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Aquest especial de l’assemblea digital recull l’últim Informe general, que va ser aprovat per 
unanimitat pel consell de la nostra unió intercomarcal, i un resum de les tres intervencions de 
l’assemblea general de delegats i delegades de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central. 
Tots dos actes van tenir lloc divendres, 29 de juny, a la Fira de Sabadell.   
L’assemblea, que va acollir uns 250 delegats i delegades, va ser conduïda per la companya 
Elisabeth Jiménez, secretària general de la Secció Sindical de CCOO a Italco. Hi van intervenir Vero 
Fernández, d’Acció Jove de CCOO de Catalunya; Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO del 
Vallès Occidental – Catalunya Central, i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

https://www.facebook.com/ccoovocccatc
https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.youtube.com/user/ccoovocccatc
http://www.ccoo.cat/vocc_catc
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Sempre que acaba “el curs” parem per fer balanç i establir els eixos de tre-
ball per al proper període. En aquest informe valorarem, sense aprofundir-hi 
en excés, la situació política, malgrat que correm el risc que en una setmana 
canviï de nou tot el panorama i que el que no vèiem possible sigui una rea-
litat o a la inversa… Perquè el canvi de Govern de l’Estat i de la presidència 
ha estat precisament així: en una setmana. Amb aquest canvi sembla que hi 
ha possibilitats d’anar mudant les coses i d’anar introduint l’agenda social a 
les prioritats del Govern. De fet, alguns canvis es comencen a percebre de 
manera tímida i també alguns discursos apunten que podem anar pel bon 
camí: ara només falta que la “música” que comencem a sentir també vagi 
acompanyada d’una “lletra” que hi estigui a l’altura.

Això no vol dir —de fet, no ens ho podem ni plantejar— que baixem la 
intensitat en la nostra feina diària…: negociació col·lectiva, acció sindical, 
concertació i també mobilització. Cal tenir en compte que els moviments 
que s’estan donant de tipus polític tenen molt a veure també amb la pressió 
i la mobilització sindical i social. Tampoc no podem obviar que la corrupció 
ha contribuït al fet que els partits polítics —més enllà del PP, lògicament, i 
C’s, que anava recollint, sempre segons les enquestes, la sagnia del PP— 
coincidissin en la necessitat de donar suport a la moció de censura del 
PSOE per posar fi al Govern del partit més corrupte d’Espanya i d’Europa.

Des de l’última reunió del consell de la unió intercomarcal, els canvis no 
s’han quedat només a l’Estat: a Catalunya també n’hi ha hagut. Tenim Go-
vern, estem recuperant les institucions, ja no s’aplica el 155 i els nostres 
companys i companyes de la Comissió Executiva de la CONC, amb el nos-
tre secretari general al capdavant, s’estan reunint amb les diferents conse-
lleries per situar la nostra agenda social i les nostres propostes i prioritats. 
Fins i tot Javier Pacheco ja ha tingut l’oportunitat de traslladar-les al nou 
president de la Generalitat.

És clau recuperar a Catalunya la normalitat institucional i política. Per això, 
també celebrem l’actitud de diàleg del nou president del Govern davant el 
conflicte de Catalunya i que entengui que aquest conflicte és de l’Estat i 
que cal intentar solucionar-lo i normalitzar la situació des de la política. Ara 
bé, també cal entendre que la normalitat és no tenir persones a la presó. La 
nostra posició continua sent la mateixa: la defensa dels drets i les llibertats, 
i construir ponts per evitar fractures, però, sobretot, continuar treballant per-
què l’agenda social sigui a la primera línia de les prioritats polítiques i del 
canvi de model productiu, perquè es reverteixin les retallades, es recuperin 
drets i llibertats, es deroguin les reformes laborals i la llei mordassa o per-
què la igualtat se situï com a prioritat política i social, entre d’altres. Per això, 
hem de recuperar la normalitat política a Catalunya.

Malgrat els canvis, en alguns casos esperançadors, seguirem amb la nos-
tra estratègia d’anar a l’ofensiva. Per això, tot just després de la reunió del 
consell, farem una assemblea general. I és que han canviat i s’han cons-
tituït governs, però la situació de la ciutadania no s’ha alterat: la millora 
de l’economia no arriba ni a les rendes familiars ni a les del treball i, per 

desgràcia, la precarietat se segueix obrint pas de manera preocupant. Hem 
de continuar infonent força a la negociació col·lectiva i hem de garantir el 
nostre sistema públic de pensions (“Governi qui governi, les pensions es 
defensen!”). Aquests compromisos els hem de tirar endavant sense oblidar 
que, en el nostre congrés, celebrat el 8 de març del 2017, vam aprovar una 
resolució titulada “CCOO feminista” i que, un any després, s’ha organitzat la 
mobilització més important del moviment feminista (el 8 de març del 2018), 
de la qual hem format part.

