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editorial
Les coses, al seu lloc
Estem contents: la Inspecció de Treball 
ha sancionat Glovo amb una multa per 
haver tingut els seus treballadors i tre-
balladores com a falsos autònoms des 
del 2017 fins a l’agost del 2021. Una san-
ció molt merescuda que a Barcelona as-
cendeix a més de 39 milions d’euros per 
falta d’altes a la Seguretat Social i a més 
de 24 milions per liquidació de quotes 
a la Seguretat Social. Aquesta multa se 
suma a les sancions imposades el juliol 
d’aquest mateix any a Tarragona, Lleida 
i Girona. A Barcelona són 8.331 treballa-
dors i treballadores que es beneficien 
d’aquesta actuació, 7.059 dels quals 
són homes i 1.272, dones. Totes aques-
tes persones han estat donades d’alta 
d’ofici en el règim general de la Segure-
tat Social. 

El 7 d’octubre celebrem la Jornada 
Mundial del Treball Digne sota el lema 
de “Justícia salarial” 
Aquest 7 d’octubre, la Jornada Mundial pel 
Treball Digne està dedicada als milions de tre-
balladors i treballadores de tot el món que me-
reixem i reclamem justícia salarial. Volem reafir-
mar el nostre compromís amb la lluita global 
pel treball digne arreu del món, especialment 
davant l’augment galopant de la inflació.
Les altes taxes d’inflació, l’augment dels tipus 
d’interès i les baixes pujades salarials es com-
binen per fer de la classe treballadora la princi-
pal víctima de la crisi internacional. La situació 
socioeconòmica dels treballadors i treballa-
dores s’ha vist àmpliament afectada des de fa 
uns mesos pels efectes de la guerra d’Ucraïna 
sobre la capacitat adquisitiva de les llars. 
No hem d’oblidar que la inflació al nostre país 
està provocada pel manteniment o, fins i tot, 
l’augment, en alguns casos, dels beneficis em-
presarials, i és per això que volem deixar clar 
a les patronals que o incrementen els salaris 
o incrementarem el conflicte. Els convenis 
col·lectius han de garantir el poder adquisitiu 
dels treballadors i treballadores amb les clàu- La feina sindical no sempre surt bé i tro-

bem mil entrebancs en la nostra tasca de 
millora dels drets dels treballadors i tre-
balladores. Però quan la suma d’esforços 
té uns resultats tan clars i tangibles en el 
benestar de les persones, la satisfacció 
és immensa. Fem valer el treball pioner, 
sindical i col·lectiu que s’ha coordinat 
des de CCOO de Catalunya, que ha lide-
rat el procés d’inspecció i organització 
de les reclamacions. Per això hem estat 
part interessada en el procediment san-
cionador i continuarem reclamant con-
dicions justes per a tots els treballadors 
i treballadores de plataformes digitals i 
el compliment de la llei rider. Davant els 
discursos neoliberals que volen deva-
luar el sindicalisme de classe, la realitat 
és tossuda: quan les coses es compli-
quen, nosaltres som el factor decisiu per 
posar-les a lloc. 

Podeu llegir el manifest de la Jornada pel Treball Digne i les nostres propostes clicant aquí.
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Barcelona, davant de Foment del Treball (Via Laietana, 32)
Lleida, davant de la COELL (Rambla de Ferran, 32)

Girona, davant de la FOEG (Carrer Bonastruc de Porta, 15)
Tarragona, davant de la CEPTA (Rambla Nova, 95)

Tortosa, davant de l’AECE (Ciutadella, 13)

12.00 h

sules de revisió salarial, i els salaris més baixos 
als convenis han de seguir creixent per recu-
perar la devaluació salarial.
Ara és l’hora d’apujar salaris. Considerem ur-
gent que les conseqüències de la inflació es 
tinguin en compte en totes les negociacions 
de manera que es distribueixin les càrregues 
i augmentin els salaris. Exigim responsabili-
tat a les organitzacions empresarials i que no 
bloquegin els processos de diàleg social i de 
negociació col·lectiva, que han de tenir com 
a aspecte troncal la necessitat urgent de pu-
jades salarials justes i suficients. La base d’una 
societat cohesionada ha de ser l’accés als béns 
bàsics i necessaris per mantenir la vida. Els sin-
dicalisme europeu té clar que reclamar i acon-
seguir justícia salarial és assegurar països co-
hesionats socialment i sòlids econòmicament. 
Per aquest motiu els sindicats majoritaris hem 
convocat concentracions davan les seus de 
les patronals el proper 7 d’octubre a les 12 h. 

