
www.ccoo.cat

Núm. 403 - dijous, 15 de setembre de 2022
butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

editorial
Una tardor calenta 
contra un hivern fred
Salari o conflicte? Estem avisant des de 
la primavera, però la balança sembla 
inclinar-se cada cop més cap al costat 
de la mobilització. Tot i que hi podria 
haver alternatives. Les patronals hau-
rien d’entendre que no podem deixar 
sense respondre la manca de voluntat 
negociadora que s’evidencia en el baix 
ritme al qual s’estan signant els convenis 
sectorials enguany. Hi ha alternativa a la 
possible caiguda de la demanda a con-
seqüència de la pèrdua d’uns salaris que 
ja no serveixen per comprar gran cosa. 
I les administracions han d’entendre 
també que qualsevol alternativa possi-
ble passa per una veritable progressivi-
tat fiscal, sense la qual el debat queda 
reduït a un estira-i-arronsa constant en 
què les cartes estan marcades a favor 
de les patronals. Aquesta tardor caldrà 
combatre el fred mobilitzant-nos en di-
versos fronts, tant en defensa de la ne-
gociació col·lectiva com en les eleccions 
sindicals que es comencin a celebrar 
en el període de concentració que és a 
punt de començar, o impulsant políti-
ques públiques que ajudin a redreçar les 
desigualtats i a pal·liar les situacions més 
dures. És hora ja que es reforcin l’IMV 
(ingrés mínim vital) i la RGC (renda ga-
rantida de ciutadania), que creiem que 
haurien d’augmentar en un 15 %, i que 
es revisi l’IRSC (l’índex de renda de sufi-
ciència), que fa més d’una dècada que 
es manté igual. Cal que ens mobilitzem i 

Ofrena floral per la Diada Nacional 
de Catalunya
Un cop més, l’11 de Setembre a primera hora 
del matí ens vam aplegar a uns quants punts del 
territori per fer la tradicional ofrena floral als di-
ferents monuments d’arreu de Catalunya. L’acte 
central va tenir lloc a Barcelona, on ens vam re-
unir amb altres entitats del país per fer l’entrega 
del nostre ram de flors. Enguany l’encarregada de 
lliurar-lo va ser la secretària general de la Federa-
ció de Sanitat, Alícia Hernández. La comitiva va 

La Fundació Cipriano García i el 
Seminari Salvador Seguí acullen un 
acte centrat en la cultura de la pau en 
la construcció nacional de Catalunya

Com cada any, en vigílies de la Diada de 
l’Onze de Setembre, CCOO de Catalunya i la 
Fundació Cipriano García, a través del Semi-
nari Salvador Seguí, van organitzar un acte 
públic que, enguany, estava centrat a reflexio-
nar sobre la cultura de la pau en la construcció 
nacional de Catalunya. 
Amb aquest acte, CCOO de Catalunya i la Fun-
dació Cipriano García volen propiciar una re-
flexió sobre el moviment per la pau al nostre 

país, en clau històrica i de present, elaborada 
a partir de la constatació del fet que la guerra 
d’Ucraïna ha sumit en la perplexitat, el des-
concert i el temor el conjunt de la societat i, 
singularment, les organitzacions d’esquerres i 
els moviments socials i ecopacifistes.
A l’acte hi van participar la secretària d’Estudis, 
Cultura i Memòria del sindicat, Dolors Llobet, 
i el director de la Fundació Cipriano García, 
Marc Andreu, els quals van presentar el do-
cument que el Seminari Salvador Seguí ha 
elaborat justament amb el títol “La cultura de 
pau en la construcció nacional de Catalunya”. 
Després, va tenir lloc un debat, moderat per 
la directora de la Fundació Pau i Solidaritat, 
Esther Caballé, entre J. M. Delàs Tica Font, es-
pecialista del Centre d’Estudis per la Pau; Jordi 
Armadans, politòleg, periodista i activista per 
la pau i el desarmament; Sònia Olivella, advo-
cada del Centre Iridia, i Javier Pacheco, secre-
tari general de CCOO de Catalunya. 

estar encapçalada pel nostre secretari general, Javier Pacheco, el qual, després de l’entrega, va fer 
declaracions a la premsa detallant els continguts del manifest i les nostres reivindicacions de cara 
a la tardor. Posteriorment, els assistents a l’acte van assistir a l’homenatge a Salvador Allende, que 
va tenir lloc a la plaça del barri del Carmel de Barcelona dedicada al president xilè. 