Aquest ha estat un veritable punt d’inflexió i un aixecament del vel patriarcal 
per veure amb més claredat encara la discriminació, les violències masclis-
tes, els feminicidis o la bretxa salarial, entre d’altres, que pateixen les nos-
tres companyes. Ha de ser un tema prioritari en la negociació col·lectiva, 
en la concertació, en el diàleg social i, en definitiva, en la nostra activitat 
diària, tant a dins del sindicat com a fora. Es tracta d’un veritable canvi 
per aconseguir la cohesió social. En aquest sentit, la participació i la feina 
preparatòria de la unió intercomarcal (assemblees a Sabadell, a Manresa i 
a les empreses, presència als mitjans de comunicació, tres rodes de prem-
sa, etc.) en la mobilització i la vaga general del passat 8 de Març van ser 
ingents i molt positives. També cal agrair la feina que fan diàriament algunes 
de les nostres seccions sindicals, però, especialment, la feina feta aquest 
8 de Març per les companyes d’Italco, de l’Ajuntament de Santa Perpètua, 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de Kostal, entre d’altres, que 
van portar l’aturada a actes reivindicatius i manifestacions. Es tracta de 
companyes i companys que fa molt de temps que treballen per la igualtat i 
que han aconseguit avenços des del sindicalisme confederal.

Tot i el punt d’inflexió que va suposar el passat 8 de Març, ens trobem amb 
sentències com la de La Manada. Una vergonya, un insult que deixa clar 
que el patriarcat és ben present a la judicatura. En primer lloc, 
perquè consideren abús la violació de cinc homes a una 
dona, i, en segon lloc, a causa del vot parti-
cular emès per un dels tres ma-
gistrats, que la defensa 
dels cinc acusats es-

Enrique Rodríguez Ruiz, secretari general de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central 
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grimeix per justificar la inexistència d’una violació en grup. A més, i malgrat 
els antecedents, és encara més vergonyós el fet que, a hores d’ara, estiguin 
en llibertat. La formació i l’educació en gènere són necessàries també a la 
judicatura i, a més, de manera urgent.

Que avui tinguem un consell de ministres majoritàriament format per do-
nes és un pas important, però el que importa veritablement és que aquest 
lideratge femení faci propostes i que donem suport als canvis legislatius i 
normatius per agafar amb força el rumb cap a la igualtat real i efectiva. Per 
això, és necessària una llei d’igualtat salarial i recursos per combatre les 
violències, és a dir, polítiques d’esquerres i feministes.

Nosaltres continuarem reivindicant la derogació de la reforma laboral. És 
la culpable, conjuntament amb els partits polítics que la van impulsar, de 
la situació actual de precarietat i de la dificultat que tenim a la negociació 
col·lectiva per fer evolucionar les negociacions dels convenis col·lectius, 
l’avenç salarial o la contractació estable i per frenar la bretxa salarial i pro-
moure la igualtat. A més, cal que reforcem la nostra feina per aconseguir 
un augment d’ingressos a la Seguretat Social i l’enfortiment de l’estat del 
benestar.

Cal reconèixer la feina de les nostres companyes i companys pensionistes. 
I encara que sigui cert que hem de treballar en la coordinació i, també, en la 
presa de decisions, sobretot pel que fa a les mobilitzacions, cal reconèixer 
que són un exemple de militància i activisme. Han estat presents a les pla-
taformes i moviments dels diferents territoris de la unió intercomarcal. Han 
organitzant xerrades, debats, concentracions i manifestacions a Terrassa, 
Manresa, Rubí, Cerdanyola, Sant Cugat, Sabadell, Barberà, la UAB, Moià, 
Berga… Cal felicitar-los. El 1985 defensaven el sistema públic de pensions, 
mobilitzant-se i organitzant una vaga convocada per CCOO en solitari: llui-
taven per un dret futur i ho continuen fent. Cal seguir el seu exemple.

Estem treballant en la campanya de pensions impulsada per la CONC, i 
des dels centres de treball hi ha hagut acompanyament, però no amb la 
intensitat desitjada. Ho deia al principi: malgrat que el canvi de Govern infon 
alguna esperança, no podem baixar la tensió. Des d’ara fins al setembre, 
ens prendrem un temps de reflexió i d’acumulació de forces, tot i que ja es-
tem parlant d’organitzar algun tipus de mobilització per promoure la igualtat, 
per eliminar la precarietat i per defensar uns salaris i unes pensions dignes. 
La nostra presència ha de ser massiva i ha de sortir dels centres de treball, 
sense oblidar-nos de la feina d’explicació i difusió de la renda garantida de 
ciutadania (RGC) —en aquest sentit, s’han fet dues jornades, una a Saba-
dell i una a Manresa.