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/10/manifest-jornada-mundial-treball-digne-2022.pdf
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Nestlé es vol endur la producció 
del descafeïnat a Vietnam
Rebutgem absolutament la decisió de la 
multinacional Nestlé España de traslladar 
a Vietnam la secció de fabricació de cafè 
descafeïnat, que actualment es produeix 
a la planta de Girona. La direcció de la 
companyia va anunciar divendres una im-
portant inversió, alhora que el tancament 
d’aquesta secció de la planta gironina i la 
seva deslocalització a una planta que té al 
país asiàtic.
La Secció Sindical de CCOO de Nestlé exi-
girà a la direcció de l’empresa, en la reunió 
que tenen prevista demà, que aquest tras-
llat no suposi una pèrdua d’ocupació per 
a les 42 persones que treballen en aques-
ta secció ni per a la resta de la plantilla de 
la planta de Girona. Així mateix, CCOO 
reclamarà un pla de recol·locació efectiu 
per a totes les persones afectades, així 
com el manteniment de les seves con-
dicions laborals per evitar que l’empresa 
aprofiti aquesta situació per modificar-les 
a la baixa. 

Els conductors de Calsina Carré 
s’aturen 24 hores davant els 
incompliments de l’empresa
El dia 16 va tenir lloc la mediació al TLC 
de Girona per evitar la vaga a Transports 
Calsina Carré de Pont de Molins (Alt Em-
pordà). El col·lectiu de conductors de 
l’empresa, uns 52 treballadors, va convo-
car vaga davant de la negativa de la di-
recció de l’empresa a aplicar el 7,5 % de 
pujada fixada en el conveni per al salari 
base i el plus conveni a la resta de con-
ceptes salarials d’aquest col·lectiu, com 
són els plusos variables que el conveni 
deixa a la negociació al si de les empre-
ses. La convocatòria es va fer després de 
mesos de negociacions entre les parts i 
davant de la intransigència de l’empresa, 
que pretén canviar la totalitat del sistema 
retributiu que històricament s’ha aplicat. 
Val a dir que aquest col·lectiu, el 2008, va 
acceptar una retallada del 38 % d’aquests 
variables i que, malgrat reiterades prome-
ses, no s’ha recuperat mai. La convoca-
tòria de 24 hores d’aturades es va fer el 
dilluns dia 19, però podria anar-se repe-
tint cíclicament fins a arribar a assolir els 
objectius reclamats pels conductors pro-
pis de l’empresa. 

Festa del Treball Digne 2022
Un any més, el proper 8 d’octubre, CCOO 
de Catalunya celebrarem la Festa del Treball 
Digne, a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Hi haurà activitats per a tots els gustos des 
de les 17 h fins a les 23 h, entre les quals 
destaquen actuacions teatrals, concerts 
amb l’actuació d’Hotel Cochambre, escape 
room, botifarrada, paradetes i moltes més! 
Tot a l’entorn del lema #CulturaÉsTreball.

Lliurament de premis
A partir de les 17.30 h, al Centre Cultural de 
Bellvitge, tindrà lloc el lliurament de premis 
de poesia del certamen Miquel Martí i Pol, 
en llengua catalana; del José María Valver-
de, en llengua castellana, i del Memorial 
José López García, per a persones afiliades.

Obra audiovisual
A continuació es representarà l’obra audiovi-
sual En Bangkok también hay ratas, que com-
bina escenes de teatre amb projeccions de 
testimonis, imatges d’època, cançons, música 
i humor. Tot per acompanyar la Rosi i la Mari, 
que arriben a Barcelona amb el tren sevillano, 
passen pel barraquisme de la Perona, prota-
gonitzen el naixement de les associacions 
veïnals i lluiten per aconseguir millores als 
seus barris.

Escape room
Paral·lelament, la Fundació Pau i Solidaritat 
organitza un joc d’escapada (escape room) 
sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, en el qual cal desxifrar una sèrie 
d’enigmes amagats en dues maletes que per-
meten fer un recorregut al llarg de l’Agenda 
2030. 

Pels més petits
A la mateixa hora, a l’exterior de la plaça, hi 
haurà activitats dirigides als més petits de la 
casa i, a partir de les 18 h, l’alumnat de l’Escola 
de Música de l’Hospitalet farà la seva actuació.

