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Els sindicats exigim un pla de xoc davant l’augment de la
desigualtat i la pobresa

Denunciem la inacció del Govern de la
Generalitat per combatre la inflació
CCOO i UGT hem denunciat en roda de premsa la inactivitat i l’absència de polítiques de
protecció per part del Govern de la Generalitat, davant del greu augment de preus que
estem vivint, i exigim un pla de xoc.
La manca de control de preus ha generat
una crisi de rendes a les classes populars i ha
provocat una important pèrdua de poder de
compra a la majoria de la població.
Les conseqüències que la crisi financera i sanitària ha tingut en les rendes més baixes ha
incrementat la vulnerabilitat social, cosa que
ha augmentat la desigualtat i la pobresa. Ara
hem arribat a un punt del tot insostenible.
Calen millores de protecció social
CCOO exigim que el Govern millori la protecció social per a la gent que més pateix i complementi les mesures ja aprovades, d’àmbit
estatal, amb recursos propis que beneficiïn la
majoria de la població catalana.

Proposem incrementar l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) un 9 %. Aquest
indicador serveix per valorar la situació de
necessitat i per poder tenir dret o accés a les
prestacions, però porta congelat des del 2010.
A més, també creiem necessari ampliar la cobertura de la renda garantida de ciutadania

i complementar amb 150 euros el bo social
dels 200 euros de l’Estat per arribar a un bo
d’ajut a subministraments bàsics de 350 euros
a totes les persones amb ingressos inferiors al
salari mínim.
També cal complementar les bonificacions al
transport públic urbà i interurbà fins a la gratuïtat per garantir la igualtat de tracte a tota la
xarxa catalana de ferrocarril, metro i autobús.
És necessari el control de preus
Al Govern de l’Estat li exigim que, al paquet de
mesures aprovades, hi incorpori el control de
preus i que reguli sectors econòmics com ara
l’energia, el transport o l’alimentació.
També demanem una reforma fiscal que
obligui les empreses que estan augmentant
els seus beneficis a pagar més impostos de
manera que es millori la recaptació i es puguin destinar més diners a polítiques socials
que protegeixin la majoria de la població de
l’augment de preus.
Finalment, enviem un missatge clar a les patronals: els convenis col·lectius han de garantir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores amb les clàusules de revisió salarial.
Els salaris més baixos dels convenis han de
seguir creixent per poder recuperar el valor
que han perdut amb l’augment dels preus.

editorial
L’evolució és solidaritat
En una classe a la universitat l’antropòloga Margaret Mead, davant la pregunta de quin era el primer
signe d’humanitat dels homínids primigenis, va respondre que es tractava d’un fèmur on es podia veure
la cicatriu d’un trencament curat. La gent pensava
que assenyalaria el mètode de fer foc, un gerro, la
roda…, però l’antropòloga ho va explicar ben clar:
al regne animal, si et trenques una cama, quedes
desprotegit i ets presa fàcil dels teus depredadors.
Que un homínid tingui una cicatriu de fractura indica que algú va guarir, ajudar i cuidar fins a la seva
recuperació un company o companya de manada,
ergo, un signe que s’havia evolucionat des d’un comportament animal a un de nou: la humanitat.
Nosaltres ens dediquem a això: a guarir. Ajudem,
cuidem, exercint la solidaritat i el principi de mutualitat, i ens dotem dels recursos necessaris per
protegir-nos dels nostres depredadors. Avui els
nostres depredadors pretenen que no tinguem allò
necessari per viure i acabem aquest semestre reclamant, entre d’altres, salaris dignes i condicions
de treball justes. Reclamem arribar a final de mes,
reclamem tenir salut, tenir educació o tenir temps
lliure, coses que semblen òbvies, però la desaforada resposta dels propietaris dels béns i la producció
mostra que no, que cada dia cal aixecar-se per reclamar una i mil vegades el dret a una vida digna
en una societat justa.
Tot això ho fem amb la millor eina que hem trobat
les treballadores i treballadors: el sindicat, CCOO.
I any rere any ho mostrem fent transparents els
nostres comptes, tant econòmics com pel que fa
al nombre de treballadors i treballadores afiliats. I
sí, sorprenentment, en solitari. Ni patronals ni cap
altre sindicat —sí, ho sentiu bé— fan transparents els seus comptes. Que ningú us torni a dir que
si estem subvencionats, que si no som la primera
entitat catalana, que si naps que si cols. Tot això és
mentida, no estem subvencionats i fem possible
la nostra activitat gràcies a les quotes dels milers
de treballadors i treballadores afiliats que paguen
quota. Tot això ho registrem a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya i és de domini públic. I la
resta? Doncs no ho fan i prou, són ells els que han
de donar explicacions en tot cas.
I així una altra vegada demostrem un comportament civilitzat, avançat, humà, i, mentre esperem
que els nostres depredadors evolucionin, els ajudarem domesticant-los i exercint la solidaritat per
continuar evolucionant, sempre, cap a millor.