El context econòmic no ha canviat gaire des de l’últim consell: seguim crei-
xent. N’és una mostra el primer trimestre del 2018, en el qual l’economia 
catalana ha augmentat un 3,3% interanualment. Els territoris de la nostra 
unió intercomarcal no en són una excepció i seguim el camí de creixement 
que es dona a Catalunya. Per això ens seguim plantejant, com ho fem en 
aquest document, la necessitat de continuar reivindicant que el creixement 
econòmic tingui la seva repercussió en la ciutadania, i, més encara, tenint 
en compte el pes que té la demanda interna en la nostra economia. 

És cert que l’atur baixa, però amb diferent intensitat entre homes i dones, 
com també és cert que la temporalitat augmenta i la precarietat també, i en 
aquest cas també la dona en surt malparada. Per això s’explica el nostre 
interès en la millora dels salaris i en el fet que la negociació col·lectiva tingui 
el paper que li pertoca per posar fi a aquestes situacions. És cert que ja 
s’han fet alguns passos, tant en matèria de negociació col·lectiva com de 
concertació (més endavant parlaré de l’AENC i de l’AIC). No és menys cert, 
però, que ha estat fruit també de les mobilitzacions del 8 i del 17 de març, 
del 14 d’abril sobre les pensions, de l’1 de Maig, del 16 de maig, per exigir 
el compliment del Pacte d’estat contra la violència masclista, i del 22 de 
maig, per la negociació col·lectiva. Totes aquestes mobilitzacions van en la 
línia de les millores sociolaborals i estan començant a donar els seus fruits, 
i així hem de valorar-les.

A hores d’ara ja s’ha fet l’enquesta a l’afiliació sobre els continguts de 
l’AENC i l’AIC. Sabem que són acords de caràcter obligant no normatiu 
que ara cal traslladar a la negociació col·lectiva i a la concertació social, 
però que són de vital importància perquè en molts casos actuen d’autèntic 
desembussador. A més, però, i després dels fracassos d’anys anteriors, 
també traslladem a la societat que estem canviant coses i, sobretot, que la 
mobilització dona fruits. Per això, hem de continuar. Ara tenim referències 
per a la negociació col·lectiva: pujades d’un 2% + 1% en funció de la pro-
ductivitat i orientació per a les clàusules de revisió. Un avenç important és 
situar un salari mínim per als convenis col·lectius de 14.000 €. També s’ha 
evolucionat en l’AIC i, entre altres coses, aquesta evolució és fruit de la 
mobilització que s’està fent per pressionar les taules de negociació.

En l’AIC s’han donat avenços importants i acords en matèria de reducció 
i ordenació de jornades per millorar l’ocupació i la conciliació en matèria 
d’igualtat, recomanacions en matèria de prevenció i formació, avenços en 
la concertació i el reforçament del marc català de relacions laborals, i im-
plementació d’una dinàmica de concertació contínua en l’àmbit bipartit i 
tripartit. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha d’apostar 
clarament per recuperar els drets socials i, sobretot, per 
fer realitat allò que ja estava pactat i desple-
gar l’aplicació de la renda garan-
tida de ciutadania, així 
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que l’embús que existeix ara per ara en la tramitació s’ha de solucionar 
urgentment. 

Un altre tema que s’ha de desplegar, i des de la CONC s’hi està treballant a 
consciència, és el Pacte nacional per a la indústria, perquè passi de la fase 
d’estudi i coordinació a la d’execució. Per fer-ho cal concretar i fer la dotació 
pressupostària necessària. Aquest tema pren una especial rellevància a la 
nostra unió intercomarcal, i més després del 7 de juny, quan hem donat un 
nou impuls al Pacte per a la reindustrialització. Amb relació als dos pactes, 
s’ha treballat molt i bé al llarg d’aquesta etapa i coordinadament amb la Ge-
neralitat. Hem de reconèixer la bona feina del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, però també hem de posar de manifest la bona feina que estem 
realitzant com a unió intercomarcal i felicitar-nos per ella, amb la inestima-
ble ajuda, l’assessorament i la coordinació de la CONC. Cal també treballar 
en matèria de formació i s’està fent des del Pacte per a la reindustrialització, 
però també hem de recordar la feina que es fa des dels diferents consells 
d’FP (Terrassa, Rubí, Riera de Caldes, Bages, Fundació Lacetània…). 