que estiguem més 
actius que mai en 
la nostra tasca al 
sindicat, perquè 
d’allò que fem, de 
la força que aconseguim i 
de la nostra capacitat de fer 
que la inflació no recaigui 
només sobre la nostra es-
quena en dependrà el futur 
dels propers anys. Ens hi ju-
guem molt. 
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S’aconsegueix un avenç en les 
negociacions a Kostal gràcies a 
l’èxit de la vaga

Reconegut el dret a l’atur a les 
treballadores de la llar
CCOO de Catalunya considera molt positi-
va la millora de les condicions de treball i 
l’accés a les prestacions per desocupació 
per a les persones que treballen en l’àmbit 
de la llar, que és una vella reivindicació del 
sindicat, alhora que reclamem l’aplicació 
plena del Conveni 189 de l’OIT.

Celebrem que el reial decret llei aprovat pel 
Consell de Ministres incorpori nous drets la-
borals i de protecció per desocupació per al 
més de mig milió de dones treballadores que 
actualment conformen el sector d’empleades 
al servei de la llar a tot Espanya, mesures que 
reclamàvem des de fa dècades.
El reconeixement del dret a les prestacions 
de desocupació, tant contributives com assis-
tencials, l’extensió de la cobertura del Fogasa, 
la garantia d’aplicació de la Llei de prevenció 
de riscos laborals o la limitació de la figura del 
desistiment per extingir els contractes labo-
rals són, sens dubte, avenços importants en 
els drets laborals i de protecció social per a 
aquest col·lectiu de treballadores, que, de 
manera injusta, patien històricament una 
desigualtat de tracte que ha arribat fins i tot 
a merèixer retrets del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea.
A partir del mes d’octubre del 2022 les perso-
nes treballadores empleades al servei de la llar, 
majoritàriament dones, tindran reconegut el 
dret a cotitzar per prestacions de desocupació. 
Alhora, la nova norma preveu una important 
bateria de bonificacions per ajudar a la forma-
lització de l’ocupació submergida que encara 
existeix en aquest sector d’activitat.
L’aplicació de la legislació en matèria de pre-
venció de riscos laborals, de la qual actual-

ment es trobaven excloses —si bé el reial 
decret llei la remet a la posterior concreció re-
glamentària—, resulta igualment una fita his-
tòrica que contribuirà, sens dubte, a la millora 
de les condicions i de les garanties laborals 
d’aquest col·lectiu professional.
Finalment, les limitacions que s’imposen a la 
utilització de la figura del desistiment com 
a fórmula arbitrària per extingir el contrac-
te de treball suposen un pas endavant i, per 
tant, deixen molt limitades les possibilitats 
d’extingir el contracte sense causa.
Tot i això, cal posar també de manifest el fet 
que es tracta encara d’una reforma que no ha 
estat negociada en l’àmbit del diàleg social i 
que, en aquest àmbit, ha de ser complemen-
tada, incorporant-hi elements del Conveni 
189 de l’OIT que encara queden pendents, 
com ara la regulació del dret a la negociació 
col·lectiva per a aquest sector dels serveis, el 
paper de la Inspecció de Treball o la plena in-
tegració en el règim general amb caràcter im-
mediat, que ha quedat ajornada fins al 2024.  

L’empresa ha reduït l’expedient a la meitat 
i ha retirat la proposta de retallades que 
acompanyava l’ERO
Gràcies a la pressió de la vaga convocada a 
Kostal s’ha aconseguit fer un avenç en les 
negociacions amb la direcció de l’empresa 
per minimitzar l’afectació de l’expedient. 
En la reunió d’ahir, amb la mediació de la 
Inspecció de Treball, l’empresa es va avenir 
a rebaixar a la meitat el nombre de perso-
nes afectades, que passen de 109 a 56, i a 
retirar les mesures d’acompanyament de 
l’expedient, que suposaven una retallada 
de les condicions laborals de la plantilla.
Des de CCOO valorem positivament les 
dues mesures i seguirem treballant per 
minimitzar al màxim possible l’impacte 
de l’expedient i per garantir mesures no 
traumàtiques per a les persones afectades.
El comitè d’empresa i els sindicats tornen 
a estar reunits amb la direcció de Kostal 
Electrónica per seguir avançant en les ne-
gociacions en aquesta línia. 