Acció Jove
A les 19.15 h aproximadament, Acció Jove i 
els joves de la CGIL de Llombardia parlaran 

sobre “Els reptes del sindicalisme juvenil al 
sud d’Europa” en una xerrada debat oberta a 
tothom que hi vulgui participar i en la qual es 
valorarà la importància de la cooperació sin-
dical internacional per lluitar contra la preca-
rietat juvenil i el creixement de la ultradreta.

Carnet solidari
A continuació es farà el lliurament del carnet 
solidari de CCOO de Catalunya a una persona 
o entitat social en reconeixement per la seva 
tasca, s’entregarà el Premi Aurora Gómez, a la 
lluita feminista en l’àmbit laboral, i tindran lloc 
els parlaments institucionals.

Hotel Cochambre
Després arriba l’hora del foc, amb l’actuació 
dels Diables de l’Hospitalet, i a partir de les 
21.30 h, el concert d’Hotel Cochambre, que 
ens farà ballar amb les seves versions fins a 
finalitzar la festa.

Bo d’ajut
No us ho penseu més i adquiriu el bo d’ajut 
que inclou un entrepà de botifarra, una begu-
da i un got de la festa al web ccoo.cat/festa o 
a qualsevol dels locals del sindicat.   

http://ccoo.cat/festa
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Des de CCOO de Catalunya refusem la ma-
nera com la Generalitat està vehiculant el 
pagament dels complements de productivi-
tat al personal dels serveis de neteja, a través 
de subvencions a les empreses gestores i no 
directament al personal que n’és mereixedor.

El passat 15 de setembre del 2022, el Departa-
ment de Drets Socials va publicar l’ordre que 
regulava com s’ha de pagar aquest comple-
ment, a través de subvencions, que al seu torn 
han de servir per pagar el personal de neteja 
d’empreses i entitats públiques i privades pro-
veïdores que hagin prestat serveis als centres 
de serveis socials de caràcter residencial de 
l’àmbit de la gent gran, les persones amb dis-
capacitat, les persones amb problemàtica so-
cial derivada de malaltia mental, les persones 
amb drogodependències o altres addiccions i 
les persones afectades pel virus del VIH/sida. 

CCOO refusa la forma de resolució de la paga al personal 
de neteja durant la pandèmia

Està previst que en breu s’aprovi una ordre si-
milar del CatSalut que reguli els complements 
que ha de rebre el personal de neteja dels 
centres hospitalaris, que és el gruix de treba-
lladors i treballadores que queden per cobrar. 
Des de CCOO estem disconformes amb les 
formes i les condicions establertes en la re-
solució publicada per part del Departament 
de Drets Socials. En primer lloc, per la falta de 
coordinació dins la mateixa Administració, i, 
en segon lloc, perquè l’ordre estableix com a 
opcional demanar la subvenció, de tal mane-
ra que no queda assegurat el cobrament per 
part de les persones treballadores.

Després de l’aprovació dels pressupostos de la 
Generalitat, el dia 23 de desembre, i  del com-
promís i dels recursos suficients per estendre 
a les treballadores de neteja dels centres sani-
taris la paga per COVID-19 que van cobrar els 

professionals sanitaris, el 21 de juny del 2022 
el Govern de la Generalitat va fixar atorgar un 
complement de productivitat extraordinari al 
personal de neteja per reconèixer la seva im-
plicació a l’inici de la pandèmia. Aquest acord 
de govern preveu un pagament extraordinari 
únic, amb un màxim de 450 euros per treballa-
dor o treballadora, en concepte de gratificació 
extraordinària, i compleix la disposició addicio-
nal tretzena de la Llei 2/2021, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic. El 
Departament de Drets Socials i el CatSalut han 
d’aprovar, en el termini de tres mesos, els instru-
ments d’atorgament per fer efectiu el comple-
ment de productivitat no més tard del dia 31 de 
desembre del 2022. CCOO lamentem profun-
dament la postura del Govern, la manca de vo-
luntat de diàleg i les reticències a asseure’s per 
atendre aquesta qüestió, en un marc de diàleg i 
de concertació social. 