També en matèria d’educació hem de destacar la feina que han fet les com-
panyes i companys del sindicat intercomarcal en matèria de segregació a 
Terrassa, així com la dels companys del Bages per aconseguir que l’oferta 
de places sociosanitàries estigui a l’altura de les necessitats i sigui equili-
brada territorialment.

Aquests són alguns exemples de la nostra tasca quotidiana. Necessitem 
que el Govern de la Generalitat posi mà a l’obra i abordi aquestes qües-
tions, ja que es tracta de les necessitats dels treballadors i treballadores.

En l’àmbit intercomarcal continuem treballant en els diferents espais socio-
polítics, participant en els diferents consells municipals, en el seguiment del 
Pacte per a l’ocupació de Terrassa, del Pacte de ciutat de Manresa, de Fem 
Vallès, de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, etc.

Sense ànim d’aprofundir-hi en excés, sí que m’agradaria ressaltar dos temes:

1. Salari mínim de comarca: el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
ha fet una proposta de salari mínim per a aquelles empreses que treba-
llen per a les administracions local i comarcal. Cal dir que, segons la meva 
opinió personal, aquesta proposta comporta una dosi d’electoralisme 
important. El 7 de juny passat, a petició del president del Consell Co-
marcal, CCOO i UGT —Javier Pacheco, Enrique Rodríguez, Camil Ros 
i José Luis Fernández— vam mantenir una reunió per tractar aquest 
tema. Constatem que UGT i CCOO no estem en la mateixa sintonia en 
aquest tema. Mentre que UGT ho veu bé, CCOO té reserves pel que fa 
a l’aplicació i al problema que pot generar en la negociació col·lectiva 
d’empresa i de sector. Per aquest motiu s’ha constituït un grup de treball 
a la CONC amb federacions i territoris, per coordinar la nostra activitat 
en aquesta qüestió i consensuar propostes. Vam sortir de la reunió amb 
el compromís de crear un observatori de la contractació en l’entorn de 
l’Administració pública, en el qual el Sindicat Intercomarcal de l’FSC ha 
de tenir un paper protagonista.

2. Remunicipalització del servei d’aigua potable de Terrassa: des-
prés de l’estiu s’anirà concretant més, si és possible, aquest procés. 
Ja s’ha constituït l’Entitat Pública Empresarial i també l’Observatori de 
l’Aigua de Terrassa (del qual formem part), un òrgan de consulta i as-
sessorament al Govern de la ciutat. Les negociacions de les condicions 
laborals de la subrogació van a bon ritme i l’acord amb l’Ajuntament pot 
ser imminent. Per tant, després de vacances, es poden anar accelerant 
les coses. Està previst que la nova societat entri en funcionament el 10 
de desembre del 2018. La gestió directa i pública del servei és imminent, 
i en el fet que aquest procés acabi amb consens ampli, hi tenim molt a 
veure com a sindicat. La col·laboració entre la unió intercomarcal, l’FSC i 
els delegats i delegades ha estat molt important per a la consecució dels 
nostres objectius sindicals i socials, però, sobretot, ha estat exemple de 
conjugació de drets laborals i de ciutadania.

Continuem treballant conjuntament amb el Sindicat Intercomarcal 
d’Indústria en el seguiment i en l’evolució dels acords per assegurar la con-
tinuïtat de la mineria potàssica al Bages. Es tracta d’una activitat crucial no 
només per a l’economia i l’ocupació del Bages, sinó també de les comar-
ques veïnes.

En matèria de comunicació estem participant quinzenalment, a través de 
la responsabilitat de Comunicació i portaveu de la unió intercomarcal, a 
les tertúlies de Ràdio Sabadell, col·laborem mensualment amb el Regió7 i 
trimestralment, amb Capital Ràdio, a través de la Facultat d’Econòmiques 
de Manresa. En aquest temps, l’interès i la resposta dels mitjans de comu-
nicació han augmentat.

En canvi, en clau interna, continuem tenint seriosos problemes per poder 
mantenir la base de dades, amb tots els correus electrònics, telèfons, etc., 
per assegurar una comunicació correcta amb el conjunt de l’afiliació o, com 
a mínim, amb un nombre important de les 20.000 persones afiliades.