Nylstar: impagament salarial i 
falta de manteniment 
El 8 de setembre les treballadores i treba-
lladors de Nylstar (Blanes) es van trobar 
que no podien continuar la seva jornada 
laboral perquè l’empresa distribuïdora del 
servei havia tallat el subministrament elèc-
tric de la fàbrica per impagament. Aquest 
fet agreujava encara més la situació de la 
plantilla, que no ha cobrat la nòmina del 
mes d’agost i no ha rebut cap resposta de 
l’empresa sobre quan els pagarà els salaris 
pendents. La direcció de Nylstar tampoc 
es va personar en produir-se el tall de 
llum. CCOO ha presentat una demanda 
contra Nylstar a la Inspecció de Treball per 
exigir-li el pagament de les nòmines i per 
denunciar la manca de manteniment de 
les instal·lacions de l’empresa, ja que s’està 
posant en risc la seguretat de les persones 
que hi treballen. 

http://www.twitter.com/ccoocatalunya
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http://www.instagram.com/ccoocatalunya
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CCOO de Catalunya impulsa el Pacte nacional per a la 
indústria 2022-2025
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Just acabades les vacances, el dia 9 de se-
tembre, Govern i agents socials hem signat 
el Pacte nacional per a la indústria (PNI) 
2022-2025, després d’una negociació que 
s’ha allargat més del previst. La proposta 
inicial del Govern era fluixa pressupostària-
ment i poc ambiciosa en matèria de canvi 
de model energètic i d’indústries estratègi-
ques, com l’hidrogen verd, les bateries o els 
semiconductors, entre d’altres. CCOO ha exi-
git més inversió pública, aprofitant els fons 
europeus de recuperació, el desplegament 
de les renovables com a pilar de la política 
industrial, la creació d’un fons de transició 
justa vinculat als processos de transforma-
ció industrial i una governança permanent 
del PNI des del Consell Català de l’Empresa. 

Au.  

Conquesta sindical
Javier Pacheco va destacar en l’acte de sig-
natura que aquest pacte és una important 
conquesta sindical i de la classe treballado-
ra. Sovint s’atribueix a governants i empre-
sariat els avenços en el progrés econòmic 
d’un país, però se sol obviar que és preci-
sament a les empreses i als governs a qui 
els costa més fer canvis quan aquests són 
estructurals i de gran calat. Només cal veure 
com li ha costat a la indústria de l’automòbil 
transitar cap al motor elèctric i com està 

costant canviar la regulació del mercat 
elèctric, ja que les empreses ni volen renun-
ciar a la nuclear ni als beneficis caiguts del 
cel. És en aquest context de transició que 
CCOO va apostar en el 12è Congrés per 
donar impuls prioritari al canvi de model 
productiu, la digitalització i el desplega-
ment de les renovables. Una aposta que es 
va veure reflectida en el cicle de jornades 
al Palau Macaya titulat “Transicions…” de la 
primavera passada.     

L’edició anterior del PNI 2017-2020 partia de 
la constatació de l’esgotament d’un model 
econòmic que retrocedia en PIB industrial, 
en ocupació i en justícia i benestar, i que, 
a més, ens abocava a una crisi ecològica i 
energètica sense precedents. També el ba-
lanç d’aquelles polítiques industrials deixa-
va constància que només amb despesa 
corrent en infraestructura, formació profes-
sional, internacionalització i subvencions a 
la productivitat no és suficient per rellançar 
la indústria. El focus estratègic cal posar-lo 
avui en l’assoliment d’autonomia energèti-
ca, industrial i tecnològica per sobreviure a 
les múltiples crisis encadenades que fuete-
gen les economies industrials.

Principals objectius
Els principals objectius que s’ha fixat el PNI 
2022-2025 són: fer créixer el pes de la indús-
tria fins a un 22 % del PIB el 2025 (un 25 % 
el 2030), augmentar el grau de digitalització 
de l’empresa per fer créixer la productivitat 
un 3 % anual, electrificar la indústria per 
descarbonitzar l’economia incrementant 
la generació d’energies renovables fins al 
27 % i crear ocupació industrial de quali-
tat. Per assolir-los, CCOO ha exigit un can-
vi d’actitud a l’Executiu per tal que aquest 
esdevingui no acompanyant sinó actor del 
canvi, liderant la transició amb inversió pú-
blica i amb acció legislativa i reguladora. La 
transició ecològica i digital exigeix un nou 
tauler de joc amb un govern de la Genera-
litat que sigui emprenedor, que generi am-