www.ccoo.cat
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Reclamem la instal·lació d’aire
condicionat a les cabines del
cremallera de Núria

CCOO de Catalunya ha reclamat a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que instal·li
equips de climatització dins de les cabines
del tren cremallera de la vall de Núria. Les
temperatures, a l’estiu, a dins de les cabines, pugen més amunt dels 35 graus centígrads, fet que empitjora notablement les
condicions de treball.
L’any 2019 es van renovar els trens, però
només es va instal·lar climatització a la
zona dels passatgers. Des d’aleshores
CCOO, a través dels delegats i delegades
de prevenció i del comitè d’empresa, ha
reclamat aquesta millora, però la direcció
només ha accedit a posar-hi pedaços.
Per al sindicat, la instal·lació de la climatització a les cabines garantiria la salut i unes
bones condicions laborals per als treballadors i treballadores durant l’estiu i en
èpoques amb onades de calor, que cada
vegada són més freqüents, però també
repercutiria en la seguretat dels usuaris i
usuàries del cremallera.

CCOO aconsegueix la millora
dels contractes de la plantilla
de l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat
La Federació de Serveis a la Ciutadania de
CCOO ha aconseguit, després de molts
mesos de feina al Tribunal Laboral de Catalunya, que els treballadors i treballadores
de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat tornin a tenir contractes indefinits fixos.
El passat dimecres 20 de juliol, el Parlament
de Catalunya va aprovar la modificació de
la llei que regula el tipus de contractes
d’aquestes persones. L’any 2019 la plantilla
va patir un procés de subrogació que es va
fer de manera irregular, cosa que va provocar que els seus contractes empitjoressin i
deixessin de ser fixos.
Amb aquest canvi CCOO ha aconseguit
fer realitat una reivindicació històrica dels
treballadors i treballadores de l’ens i fer un
pas més en la lluita contra la temporalitat
irregular.

Som l’única entitat social transparent que presenta els comptes

CCOO lliura els comptes auditats i
la memòria d’activitat del 2021 a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya
CCOO va lliurar el passat dijous, 21 de juliol,
els comptes auditats del 2021 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya (CS CONC) a la Sindicatura de
Comptes.
El sindicat és l’única entitat social transparent
que presenta els seus comptes a la sindicatura, seguint la tradició iniciada l’any 2004, amb
l’objectiu de rendir comptes i complir amb
l’obligació autoimposada de ser transparents
en la gestió dels nostres recursos.
Patrimoni sanejat
El tancament de l’exercici 2021 presenta un
resultat positiu d’1.574.690 euros. El balanç integrat el 31 de desembre del 2021 mostra un
patrimoni sanejat i una situació de solvència
global a curt i a mitjà termini.
La major part dels ingressos del sindicat,
el 85,49 %, prové de fonts pròpies (quotes
d’afiliació, assessorament sindical i jurídic…),
mentre que les subvencions només suposen
un 14,51 % dels ingressos de CCOO. Aquest
fet garanteix la viabilitat de l’activitat sindical i
la independència del sindicat.

