i el vot telemàtic del conjunt de 
l’afi liació de Manresa. Entre tots i totes participarem i decidirem.  Carles Manzanares
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La precarietat colpeja les dones amb més força 
La bretxa salarial ha augmentat quasi un punt a 
Catalunya, arribant als 25,95 punts (6.922,83 € 
que cobren menys les dones que els homes, 
com a mitjana salarial anual) segons l’avanç de 
l’Enquesta d’estructura salarial de 2014, feta pú-
blica a fi nals de juny.
 
Aquest augment de la bretxa és degut a que en-
cara que baixen els salaris d’homes i dones, la 
baixada del salari de les dones és el 175% de la 
dels homes.
 
Si ho mirem per franges d’edat, tan sols disminueix 
la bretxa salarial 1 punt entre la gent jove de menys 
de 25 anys, encara que la bretxa salarial és del 
24,5. A totes les altres franges d’edat la bretxa sa-
larial puja, destacant la pujada de 2,1 i 2,8 punts 
en les edats compreses entre 45 a 54 anys i 55 
anys i més; en aquests casos les dones cobren 
quasi 1/3 del salari dels homes (més de 10.000 € 
de diferència anual), degut a que augmenten els 
salaris dels homes i baixen els de les dones.
 
Si analitzem els salaris de les persones nascudes 
fora d’Espanya que viuen a Catalunya, ha aug-
mentat la bretxa salarial en 2,44 punts.
 
Per sectors d’activitat, tan sols es produeix una 
disminució de la bretxa salarial en el sector de la 
construcció (on tan sols hi ha l’1% del total de do-
nes que treballen). La bretxa salarial a la indústria 
augmenta en 2,35 punts arribant als 21,63, ja que 
ha pujat el salari dels homes (736 €) mentre ha 
baixat el de les dones (-144,5 €). Al sector dels 
serveis la bretxa supera els 25 punts: ha augmen-
tat també la bretxa ja que ha disminuït més el sa-
lari de les dones que el dels homes.

Si valorem la bretxa salarial en funció al tipus 
de jornada, observem que ha disminuït la bretxa 
salarial quasi 2 punts, encara que està en 16,26 
(5.000 €). Quant a la jornada a temps parcial 
s’observa un augment de més de 4 punts, situant-
se la bretxa salarial en el 4,86 quan a l’any 2013 
quasi no existia: comença a aparèixer la bretxa en 
les situacions més precàries, ja que disminueix 
més del doble el salari de les dones.
 
Quant al tipus de contractació, la bretxa augmenta 
tant en la contractació indefi nida com en la contrac-
tació de durada determinada. També es dóna el cas 
de que augmenta més la bretxa en les condicions 
més precàries, en 1,5 punts, situant-se en els 12,06 
(2.000 € de diferència anual), ja que la pujada del 
salari dels homes duplica a la de les dones. Igual-
ment la contractació indefi nida té una bretxa su-
perior als 27 (8.000 €) degut a que la baixada de 
salaris de les dones quadruplica la dels homes.
 
Per grups d’ocupació, augmenta 9 punts la bretxa 
salarial en les persones que treballen a la restau-
ració, en personals i a la venda, arribant als 36,13, 
degut a que la quantitat que puja el salari dels ho-
mes (1.100 €) baixa en el salari de les dones. Tant 
en aquestes ocupacions com en les elementals, 
on la bretxa està als 37,37, el salari de les dones 
és més 1/3 inferior al dels homes. Es dóna el cas 
que aquestes ocupacions són les que tenen els 
salaris més baixos, és a dir, que la precarietat tor-
na a colpejar més fort a les dones.
 
Per acabar amb aquesta bretxa salarial i impedir 
que la sortida d’aquesta crisi i atacs a les rela-
cions laborals sigui a costa de la precarització de 
les dones, des de CCOO exigim:

— Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva 
de gènere i incentivar les empreses petites i mitja-
nes per a negociar i dur a terme mesures i plans 
d’igualtat.
— Dotar la Inspecció de Treball de personal format 
i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofi ci 
per detectar i identifi car discriminacions laborals, 
sobretot en professions feminitzades.
— Pressupostos de l’Estat per a garantir els ser-
veis públics d’atenció social i dependència.
— Aplicar la durada i la prestació màxima del 
permís de paternitat que recull la Llei 3/2007 i la 
dotació de partides pressupostàries.
— Introduir en els convenis col·lectius:

• Defi nició de tots els conceptes retributius.
• Identifi cació dels conceptes retributius per a 

cada un dels llocs de treball per a evitar que 
existeixi qualsevol tipus de discriminació per 
raó de sexe.

• Garantir que els llocs de treball feminitzats no 
estiguin infravalorats.

• Tenir una valoració de llocs de treball amb pers-
pectiva de gènere.

• Crear una comissió paritària d’igualtat que faci 
el seguiment de tots aquests aspectes, més 
els inclosos en els plans d’igualtat. 

La 4a campanya de recollida de material escolar 
fi nalitzarà el proper 30 de setembre
A través de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS) hem iniciat la 4a campanya de recollida de material 
escolar, que serà distribuït a les escoles públiques o entitats a barris i municipis amb un alt nivell 
de risc d’exclusió social i a escoles que apliquen el criteri de la socialització de material escolar.