Salvador Clarós

plis acords socials que donin seguretat jurí-
dica per arrossegar el capital privat cap a les 
empreses del nou cicle i que s’imposi per 
sobre del poder dels oligopolis i de la finan-
cerització de l’economia, que en els darrers 
decennis ha arrossegat el món a la crisi. Un 
govern, en definitiva, que articuli mecanis-
mes per a la col·laboració entre l’empresa 
i les institucions en una entesa que priori-
tzi l’ocupació de qualitat i la protecció de 
béns públics com l’aigua, l’aire, el territori i 
els ecosistemes per augmentar la sobirania 
industrial, tecnològica i de recursos del país.  
CCOO de Catalunya hem fixat mesures de 
transició justa i de responsabilitat social 
amb clàusules socials i laborals per a la con-
tractació pública i per a les empreses que 
rebin ajuts del PNI. Així mateix, s’impulsen 
actuacions imprescindibles per a la transi-
ció justa i l’ocupació de qualitat en matèria 
de formació, igualtat i seguretat i salut.

En la seva valoració de l’acord, Javier Pache-
co va destacar que Catalunya va massa tard 
en la transició energètica. Aquest PNI 2022-
2025 requeriria molta més inversió i planifi-
cació a mitjà i a llarg termini per recuperar 
el temps perdut. Cal que fem una transició 
justa, cosa que només és possible des d’una 
governança forta a Catalunya, amb majories 
socials i acords. Seguint l’estela del PNI, ins-
tem també el Govern a convocar-nos per a 
un pacte nacional per al turisme, un sector 
important per a la nostra economia que cal 
redimensionar perquè no entri en col·lisió 
amb les polítiques d’estalvi energètic, mo-
bilitat sostenible i ús del territori. Del model 
turístic que triem a Catalunya, en depenen 
infraestructures com l’aeroport, l’ampliació 
del qual es debat des de fa mesos, una xar-
xa ferroviària que cohesioni el territori o les 
condicions de treball i els salaris de les per-
sones treballadores a l’hostaleria, la restau-
ració i la cultura, a més d’una política de sòl 
respectuosa amb el paisatge. 

https://ja.cat/gencat-PNI

https://www.youtube.com/watch?v=6TUZbuofEkw&t=2s
https://ja.cat/gencat-PNI
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Els accidents de treball durant la jornada 
laboral van créixer un 27,40 % durant el 
primer semestre de l’any, respecte del 
mateix període de l’any anterior, però 
en el cas dels mortals l’augment arriba al 
38,71 %.
Les dades publicades per l’Observatori del 
Treball i Model Productiu de la Generalitat 
referides a la sinistralitat laboral ocorreguda 
a Catalunya el primer semestre del 2022 han 
tornat a mostrar la tendència d’increment de 
la sinistralitat laboral que s’està apreciant en 
els últims mesos a Catalunya. Com ja hem de-
nunciat, la reactivació econòmica s’està fent 
posant en perill la vida i la salut de moltes 
persones treballadores.
Fins al mes de juny s’han produït a Catalunya 
un total de 106.359 accidents de treball, cosa 
que suposa un augment del 15,28 % respecte 
del mateix període del 2021.
Entre els accidents amb baixa, 52.616 han 
ocorregut dins de la jornada de treball (incre-
ment del 27,40 %) i 8.800 en el camí d’anada a 
la feina o en el de tornada (augment del 23,11 
%). Per gravetat i respecte dels accidents in 
itinere, s’aprecien increments del 23,11 % en 
el cas dels lleus, del 18,84 % en el dels greus 
i del 80 % en el dels mortals, amb 9 persones 
mortes, 4 més que el 2021.
També en l’àmbit dels accidents produïts du-
rant la jornada laboral constatem creixements 
importants, tant pel que fa als lleus (27,43 %) 
com als greus (21,37 %) i als mortals (38,71 
%), amb un total de 43 persones treballado-
res que han perdut la vida a la feina durant el 
primer semestre del 2022, 12 més que en el 
mateix període del 2021.

40 treballadors morts
Aquesta mortalitat laboral s’ha concentrat 
especialment en els homes, amb 40 treballa-
dors morts i un increment del 42,86 %, i en el 
sector de serveis, amb 23 persones mortes i 
un augment del 35,29 %, tot i que és la cons-
trucció el sector que presenta un increment 
més pronunciat dels accidents de treball mor-
tals durant la jornada (175 %), amb un total 
d’11 persones mortes. La mortalitat laboral 
s’ha concentrat també en les persones tre-
balladores amb contracte temporal, amb 12 