CCOO, UGT i USOC vam convocar mobilitzacions a la porta de Fo-
ment del Treball davant les postures immobilistes d’APROSER i ASE-
COPS, associacions empresarials participants a la mesa negociado-
ra del conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat, que, amb 
les seves manifestacions i propostes, evidencien la seva intenció de 
bloquejar qualsevol tipus d’increment salarial raonable, així com la 
seva posició no només de no avançar en condicions laborals per al 
col·lectiu, sinó de fer reculades en temes com ara el cobrament del 
plus d’antiguitat.
Per a les tres centrals sindicals més representatives al sector de la se-
guretat privada és evident que són les empreses i els clients públics 
i privats els que han instaurat al sector un model basat en els baixos 
preus d’adjudicació sense cap tipus de valor afegit en la prestació 
dels seus serveis. Aquest model i la impossibilitat de traslladar incre-
ments de costos als clients són les excuses fonamentals esgrimides 
per part de les patronals del sector per intentar no emprendre les 
necessàries millores de condicions econòmiques i laborals que me-
reix el col·lectiu, que inclou més de 100.000 professionals al territori 
nacional. 
 

El sector de la seguretat 
privada es mobilitza 
en defensa del conveni 
col·lectiu

Mobilitació contra 
l’antisindicalisme de Cobra
El mes passat, l’empresa Cobra, del Grup Vinci, va acomiadar dos de-
legats de CCOO per exercir la seva tasca de defensa de les persones 
que treballen a l’empresa. Per aquesta raó ens vam manifestar el 5 
d’octubre a Cornellà de Llobregat, davant del centre de treball de Co-
bra Instalaciones y Servicios. Després vam anar fins a l’Hotel Novotel 
Barcelona Cornellà, on se celebrava la reunió del Comitè d’Empresa 
Europeu del Grup Vinci amb la direcció del grup, per instar la direcció 
de Vinci a intervenir davant les pràctiques antisindicals de Cobra, que, 
a més de ser il·legals, van clarament en contra de la política corpora-
tiva del grup francès. 



4

Núm. 405 - dijous, 6 d’octubre de 2022

Hem fet una crida a la mobilització 
del personal laboral del Departament 
d’Educació (PAE) per evidenciar el ma-
lestar acumulat per la greu situació 
viscuda aquest inici de curs. Hem fet 
la crida des de la unitat del comitè 
intercentres, òrgan representatiu dels 
treballadors i treballadores que assu-

meix la responsabilitat de la negociació amb el departament. Ens hem hagut de mobilitzar 
perquè volem fer seure el departament en una mesa de negociació des d’una posició de força 
per aconseguir revisar i valorar les funcions educatives del PAE, amb un pressupost programat 
per a la millora del sistema informàtic BORPAS. També exigim una mesa tècnica per actualitzar 
la normativa de la borsa, que les TEEI d’escoles rurals esdevinguin educadores de llars d’infants 
en termes de sou i de condicions laborals, i la cobertura de les reduccions d’un terç per subs-
titucions a mitja jornada. Per a CCOO és molt important que el personal PAE tingui la mateixa 
consideració i reconeixement dins dels equips educatius que la resta de personal docent. 

El personal laboral del Departament 
d’Educació es mobilitza

15.000 persones es queden sense 
accés a l’FP 

Malgrat que es va anunciar fa poques setma-
nes que hi havia 20.000 persones que volien 
estudiar una formació professional i que hi 
havia 20.000 places vacants per a elles, ahir 
el departament anunciava que a la segona 
fase d’admissió hi havien participat 5.012 
persones. També que més de 1.200 s’havien 
quedat sense plaça i que queden 16.231 pla-
ces vacants. Un curs més han desaparegut 
15.000 sol·licitants de les dades que dona el 
departament triomfalment. Això vol dir que hi 
ha 15.000 persones que han desistit d’obtenir 

una plaça pública de formació professional. Moltes d’elles acabaran sent alumnes de la for-
mació no presencial privada, en la qual Catalunya és líder, o que simplement han desistit. No 
sabem del cert què ha passat, perquè el Departament d’Educació no ho explica. Des de CCOO 
reclamem un seguiment dels sol·licitants: 15.000 persones disposades a formar-se professional-
ment, a les portes d’una nova crisi econòmica, sense opció. I després caldrà plànyer-se que no 
hi ha treballadors qualificats i que les crisis, per aquest motiu, són encara més virulentes per a 
tantes famílies. 
A més, han sobrat 16.231 places, fins i tot als cicles més demandats. On són aquestes places? 
On n’hi hauria d’haver més? També sabem que hi ha cicles de formació professional amb una 
alta inserció laboral amb vacants. Els alumnes coneixen quins cicles hi ha, què s’hi fa i quines 
sortides professionals tenen? Saben les famílies que els seus fills, estudiant una formació pro-
fessional, tindran més probabilitats de tenir una feina amb millors condicions laborals? Cal una 
bona orientació sobre cicles formatius als instituts, més enllà d’una entrega rutinària de tríptics. 
I cal més inversió en formació professional. Als països on aquesta existeix es donen millors 
condicions laborals i millors salaris i es resisteixen més robustament les inevitables crisis econò-
miques. Cada persona que sol·licita estudiar una formació professional i es queda sense plaça 
és una persona a qui se li nega millorar les seves condicions laborals futures.  