COMPOSICIÓ DELS INGRESSOS

Pel que fa a les despeses, el 70,14 % del valor
de les quotes que aporten els afiliats i afiliades es destina al pagament de les despeses
de personal, mentre que el 29,86 % restant
serveix per cobrir altres serveis.
Finançament públic insuficient
Cal destacar que el finançament públic dels
sindicats és molt insuficient en relació amb
les funcions que els encomana la llei. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que cobreixen les condicions
laborals del 70 % de la població assalariada. A
més, mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració
i el seguiment de les polítiques públiques que
sostenen l’estat del benestar per al 100 % de
la població. Aquestes tasques requereixen
temps i personal tècnic que estan pagant sobretot les persones afiliades.
Els comptes anuals, inclosa la memòria i
l’informe íntegre d’auditoria, es poden consultar
al web de CCOO de Catalunya, ccoo.cat, juntament amb altres informacions econòmiques
rellevants, a l’apartat de “Transparència” .

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES DEL
VALOR D’UNA QUOTA

7,14 %
7,37 %

85,49 %

Ingressos propis
Subvencions institucionals
Ingressos per activitats finalistes
de col·laboració social

4,61 %
25,25 %

70,14 %

Despeses de personal
Serveis exteriors i despeses sindicals
Altres despeses
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CCOO demana
mesures de xoc
contra la sinistralitat
a la construcció

L’Agrupació de Bombers i Bomberes
de CCOO reclama millores contra
la precarietat
L’Agrupació de Bombers i Bomberes de CCOO a la Generalitat de Catalunya reclama
una nova regulació del sector que permeti millorar les condicions laborals precàries
que pateixen els companys i companyes de la professió.
L’onada de calor de les darreres setmanes ha deixat una superfície de més mil hectàrees cremades a Catalunya i una trentena de focs al conjunt de l’Estat. La falta de
neteja dels boscos, la imprudència humana o les altes temperatures a causa del canvi
climàtic en són les culpables, però per evitar que la situació es repeteixi també cal millorar les condicions en què treballen els professionals que s’enfronten al foc.
Per a CCOO cal una nova llei catalana que reguli la professió i s’adapti a les necessitats
actuals del col·lectiu. Professionalització plena, compliment de les lleis de prevenció de
riscos laborals, millora de les competències, plans d’igualtat, plans d’ocupació, adaptació als nous reptes tecnològics i actualització dels mitjans tècnics són algunes de les
demandes del sindicat.

CCOO de l’Hàbitat ha reclamat recentment
que s’activin a curt termini les mesures de xoc
necessàries contra la sinistralitat a la construcció, ja que, durant les darreres setmanes, tres
treballadors del sector han perdut la vida al
seu lloc de treball.
CCOO lamenta profundament aquest fet i demana que s’apliquin canvis en els procediments,
les normes d’actuació i l’assumpció de responsabilitats per part de les administracions i les
empreses perquè no hi hagi ni una mort més.
Cal aconseguir un compliment més rigorós
del conveni, de la Llei reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i de la
Llei de prevenció de riscos laborals. Al mateix
temps, s’ha d’aturar la precarietat, posant fi a
la inseguretat contractual, els baixos salaris,
les prolongacions de jornada, la pressió dels
terminis i la manca de formació.
A més, durant els mesos d’estiu cal establir
mesures perquè les altes temperatures, la radiació solar i la humitat ambiental no afectin
negativament la salut dels treballadors i treballadores.

CCOO signa el 20è Conveni col·lectiu de SEAT

Ahir va tenir lloc la reunió final de la Mesa
Negociadora del Conveni de Seat, en la qual
CCOO i UGT —que tenen la representació del
92 % del comitè intercentres— van signar el
20è Conveni col·lectiu de l’empresa, en els
termes del preacord assolit el passat 17 de
juny. Aquest principi d’acord va ser ratificat
amb un 72,34 % de vots a favor en el referèn-

dum vinculant celebrat el 29 de juny,
en el qual va participar el 89,04 % de
l’afiliació de CCOO i UGT de Seat.
El 20è Conveni col·lectiu de Seat
compleix els objectius que s’havien
marcat en la plataforma reivindicativa
i estableix les bases per governar, de
manera inclusiva, el procés de transformació industrial cap a una mobilitat sostenible en què està immersa
tant l’empresa Seat com el conjunt del sector
de l’automòbil.
El conveni inclou un pla de futur que dona
estabilitat a l’ocupació mitjançant el Pla de
suspensió voluntari que servirà d’avantsala a
una jubilació en molt bones condicions per
a 1.330 persones. Garanteix, a més a més, la
càrrega de treball per al centre del Prat, im-