La sinistralitat laboral continua a l’alça

morts, que suposen un increment del 300 %. 
En canvi, en el cas de la contractació indefi-
nida l’augment ha estat del 21,74 % (28 acci-
dents mortals).
Segons la tipologia, és preocupant que s’hagi 
doblat la mortalitat relacionada amb patolo-
gies no traumàtiques. Considerant conjunta-
ment els accidents mortals in itinere i els pro-
duïts dins de la jornada laboral, veiem com la 
mortalitat laboral mostra un increment del 44 
% respecte del 2021.
Aquesta preocupant tendència creixent 
s’observa també en termes d’incidència. Així, 
aquest índex, que representa la sinistralitat re-
lativa expressada en nombre d’accidents per 
cada 100.000 persones ocupades, mostra, res-
pecte del primer semestre del 2021, un aug-
ment del 21,94 % per al conjunt d’accidents 
de treball produïts durant la jornada, i el major 
increment es concentra en el cas dels mortals 
(32,76 %). Si comparem amb el primer semes-
tre del 2019, abans de la pandèmia, això supo-
sa un 38,7 % més d’accidents mortals.
El repunt de la sinistralitat durant la jornada 
laboral es concentra especialment en les do-
nes, que, tot i patir menys accidents, mostren 
un increment del 45,42 %, mentre que en el 
cas dels homes l’increment és del 19,23 %. 
Una dada que ens parla de nou de la segre-
gació del mercat laboral i que es correspon 
també amb l’augment més significatiu que 
mostra el sector de serveis (37,89 %), mentre 
que els increments en la resta de sectors han 

estat del 2,39 % en l’agricultura, del 10,49 % 
en la indústria i del 10,88 % en la construcció.
També en funció de la gravetat dels acci-
dents s’observen augments sensiblement 
més significatius en els contractes temporals, 
i destaquen especialment els mortals, en què 
l’increment se situa en l’11,31 % per a la con-
tractació indefinida i en el 329,46 % per a la 
temporal.
Per tant, veiem com la sinistralitat laboral 
també té a veure amb les característiques de 
l’ocupació que es crea. Tenir contracte tempo-
ral continua sent un incrementador del nivell 
de risc al qual s’exposen les persones treballa-
dores i que afecta els nivells de protecció de 
la seva vida i la seva salut.
Es continuen produint accidents per cau-
ses fàcilment detectables i prevenibles que 
mostren el deteriorament de la seguretat i la 
prevenció a les empreses. Aquestes xifres són, 
per tant, l’indicador d’un sistema preventiu 
esgotat que no està protegint bé el dret fona-
mental a la salut. El sistema es caracteritza per 
un alt ús dels serveis de prevenció externs, 
fet que es vincula amb una menor prevenció 
interna a l’empresa i que permet els incom-
pliments empresarials. És necessari que el 
Govern espanyol i el de Catalunya ampliïn les 
competències i els recursos humans i mate-
rials de la Inspecció de Treball i que aquesta i 
la Fiscalia actuïn de manera contundent i vigi-
lant. També cal millorar el control de qualitat 
sobre els serveis de prevenció.  
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El darrer curs va venir marcat per les imposi-
cions del Departament d’Educació, especial-
ment l’avançament del calendari escolar, i per 
la seva manca total de voluntat negociadora. 
Aquesta actitud, que va indignar el conjunt 
de la comunitat educativa, va provocar grans 
mobilitzacions i nou jornades de vaga. Va 
quedar clar que n’estàvem fins al capdamunt, 
de patir les conseqüències de molts anys de 
poca inversió en educació i de mantenir unes 
retallades ferotges en les nostres condicions 
laborals, a més de dos anys molt tensos a cau-
sa de la pandèmia.
L’avançament del calendari sense cap con-
sens i el reajustament consegüent de la jorna-
da escolar durant el setembre han provocat, 
addicionalment a la falta de temps per pre-
parar el curs, un desgavell absolut a les es-
coles per la dificultat de trobar professionals 
suficients per atendre els infants a les tardes. 
Un caos que està comportant solucions que 
sovint contravenen el dret dels treballadors 

Un curs escolar que comença amb 
moltes dificultats

FCC Medio Ambiente, SA, obliga la plantilla a treballar 
a temperatures de gairebé 50 °C
Des de CCOO de l’Hàbitat de Tarrago-
na hem denunciat públicament que 
l’empresa adjudicatària del servei de reco-
llida d’escombraries, neteja viària i gestió de 
deixalleries del Consell Comarcal del Tarra-
gonès, FCC Medio Ambiente, SA, incompleix 
la normativa de prevenció de riscos laborals 
en relació amb l’estrès tèrmic i obliga els seus 
treballadors i treballadores a utilitzar vehicles 
de recollida i de neteja sense que els aires 