La llista de material que es recull és: Llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de colors, ma-
quinetes, retoladors, estoigs, cinta adhesiva, quaderns, llibretes i altre material fungible.

Gràcies a totes aquelles persones que, a través dels delegats i delegades d’empresa o bé perso-
nalment, heu donat material als diferents locals de CCOO. 

Gràcies per donar valor als drets de totes aquelles criatures que estan patint una situació injusta 
i injustifi cable. 
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Les convocatòries d’oferta pública 
d’ocupació com a mecanisme de 
prestació de serveis de qualitat a 
la ciutadania 

El passat 28 d’abril, el Grup d’Entesa i el PSC 
al Ple de la Diputació van presentar una mo-
ció per a la convocatòria de l’oferta d’ocupació 
pública de la Diputació de Barcelona. La mo-
ció redactada respon a una petició del sindicat 
CCOO amb el qual les dues formacions van 
mantenir converses per redactar-la. La moció 
va ser aprovada per majoria de tots els grups.

Tot un reguitzell d’organitzacions polítiques, 
socials i sindicals, entre elles CCOO, hem es-
tat denunciant que des del començament ofi -
cial de la crisi econòmica actual, un dels sec-
tors més afectats ha estat l’ocupació pública, 
en la qual, segons dades publicades aquest 
mes de juny pel Ministeri d’Hisenda, s’han 
perdut un total de 166.557 llocs de treball, des 
del gener del 2012.

Les entitats locals han retallat 27.733 llocs 
de treball en els darrers sis mesos del 2015 
(-4,8%). D’altra banda, les places ofertes per 
les administracions locals han caigut en els 
últims 5 anys un 87%, com a conseqüència 
de les limitacions a l’ocupació pública imposa-
des pel RDL 20/2012 i les successives lleis de 
pressupostos generals de l’Estat.

Aquest plantejament polític endegat pel Partit 
Popular només ha aconseguit reduir la quali-
tat i els serveis a la ciutadania, i ha generat 
precarietat amb una reducció dràstica de les 
plantilles i sense possibilitat de reposar-les 
efectivament al 100%, la qual cosa fa neces-
sària una crida de totes les corporacions lo-
cals i de la mateixa ciutadania, perquè el Go-
vern resultant d’aquestes darreres eleccions 
promogui un canvi urgent en la legislació que 
permeti cobrir vacants i garantir la prestació 
de serveis de qualitat d’allò que és públic.
D’altra banda, cal fer esment que, actualment, 
aquesta restricció en les ofertes públiques 
d’ocupació provoca que molts treballadors 
i treballadores públics romanguin en una 
situació d’inestabilitat laboral, de precarit-
zació de les seves condicions del treball i 
d’estancament professional que, en molts ca-
sos, repercuteix organitzativament en el si de 
les administracions locals, i de retruc en els 
serveis que es presten a la ciutadania. 

Si bé és cert que els ens locals no tenen ca-
pacitat legislativa, i la seva autonomia, tot i 
que explícita constitucionalment, és realment 
menor que la de la resta de nivells adminis-
tratius, sí que estan legitimats per aixecar la 
veu i començar a aprovar mocions que instin 
el Govern de l’Estat a suprimir els preceptes 
relatius a les restriccions en matèria de reposi-
ció d’efectius previstos a la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2016, mocions que ja estan sent 
debatudes a Sant Quirze del Vallès i a Caste-
llar del Vallès. 

Daniel Martínez

Delegat LOLS de la Secció Sindical de CCOO a 

l’Ajuntament de Sant Quirze 

VIH en l’entorn 
laboral
Per poder respondre a preguntes 
com ara què pot fer una delegada o 
un delegat davant les situacions de 
discriminació a les quals s’enfronten 
les persones amb VIH en l’entorn la-
boral, i per poder combatre amb ar-
guments els mites i les realitats del 
VIH en l’àmbit laboral, el dia 16 de 
setembre tindrà lloc, al Casal Pere 
Quart de Sabadell, una jornada for-
mativa.
Actuavallès i la Federación Traba-
jando en Positivo conduiran aquesta 
jornada de formació, sensibilització 
i refl exió. Són dues organitzacions 
amb una llarga trajectòria de donar 
resposta a les necessitats i les reali-
tats que viuen diàriament les perso-
nes portadores del VIH.
Les persones assistents a la jornada, 
relacionades amb l’assessorament 
sindical i el consell intercomarcal, 
rebran informació general sobre el 
VIH i la situació laboral de les perso-
nes que en són portadores, a més 
de formar-se en conceptes bàsics 
sobre la transmissió del virus i la 
discriminació a què s’enfronten les 
persones portadores. 
Es debatrà també sobre les eines 
de què disposem els delegats i les 
delegades quan detectem casos 
de discriminació, la potestat de 
l’empresari per sol·licitar el dictamen 
tècnic facultatiu i els mites i realitats 
del VIH en l’entorn laboral.
Un cop més, apostem pel reconei-
xement dels drets a través de la 
formació. Apostem per intercanviar 
formació i experiència com a mesu-
ra de prevenció de qualsevol tipus 
de discriminació. 

Jornada formativa el 16 de 
setembre al Casal Pere Quart 
de Sabadell