pulsant l’electrificació del centre de Martorell,
apostant per la segona plataforma elèctrica
per garantir la rendibilitat de Seat i aprofitant
noves oportunitats de negoci, com el projecte d’economia circular per a Seat Barcelona (el
Prat).
El nou acord manté el poder adquisitiu de la
plantilla, en vincular la clàusula de revisió salarial a la inflació i en incorporar una important
millora en la classificació professional. A més,
també inclou una reducció de la jornada individual, que passa a ser la menor del sector,
i diverses millores en aspectes socials com els
permisos, el Pla de diversitat LGTBI+, etc.
Un cop establertes aquestes bases, ara toca
treballar-ne el desenvolupament per conquerir un futur millor per a la plantilla de Seat, un
futur sostenible i inclusiu.
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CCOO de Catalunya considera insuficient la modificació
del Reglament d’estrangeria
El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana la modificació del Reglament d’estrangeria,
que regula els drets i les llibertats dels estrangers
a Espanya i la seva integració social.
La reforma recull elements positius que afavoriran la vida de les persones estrangeres, però
desaprofita l’oportunitat de construir un model
de gestió que doni resposta a la circumstància
de milers de persones que es troben en situació
irregular al nostre país.

Valoració positiva d’alguns aspectes
Des del sindicat valorem positivament alguns
aspectes, com ara que la renovació de les

autoritzacions de residència i treball tingui
ara una vigència de quatre anys, cosa que
elimina càrrega administrativa i burocràtica
i dona més estabilitat a les autoritzacions,
la qual cosa permet treballar per compte
d’altri o per compte propi. També és positiva
l’ampliació de les persones beneficiàries, pel
que fa a l’arrelament familiar, i la incorporació del treball per compte propi, pel que fa
a l’arrelament laboral. Una altra millora és la
possibilitat que les persones que puguin demostrar sis mesos de relació laboral realitzada
sense papers puguin obtenir autorització de
residència i treball sense haver de demostrar
cap període mínim d’estada a l’Estat espanyol.
Aspectes que generen dubtes
D’altra banda, CCOO de Catalunya valorem negativament que durant la tramitació de la reforma del reglament no s’hagi donat una veritable
negociació a través del diàleg social. Malauradament, sembla que la reforma només vulgui
donar resposta a les suposades necessitats de
determinats sectors laborals on es requereix la
incorporació urgent de persones estrangeres,
en comptes d’apostar per la millora de les condicions de treball de sectors precaritzats.

A CCOO tampoc ens agrada que l’autorització
d’estada per realitzar estudis es transformi en
una autorització de residència i treball gairebé sense límits, ja que això fomenta que les
persones que venen a estudiar s’hi quedin un
cop acaben, la qual cosa promou la fuga de
cervells dels països d’origen.
Pel que fa a la contractació de persones estrangeres en origen, la reforma atorga carta
blanca a l’Administració en la determinació
de la situació nacional d’ocupació per mitjà
d’una proposta lliure i sense límits de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes
Econòmics. A més, la suposada millora del
Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura es
concreta únicament en una reducció dels terminis de publicitat de l’oferta i de les gestions
administratives.
Un altre element que genera dubtes en la
seva aplicació és la figura de l’arrelament per
formació, que permet obtenir una autorització de residència només d’un any a aquelles
persones que es comprometin a realitzar
un formació vinculada al treball, cosa que
contradiu la mateixa argumentació del Govern per justificar la reforma de lluitar contra
l’economia submergida.

CCOO lamenta la defunció de Teresa Feliu i Pep Pàmies
CCOO lamenta profundament la pèrdua, els darrers dies, de Teresa
Feliu, sindicalista històrica del metall a Tarragona, i Pep Pàmies, que
havia estat delegat d’Educació a Terrassa.
Teresa Feliu va néixer a la Selva del Camp fa setanta-cinc anys i va treballar a l’antiga MAI (ara Lear) de Valls. Va ser aquí on va començar la
seva relació amb el sindicalisme, primer al Sindicat Vertical i, posteriorment, a CCOO. L’any 1973 va ser detinguda, torturada i empresonada
pel règim franquista. Quan va sortir de la presó, l’empresa la va acomiadar, però, gràcies a la lluita de les seves companyes i companys, va ser
readmesa una altra vegada. Va ser membre del Comitè d’Empresa de
MAI durant molts anys i també va formar part del Comitè d’Empresa
Europeu de Lear.
La recordarem com una gran persona, compromesa i lluitadora incansable pels drets dels treballadors i les treballadores i per l’emancipació
de les dones.