Atur a l’agost: 
el got mig ple?
Les dades de l’atur registrat del mes 
d’agost mostren una clara millora res-
pecte d’ara fa un any (40.000 persones 
desocupades menys), fet que denota una 
millora de l’ocupació, tot i que hi ha prop 
de 350.000 persones sense feina. Res-
pecte del mes de juliol, la tendència de 
la desocupació ha estat creixent, ocasio-
nada sobretot pel sector de serveis, amb 
un component marcadament estacional 
i que enguany ha vist com la temporada 
d’estiu finalitzava abans que altres anys. 
Tot i així, el 41 % de la nova contractació 
registrada a l’agost ha estat indefinida. 
Aquest resultat positiu és fruit del desple-
gament de la reforma laboral, que cal se-
guir defensant per reduir la rotació laboral 
i la parcialitat involuntària. Per contribuir a 
la millora del mercat de treball i reforçar el 
teixit productiu, cal apostar per la reindus-
trialització amb un marc de referència clar, 
com el Pacte nacional per a la indústria. 
El context inflacionari demana una pu-
jada de salaris, desbloquejant els conve-
nis col·lectius, per mantenir la demanda 
interna sense qüestionar la recuperació 
econòmica.  

i treballadores i dels infants a una educació 
de qualitat. Tampoc ha contribuït a tenir un 
bon inici de curs el fet que moltíssim alumnat 
de formació professional s’hagi quedat sense 
plaça per culpa de la mala planificació del De-
partament d’Educació o que s’estiguin patint 
elevadíssimes temperatures a les aules per-
què la majoria dels centres encara no estan 
ben condicionats.
Malgrat tot, gràcies a les mobilitzacions del 
curs passat, CCOO i la resta de sindicats re-
presentatius del personal docent dels centres 
públics hem aconseguit aquest setembre un 
acord in extremis amb el departament per al 
retorn a l’horari lectiu anterior al 2011, que 
disminuirà, així, a partir del gener del 2023, 
en una hora setmanal de docència i amb el 
compromís de negociació de la revocació de 
la resta de retallades. Aquest acord implica 
un augment significatiu de la plantilla docent 
dels centres públics, però el fet de no imple-
mentar-se al setembre comportarà també 
unes dificultats organitzatives molt grans per 
als centres que el departament podria haver 
evitat si hagués escoltat les nostres deman-
des el curs passat.
CCOO també hem aconseguit un acord 
d’estabilització de les plantilles dels cen-
tres públics amb la convocatòria de més de 
30.000 places de personal funcionari i laboral, 
que permetrà enguany disminuir dràstica-
ment unes taxes de temporalitat que estaven 
desbocades. 

condicionats funcionin, amb la qual cosa els 
exposa a temperatures, dins de les cabines, 
de gairebé 50 °C.
A causa d’això s’han donat diversos casos de 
marejos i desmais i, tot i així, la direcció d’FCC 
Medio Ambiente, SA, amenaça o sanciona 
amb falta greu o molt greu, amb suspensió de 
sou i feina i, fins i tot, acomiadament la per-
sona treballadora que es nega a treballar en 
aquestes condicions de risc greu per a la seva 

salut i la d’altres. Les pressions i l’assetjament 
per part dels comandaments són constants 
i provoquen a les persones treballadores un 
estat d’ansietat i malestar insuportables.
La situació és absolutament preocupant, 
i totalment inadmissible, des del punt de 
vista de la salut laboral i encara més quan 
l’empresa es nega a reunir-se amb la repre-
sentació legal de les persones treballadores 
per trobar-hi solucions adequades.  
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El director de Recerca i Polítiques d’UNI Europa, Stan De Spiegelaere, 
ens va visitar per conèixer de primera mà l’experiència de la regularit-
zació de Glovo, així com altres iniciatives sindicals. Per aquest motiu, 
es va reunir amb Franz Morales, responsable d’Atenció als Treballa-
dors i Treballadores de Plataformes Digitals, i Daniel Cruz, responsable 
d’Anàlisi i Transformació Digital. 
Stan De Spiegelaere és màster en Ciències Polítiques, Ciències del Treball 
i Estadística, i doctorat en Sociologia per la Universitat Catòlica de Lovai-
na (KU Leuven). Va treballar com a investigador a l’Institut de Recerca per 
al Treball i la Societat de la KU Leuven fins que es va incorporar a l’ETUI 
(European Trade Union Institute for Research) el 2015. És professor visi-
tant a la Universitat de Gant. Des del 2021 treballa per a UNI Europa com 
a director de Recerca, amb especialitat en comitès d’empresa europeus, 
relacions laborals i participació dels treballadors i treballadores.
UNI Europa és la branca europea del sindicat UNI Global, del qual for-
men part les federacions estatals de CCOO de Serveis, FSC i Hàbitat. 
A més, és present a més de 150 països i representa més de 20 milions 
de persones treballadores, cosa que el converteix en referent sindical 
mundial d’aquests sectors. 