Seguim treballant per recuperar i valorar la nostra me-
mòria democràtica. S’han realitzat sortides 
culturals, com la de “La batalla 
de l’Ebre”, i hi ha pro-
gramades “La ruta de 
l’exili” i “El silenci dels 
telers”. Així mateix, 
c o n t i n u e m 
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col·laborant amb diferents ajuntaments per aconseguir espais i reconeixe-
ment per a les advocades i advocats d’Atocha. Estem preparant, el proper 
20 de setembre a Manresa, un acte de reconeixement a aquests advo-
cats i la presentació del llibre Apuntes de un abogado laboralista en des-
encanto, de l’advocat Marc Viader Pericas, el qual va tenir un paper molt 
important defensant la nostra classe en els anys foscos de la dictadura. 
Paral·lelament, estem buscant el moment per planificar un acte de reconei-
xement a l’afiliació i homenatjar les persones que fa més de 25 anys que 
estan afiliades al sindicat. Pel que fa a aquest últim aspecte, hi hem de tre-
ballar ara, perquè el setembre és un mes ple d’actes. A més, el 6 d’octubre 
tornarem a celebrar la Diada del Treball Digne. L’objectiu és reunir 3.000 
persones i, per tant, des de la unió intercomarcal ens hi haurem d’implicar 
de manera important.

La cinquena edició de la Cursa per la Justícia Social de Terrassa, que or-
ganitzem conjuntament amb Prodis, va ser un èxit. Aquest és, de fet, l’acte 
més important que projectem cap a la societat. Enguany vam aconseguir 
el rècord de participació, amb més de 1.100 atletes i 200 persones volun-
tàries. Va ser una matinal lúdica, festiva i reivindicativa, on la solidaritat i 
la integració de les persones amb discapacitat van tenir un protagonisme 
especial, com també els més petits i petites. Vull felicitar l’equip de la unió 
intercomarcal, que, una vegada més, ha demostrat que, per molt gran que 
sigui el repte —i ja és sabut que moure i organitzar més de 2.000 persones 
no és gens senzill—, són persones molt capaces, treballadores i amb una 
gran capacitat de treball en equip. Aquí hi ha els resultats i ara ja estem 
treballant per superar-nos en la sisena edició.

Centrant-nos ja en l’aspecte més intern, en aquest últim període hem re-
forçat l’assessorament sindical amb la incorporació de dues persones més 
i també hem augmentat les consultes respecte de l’any passat. L’objectiu 
segueix sent millorar el servei, i és per això que continuarem reforçant la 
gestió de l’assessorament i estrenyent la col·laboració i la coordinació amb 
els nostres serveis jurídics. Va ser, doncs, per tots aquests motius, que vaig 
proposar que una persona es dediqués a coordinar tots aquests aspectes 
amb més dedicació.

Hem realitzat una jornada-trobada d’assessors i assessores amb els companys 
i companyes advocats. També estem implementant el servei de declaració 
de renda al conjunt de la unió intercomarcal i valorem molt positivament l’any 
d’implementació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) a la seu de Terrassa.

Després de les vacances d’estiu ja ens trobarem en període de concen-
tració electoral. Abordarem aquest procés com a primera força sindical al 
Vallès Occidental – Catalunya Central i hem d’acabar-lo reforçant la nostra 
majoria sindical.

És cert que estem augmentant la nostra representació respecte del 2015 i 
del 2016, però no és suficient. Cal, primer, renovar els processos on tenim 
majoria per evitar que caiguin del còmput, de la mateixa manera que hem 
de millorar els nostres resultats a les empreses blanques. Això és de vital 
importància per a la consecució de l’objectiu. Com podeu comprovar, la di-
ferència amb el segon sindicat està minvant, i és per aquest motiu que hem 
de plantejar tornar, com a mínim, a les diferències del 2016.

Si ens centrem en el 2018, l’evolució de les dades, com a mínim fins al 
març, ens situa en una tendència descendent. L’augment de la diferència 
és per la pèrdua de l’altre sindicat. És urgent i necessari que creixem en 
nombre de delegats i delegades i augmentem la diferència. Aquestes dues 
dades han de ser positives de manera sostinguda per poder garantir la con-
solidació de sindicat majoritari a les quatre comarques de la unió interco-
marcal. Sabem que al Berguedà és una tasca molt complicada, però hem 
de seguir intentant-ho.

Tenim noves eines per treballar els indicadors d’afiliació i s’està incidint en 
la simplificació de procediments, incloent-hi el fet d’afiliar. Ja estem en dis-
posició de realitzar jornades d’acollida. També cal seguir treballant des de la 
UAT i reforçar la tasca de la recuperació d’impagats.