D’altra banda, Pep Pàmies va morir als seixanta-vuit anys. Era
mestre de professió i també va ser delegat sindical de CCOO.
Posteriorment va ser regidor d’Educació a l’Ajuntament de Terrassa, entre el 2003 i el 2011.
En Pep era un home compromès amb la realitat i un incansable
lluitador contra les injustícies socials..
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INFODESCOMPTES - novetats per al juliol i propostes d’estiu
Per accedir als avantatges, cal consultar prèviament les condicions de cadascuna de les ofertes.
VIATGES
YOONUDIAM TRAVEL
Viatges diferents i a mida, amb un 5 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.
Vegeu-ne més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/yoonudiam-travel/.

ALLOTJAMENTS
CATALONIA HOTELS & RESORTS
S’aplica un 10 % de descompte als seus hotels.
Més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/catalonia-hotels-resorts/.
DUNAS HOTELS & RESORTS (CANÀRIES)
S’aplica un 10 % extra de descompte per a l’afiliació de CCOO sobre qualsevol oferta al web. Acumulable a altres ofertes. Informació a:
https://www.ccoo.cat/descomptes/dunas-hotels-resorts/.

ESPORTS
CICLES LA SALUT (BADALONA)
Bicicletes de tota mena, components, recanvis i accessoris de la millor qualitat. I roba de màxima qualitat perquè la teva sortida
sigui al més còmoda possible. Descomptes en bicicletes i accessoris del 15 %, i als subministraments i components, del 10 %.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/descomptes/cicles-la-salut/.
SAM CLUB D’ESGRIMA (BARCELONA)
T’agradaria provar un esport centenari, inclusiu, segur i divertit? Fins al 40 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/descomptes/sam-club-desgrima.

ESPECTACLES
TEATRE POLIORAMA (BARCELONA)
Nou espectacle de La Brutal, Romeu i Julieta, amb un descompte del 20 %.
Vegeu-ne més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/teatre-poliorama/.
DIVERCLICK
Diverses ofertes per a espectacles i activitats de tota mena. Amb un 5 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.
Més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/diverclick/.

SALUT I BENESTAR
BUCALIA CLÍNIQUES DENTALS
Apliquen un 5 % de descompte per a l’afiliació de CCOO en tots els tractaments.
Més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/bucalia/.
PUNT D’EQUILIBRI (TARRAGONA)
Punt d’Equilibri és un espai dedicat al tractament del dolor i la salut de la dona. Ofereix serveis d’acupuntura, massatge i biomagnetisme.
Més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/punt-dequilibri/.

DIVERSOS
BABYBOOM (BADALONA)
Botiga de puericultura. Ofereix un 5 % de descompte per a l’afiliació de CCOO en comandes superiors a 150 €.
Vegeu-ne més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/babyboom.
EUROUNIFORMS (EN LÍNIA)
Botiga en línia especialitzada en roba laboral i uniformes. Descompte del 10 % a tota la botiga en línia.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/descomptes/eurouniforms/.
HOMECARWASH (BARCELONA)
Serveis de neteja a vehicles amb un 10 % de descompte.
Més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/homecarwash/.
BODEVICI (BARCELONA)
Gelateria sostenible amb un 10 % de descompte.
Vegeu-ne més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/gelateria-bodevici/.
ELECTROSALFER (EN LÍNIA)
Web de productes electrònics i per a la llar. Ofereix un 10 % de descompte amb codi exclusiu.
Més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/electrosalfer/.
BENZINERES
Recorda que hi ha descomptes per a l’afiliació en benzineres Cepsa, Galp i Disa-Shell.
Més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/?_sft_dis_category=benzineres.
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