Visita de Stan De Spiegelaere Uber Eats esquiva la llei ‘rider’ 
i torna a la subcontractació 
d’autònoms
CCOO de Catalunya rebutja la decisió de l’empresa Uber Eats de con-
tractar novament repartidors falsos autònoms amb l’excusa que Glo-
vo continua infringint la llei i fent competència deslleial. En aquest 
sentit, és important recordar que Glovo està afrontant judicis per fraus 
a la Seguretat Social i que ha rebut sentències judicials en contra i 
sancions de milions d’euros.
Davant la implementació d’un nou model d’autònoms que intenta 
eludir la llei rider en detriment dels drets aconseguits per la labora-
lització del sector, com són els contractes indefinits, el dret a les va-
cances retribuïdes, la inclusió a la Llei de prevenció de riscos laborals, 
el dret a la baixa mèdica i a la baixa per accident laboral, el dret a 
tenir representació legal dels treballadors i treballadores, i el dret a 
la informació dels algorismes que impacten en les condicions labo-
rals, denunciem la vulneració de drets de treballadors i treballadores 
que han de ser contractats com a assalariats dins del règim general 
de la Seguretat Social en condicions dignes. Denunciem també les 
condicions en què s’han contractat des de l’entrada en vigor de la llei 
rider, com ara mitjançant contractació parcial, amb baixa remuneració 
i amb horaris que impedeixen la conciliació, entre d’altres, i que con-
demnen els treballadors i treballadores a la precarietat.
Per tant, exigim a la Inspecció de Treball que actuï amb contundència 
i celeritat i que es modifiqui la llei d’estrangeria, cosa que permetrà 
que els treballadors i treballadores es puguin regularitzar.  

Lamentem profundament la mort de Miquel Lluch, 
secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats 
i del company Faustino Miguélez Lobo

La trajectòria sindical a CCOO de Mi-
quel Lluch, que tenia seixanta anys, va 
començar a finals dels vuitanta, quan 
va ser president de la Junta de Personal 
Funcionari i secretari general de la Sec-
ció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat. Va tenir respon-
sabilitats a les unions local i comarcal del 
Barcelonès i va ser membre de les seves 
comissions executives durant dotze anys. 

Així mateix, va formar part de la Comissió Executiva de l’antiga Fede-
ració de Serveis i Administracions Públiques (FSAP) dins del sector de 
l’Administració local i com a coordinador de l’Agrupació de Policies 
Locals de Catalunya. També va desenvolupar responsabilitats a la fe-
deració estatal fins a l’any 2014, quan es va integrar a la Federació de 
Pensionistes. Des del 2017 n’era el secretari general i a partir del 2022 
també era membre del Consejo Confederal Estatal de CCOO. En Mi-
quel deixa una empremta inesborrable al sindicat. Mai no l’oblidarem 
i seguirem el seu exemple.  

També ens ha deixat el nostre company 
Faustino Miguélez Lobo (1942-2022), 
que va ser secretari general de la Fede-
ració d’Ensenyament de CCOO des del 
1979 fins al 1981 i professor de la UAB. 
També va ser responsable de Formació 
de CCOO de Catalunya i, un cop finalit-
zada aquesta responsabilitat, es va rein-
corporar a la seva tasca acadèmica. Va 
ser catedràtic de Sociologia de la UAB i 