SITUACIÓ EL 31 DE GENER DEL 2018

RAMS DONES % HOMES % TOTAL %

CONSTRUCCIÓ I SERVEIS 549 32,26 1.153 67,74 1.702 8,42

FSC 1.290 38,59 2.053 61,41 3.343 16,56

SERVEIS 2.679 53,9 2.291 46,1 4.970 24,62

EDUCACIÓ 887 66,79 441 33,21 1.328 6,58

INDÚSTRIA 1.824 22,66 6.224 77,34 8.048 39,86

SANITAT 635 81,51 144 18,49 779 3,86

ACCIÓ JOVE 7 35 13 65 20 0,1

TOTALS 7.871 38,98 12.319 61,02 20.190 100

SITUACIÓ EL 31 DEMAIG DEL 2018

RAMS DONES % HOMES % TOTAL %

CONSTRUCCIÓ I SERVEIS 564 32,79 1.156 67,21 1.720 8,50

FSC 1.306 38,93 2.049 61,07 3.355 16,60

SERVEIS 2.693 54,13 2.282 45,87 4.975 24,60

EDUCACIÓ 891 67,14 436 21,86 1.327 6,56

INDÚSTRIA 1.857 23,22 6.140 76,78 7.997 39,56

SANITAT 674 82,30 145 17,70 819 4,06

ACCIÓ JOVE 9 37,50 15 62,50 24 0,12

TOTALS 7.994 39,54 12.223 60,46 20.217 100

Com podem veure a les taules anteriors, en els primers cinc mesos del 
2018, hi ha tendència a l’augment en l’afiliació, tot i que és petit. Per això 
hem de seguir treballant per anar consolidant aquest creixement. 
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Intervenció d’Enrique Rodríguez 

Les mobilitzacions han donat els seus fruits, ara cal fer realitat el dret a la feina i a la vida digna dels 
treballadors i les treballadores #AraEnsTocaANosaltres

El secretari general del territori, Enrique Rodrí-
guez, va obrir la seva intervenció fent un repàs 
de la situació econòmica actual. Va posar l’accent 
en una de les realitats que fa temps que el sin-
dicat denuncia i en què treballa insistentment: 
l’economia puja i els beneficis empresarials aug-
menten, però això no s’ha traduït en la millora de 
les economies familiars, dels salaris i del tipus de 
contractació. La preocupació per l’atur, la contrac-
tació i la precarietat són eixos fonamentals de la 
nostra feina diària. I en aquest punt, el secretari 
general va insistir amb força que qui més pateix 
aquesta situació són les dones. Va incidir també 
en la idea que la lluita per la igualtat i per posar 
fi a la bretxa salarial que castiga les companyes 
al llarg de la vida ha de ser un compromís ferm i 
quotidià per a CCOO. 

De la situació política actual va destacar els canvis 
produïts en el Govern central i els va celebrar. Un 
canvi desitjat que ens ha sorprès, tant per la cele-
ritat com per les voluntats polítiques que manifes-
ten algunes de les noves ministres. Tot i això, però, 
va dir que aquest sindicat romandrà a l’ofensiva 
perquè la mobilització, com bé sabem, sempre 
dona els seus fruits. 

Així mateix, va destacar la recuperació del Govern 
i de les institucions catalanes, i l’anul·lació del 155. 
D’altra banda, va posar de manifest la presenta-
ció, a les diferents conselleries, de les nostres 
prioritats, de les nostres propostes i de la nostra 
agenda social, a càrrec de la Comissió Executiva 
de CCOO de Catalunya. 

En to crític i amb afectació va titllar de vergonya la 
nefasta política migratòria d’Europa. La Mediterrà-
nia s’està convertint en un cementiri de persones 
innocents. Ho va catalogar d’indecència, de falta 
d’humanitat, d’una qüestió tan dolorosa que no 
ens pot deixar indiferents. 

També va mostrar la seva preocupació per 
l’augment de la ultradreta a Europa (Itàlia, Polò-
nia, Hongria, Àustria…). En contraposició amb 
aquesta realitat, va fer referència a Portugal, un 
país on les polítiques d’esquerres han capgirat la 
situació, tot i que d’això, ningú no en parla. 

Dels canvis i dels nous passos que s’estan fent en 
la negociació col·lectiva i la concertació, va des-
tacar el protagonisme de les mobilitzacions dels 
dies 8 i 17 de març.

La vaga, les aturades i les mobilitzacions del pas-
sat 8 de Març també van ser un punt destacat de 
la seva intervenció. S’hi va referir com un punt 
d’inflexió que ha marcat un abans i un després en 
el sindicalisme de classe, un sindicalisme com-
promès amb totes les lluites contra les violències 
masclistes, contra les desigualtats i contra la injus-
tícia patriarcal. Va reclamar voluntat i compromís 
polític i sindical, i va felicitar el moviment feminista. 

Arran de l’esment fet a la vergonyosa sentència de 
La Manada i a la preocupació pel tractament jurí-
dic i social d’aquest fet, els assassinats masclistes 
també van aparèixer en la seva intervenció.       

Com no podia ser d’altra manera va felicitar els 
companys i les companyes pensionistes per totes 
les manifestacions, actes i concentracions fets 
en defensa del nostre sistema de pensions així 
com per la campanya sobre pensions duta a ter-
me per CCOO de Catalunya. Va remarcar, però, 
que aquest debat s’ha de continuar portant a les 
empreses: les futures persones pensionistes han 
de saber que el nostre sistema és viable i que les 
pensions s’han de defensar. 

Temes com el salari mínim de comarca, la muni-
cipalització de l’aigua de Terrassa, el Pacte per la 
reindustrialització del Vallès Occidental o el segui-
ment del Pacte de la mineria del Bages van ser 
temes que també va abordar.  

Un punt important de la seva intervenció va ser 
el dedicat a l’afiliació i a les eleccions sindicals. 

L’Enrique Rodríguez va explicar que estem aug-
mentant la nostra afiliació, però lentament. El nos-
tre objectiu és continuar guanyant les eleccions 
sindicals, perquè l’afiliació és la que ens dona la 
força i la capacitat de mobilització i els recursos, 
i són les eleccions sindicals les que ens atorguen 
la capacitat de representació en la negociació 
col·lectiva, els convenis, la concertació i el diàleg 
social. Comptem amb tots i totes vosaltres per 
augmentar i reforçar la majoria sindical. 

Finalment, va concloure la seva intervenció desta-
cant amb un breu resum els següents punts: 

u La millora econòmica ha d’arribar a les fa-
mílies, a les treballadores i els treballadors i a la 
ciutadania. 

u Hem d’aprofitar els nous escenaris polítics 
per recuperar drets laborals, drets socials i drets 
nacionals. I no podem baixar la guàrdia. 

u S’han de revertir les retallades. 

u La lluita per la igualtat real i efectiva i el com-
promís sindical per posar fi a totes les violències 
que pateixen les dones ha de ser una prioritat. 

u Hem de créixer en afiliació i guanyar les 
eleccions sindicals, hem de continuar sent el pri-
mer sindicat per assegurar que la nostra presència 
en la negociació col·lectiva i el diàleg social siguin 
determinants a fi de fer realitat el dret a la feina i a 
la vida digna dels treballadors i les treballadores.   

#AraEnsTocaANosaltres 

Secretari general de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central 



7

Núm. 32 - juliol de 2018

Intervenció de Javier Pacheco

“Tenim la capacitat i l’estructura per recuperar els drets que ens han pres en aquests temps de crisi”

El secretari general de CCOO de Catalunya va co-
mençar la seva intervenció fent esment de la gent 
jove del sindicat, remarcant que no ens hem de 
resignar mai a allò que alguns ens plantegen com 
un problema sense solució: “Que els meus fills tin-
guin una vida pitjor que jo.” Així mateix, ens va fer 
sentir orgullosos que els joves puguin expressar-
se al nostre sindicat, en referència a la intervenció 
de la companya Vero Fernández, d’Acció Jove.

Del tema polític i social actual ens va fer reflexio-
nar sobre la sentència de la Gürtel i el final dels 
sis anys de la foscor més forta que s’ha donat en 
democràcia, en els quals la classe treballadora ha 
experimentat el pitjor patiment en democràcia, fet 
que ens ha dut a la limitació de les llibertats, les 
retallades de drets socials i de drets laborals. 

Les mobilitzacions han estat la resposta de la so-
cietat a totes les retallades i al desmantellament 
del marc democràtic del nostre país. Pacheco va 
remarcar la importància de confluir amb la socie-
tat per aplegar totes les manifestacions, ja que 
hem de tenir capacitat de resposta. Sabem que 
tenim capacitat i estructura per recuperar els drets 
que ens han pres en aquests temps de crisi.

La finestra d’oportunitat que s’ha obert amb 
aquest nou Govern, l’hem d’aprofitar per desblo-
quejar temes molt importants, com són la renda 
garantida de ciutadania (RGC), el Pacte nacional 
per a la indústria i l’acord de la funció pública. Ja 
s’ha iniciat una ronda de reunions; tot i això, no 
hem d’oblidar que el Govern actual és un dels 
més febles que hem tingut i que per fer polítiques 
d’esquerres haurà de convèncer gent de dretes.

L’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 
s’ha desbloquejat gràcies al sindicat i s’ha arribat 
a un acord que s’ha de desenvolupar. Els blocs 
fonamentals d’aquest acord, que té tres anys de 
vigència, són:

1. Increments salarials: una part fixa 
d’aproximadament el 2% i una part variable de 
l’1%.

2. Establiment d’un salari mínim de conveni de 
14.000 euros.

3. Convenis col·lectius: podran establir mecanis-
mes de revisió salarial.

4. Impuls de la renovació i l’actualització dels con-
venis, articulant regles sobre vigència, ultraactivi-
tat i procediment negociador.