fundador del QUIT (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidia-
na i el Treball) i, posteriorment, de l’Institut d’Estudis del Treball. Tots dos 
han estat centres de referència en l’estudi de la condició obrera al nostre 
país i han enfortit l’anàlisi i la proposta sociopolítica del nostre sindicat.
Creia que s’ha de fer també un sindicalisme per als col·lectius més 
febles i que el sindicat ha de treballar més vinculat al territori.
Era autor del llibre La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo 
(Libros del Norte) i Seat, la empresa modelo del régimen, així com de 
nombrosos articles i documents de recerca acadèmica.  
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Recentment hem presentat l’informe semestral del CITE (Centre 
d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya), 
que recull les dades de les consultes rebudes en el primer semestre 
del 2022 a les 33 oficines de la xarxa. Entre les dades presentades, 
destaca el 74 % de persones que no té els papers en regla. Durant el 
primer semestre del 2022, des de les 33 oficines del CITE distribuïdes 
arreu de Catalunya es van atendre 6.654 persones, que van realitzar 
10.513 visites i van plantejar 18.202 consultes. En relació amb l’any 
2021 es constata una lleu reducció en tots els àmbits, vinculada es-
pecialment a un increment del temps dedicat a les atencions a causa 
de l’augment de les tasques de gestió dels expedients. 
L’atenció d’aquest període segueix, un any més, condicionada per la 
COVID-19, que ha comportat que en molts casos la relació amb la 
persona atesa hagi estat de manera telemàtica. Això ha generat, tal 
com va passar durant els anys 2020 i 2021, un increment important 
de les tasques de gestió que han hagut d’assumir els nostres asses-
sors i assessores, que expliquen la necessitat d’ampliació del temps 
d’atenció. 

El 76 % de les persones ateses són llatinoamericanes
Per nacionalitats, en primer lloc trobem Colòmbia (15 %), seguida del 
Marroc (13,3 %), Perú (10,9 %), Hondures (8,7 %), Veneçuela (5,5 %) i 
Bolívia (3,6 %). Prop del 76 % de les persones ateses són llatinoame-
ricanes. Pel que fa al gènere, la memòria constata que el 57 % de les 
persones ateses són dones. Això és conseqüència de la important 
presència de persones d’origen llatinoamericà i pel major pes de les 
dones entre les persones provinents d’aquests països: un 76 % en el 
cas d’Hondures, el 65 % en el de Veneçuela, el 69 % en el de Perú i el 
61 % en el de Colòmbia. 
La memòria també mostra un increment important respecte de l’any 
anterior de les persones sense autorització administrativa per residir 
i treballar a l’Estat espanyol, que puja fins al 74,3 %, 6 punts més que 
en el primer semestre del 2021. Això posa de manifest que el CITE és 
cada cop més una entitat de referència per a les persones sense au-
torització administrativa. Aquest increment, que es repeteix any rere 
any, és conseqüència de l’existència d’una bossa de persones que no 
han pogut regularitzar la seva situació a causa de les dificultats que 
genera un mercat de treball de baixa qualitat, però que requereix un 
contracte d’un any a jornada completa per aconseguir-la. 
Això s’ha vist agreujat per la crisi social i econòmica generada per la 
COVID-19, que dificulta encara més l’accés o el manteniment de la 
regularitat administrativa. En aquest sentit, gairebé el 40,2 % de les 
consultes ateses tenen a veure amb temes relacionats amb les vies 
per regularitzar la situació administrativa: el 23,3 % per arrelament 
social, el 13,3 % per altres formes de regularització i el 3,6 % per arrela-
ment laboral. En aquest sentit, cal destacar l’important increment de 
les consultes d’arrelament laboral, fruit de la modificació que va patir 
aquest procediment l’any 2021. 

El 74 % de les consultes del CITE aquest semestre les han 
fet persones sense autorització administrativa 

D’altra banda, s’observa que el 53,8 % de les persones ateses no tre-
balla, una reducció de més d’un punt respecte del 2021, tot i que 
també es constata un augment important de les que ho fan de ma-
nera irregular, que se situa en el 73,6 % del total, 3 punts més que 
el 2021 (amb el que això comporta pel que fa a condicions laborals 
precàries). En aquest sentit, el principal sector d’ocupació és el del 
treball de llar, que ocupa el 34,8 % de les persones que treballen, el 
93 % de les quals són dones, seguit del d’altres serveis, amb un 18 %, i 
l’hostaleria, amb l’11,3 %. El treball de la llar també és el primer sector 
pel que fa a treball irregular, amb el 47,3 % del total de les persones 
que treballen de manera irregular. El segon sector és el d’altres ser-
veis —que inclou la feina en residències de gent gran—, amb un 19,5 %, 
seguit del de l’hostaleria, amb un 13,9 %. 
Se segueix consolidant, com hem vist els dar-rers anys, la tipologia 
de la persona atesa al CITE com una dona llatinoamericana, sense 
autorització administrativa, que treballa de manera irregular al sector 
del treball de la llar, amb el que això significa de vulnerabilitat i de 
situació especialment precària per a aquestes treballadores.   

Se segueix consolidant la tipologia de 
la persona atesa al CITE com una dona 
llatinoamericana, sense autorització 

administrativa, que treballa de manera 
irregular al sector del treball de la llar
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