5. Modificació de l’article núm. 42 de l’Estatut dels 
treballadors.

6. Mesures per al manteniment de l’ocupació, afa-
vorint adaptacions de jornades.

7. Formació i qualificació professional. 

8. Creació d’un observatori que en el termini de sis 
mesos faci un informe a partir del qual es puguin 
millorar les situacions d’absentisme no desitjat.

9. Administració: cal instar-la a realitzar canvis 
legals que permetin extingir contractes de treball 
per complir l’edat ordinària de jubilació, sempre 
que el treballador o treballadora tingui dret a la 
pensió completa de jubilació.

10. Regulació del Consell Nacional de Negociació 
Col·lectiva.

11. Lluita contra l’economia submergida.

12. Necessitat de recuperar el contracte de relleu.

13. Desenvolupament de mesures integrals per 
afavorir la igualtat laboral i salarial entre homes 
i dones.

13. Simplificació de la finalització del contracte de 
comú acord entre les parts i inici de les presta-
cions oportunes.

Altres temes dels quals va parlar Javier Pacheco 
són:

u L’Acord interprofessional de Catalunya, que 
ens donarà més eines per lluitar contra la reforma 
laboral.

u No permetre que les empreses multiserveis es 
desvinculin dels convenis sectorials de referència.

u Creació d’una comissió per fer diagnosi i es-
brinar si, realment, les plataformes digitals són 
cooperatives o són empreses que esclavitzen la 
gent que hi treballa.

u Creació d’un departament de la Secretaria de 
Política Sectorial de la CONC per donar respos-
ta a tots els problemes de precarietat, en el qual 
s’ha creat un servei de l’aplicació WhatsApp per 
denunciar-ho.

u Serveis jurídics civils: la primera visita de les 
persones en situació de precarietat serà gratuïta.

u Elaborar mesures concretes en el treball, a 
través dels convenis per aconseguir el que vam 
iniciar el 8 de Març.

u Per al col·lectiu LGTBI s’han tractat temes de 
jornada, d’ordenació, de temporalitat i de con-
tractació. Tot un ventall de propostes que s’han 
d’incorporar als convenis col·lectius.

Va demanar al nou Govern que aprofiti les oportu-
nitats per poder fer canvis de legislació en el marc 
dels drets civils i democràtics per poder recuperar 
el marc democràtic, ja que és absolutament im-
prescindible. Un dels canvis importants que s’han 
de fer és donar una solució al sistema de pensions: 
se n’ha de resoldre tant la sostenibilitat com la sufi-
ciència per poder tenir una vida digna.

Per acabar, ens va recordar que a CCOO hem 
resistit la crisi, hem passat a l’ofensiva i hem co-
mençat a recuperar drets. Hem de ser capaços 
d’augmentar l’afiliació per tenir més força, hem de 
guanyar les eleccions sindicals i hem de fer realitat 
els drets que conquerim. 

Secretari general de CCOO de Catalunya
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Les persones joves hem de trencar amb la perversitat de la individualitat. Ens hem d’organitzar a les 
empreses i hem de fer i ser sindicat  

La companya Vero, a la seva intervenció, va fer un 
repàs de la situació actual del jovent al mercat de 
treball. En aquest sentit, va insistir en la necessitat 
de lluitar contra la precarietat arrelada a causa de 
la reforma laboral i en les conseqüències que té 
aquesta realitat a l’hora de fer que la gent jove no 
cregui en l’actual sistema de benestar i de reparti-
ment, com és el cas de les pensions.

És especialment important corregir les condicions 
d’accés a les primeres feines, fent pujar salaris i 
millorant les condicions de treball, que també re-
percutiran en el manteniment del sistema públic 
de pensions.

Una de les claus més importants per lluitar contra 
la precarietat està vinculada a la contractació: els 
contractes de curta durada, la parcialitat no desit-
jada, la inestabilitat i les modalitats de contracta-
ció vinculada als estudis, com becaris, pràctiques, 
etc., són els principals problemes amb què es 
troba el jovent.

Finalment, va recordar la necessitat d’organitzar 
la gent jove a les empreses. Cal que en el proper 
període de concentració d’eleccions sindicals els 
joves s’incorporin a les candidatures de CCOO 
per organitzar-se, i aquesta és una tasca de 

renovació que ha de tenir el compromís de tota 
l’organització. Així mateix, va incidir en la impor-
tància que la gent jove conegui Acció Jove i hi 
participi, ja que ella és el futur i el present del 
nostre sindicat. 

Moments de l’assemblea

Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya  

Intervenció de Vero Fernández Garcia