La plantilla de 
Lear aprova 
mobilitzacions 
davant del 
bloqueig de les 
negociacions del 
conveni

El Comitè d’Empresa de Lear Corporation 
Holding, de Valls, s’ha vist obligat a aturar 
les negociacions del conveni col·lectiu, 
després de 6 mesos de reunions, davant 
la negativa de l’empresa a adaptar míni-
mament els salaris a la conjuntura actual. 
Davant d’un IPC disparat, que actualment 
se situa al voltant del 10 %, i d’una pèrdua 
de poder adquisitiu d’un 5,5 %, correspo-
nent a l’any 2021, la direcció de l’empresa 
proposa un increment del 0 % de gener 
a juny del 2022 i un 1,5 % de juliol a des-
embre. A més, l’empresa demana un in-
crement de la jornada irregular de 6 dies 
així com la revisió a la baixa dels comple-
ments salarials.
La plantilla de Lear està treballant amb 
salaris de fa 3 anys, malgrat la pujada de 
la inflació del 2021 i 2022, i a gran part 
dels treballadors i treballadores se’ls està 
aplicant la flexibilitat de manera abusiva, 
ja que arriben a treballar 12 dies seguits 
en molts casos.
Davant d’aquest escenari, que el comitè 
considera una falta de compromís i de 
respecte envers la plantilla per part de 
l’empresa, i després de 9 reunions en les 
quals no s’ha produït un mínim apropa-
ment, el comitè ha convocat assemblees 
per explicar la situació a la plantilla, en les 
quals s’han aprovat les mobilitzacions que 
s’iniciaran a partir de la setmana que ve. 
Si l’empresa no reflexiona, no es descarta 
escalar les mobilitzacions, que podrien 
acabar amb la convocatòria d’una vaga. 
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CCOO reclama una mobilitat més sostenible i segura
Amb motiu de la Setmana Europea de la Mo-
bilitat (SEM) 2022, des de CCOO volem pro-
moure una mobilitat més sostenible, equitati-
va i saludable. El tema de la SEM d’enguany ha 
estat “Connectant millor” i hem volgut sensibi-
litzar sobre els avantatges de la mobilitat sos-
tenible així com promoure un canvi d’hàbits 
a favor dels desplaçaments amb transport 
públic, amb bicicleta i a peu. Des del sindicat 
fa temps que reclamem que es posin les per-
sones al centre del debat sobre la mobilitat. 
Per aquesta raó organitzarem, el proper dia 
13, un seminari sobre l’Avantprojecte de llei 
de mobilitat sostenible de l’Estat. Durant la 
sessió analitzarem com les connexions entre 
administracions, operadors i ciutadania, però 
també entre espai urbà i rural, poden afavorir 
aquesta mobilitat més responsable amb la 
lluita contra el canvi climàtic i la millora de la 
qualitat de l’aire, així com donar resposta a les 
necessitats específiques de la ciutadania.
En aquesta edició volem reflexionar sobre el 
concepte de mobilitat sostenible i justa com 
un dret social, tal com queda recollit en el pro-

jecte de llei de mobilitat sostenible que està 
preparant el Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana. Volem analitzar què podem 
esperar d’aquesta nova llei, quines aporta-
cions incorpora pel que fa a la promoció de la 
mobilitat sostenible per anar a la feina i quin 
grau de participació podran tenir els treballa-
dors i les treballadores a l’hora d’implementar 
mesures per promoure desplaçaments sos-
tenibles, segurs i inclusius. Al seminari també 
volem debatre i compartir diferents visions 
amb persones expertes de referència en ma-
tèria de transport i mobilitat.  
Així doncs, des de CCOO de Catalunya recla-
mem a les administracions públiques i a les 
empreses una aposta clara per un nou model 
de mobilitat, que aposti fermament per l’ús 
del transport públic, la implementació de 
plans de mobilitat a les empreses i polígons 
industrials, i que tingui en compte les dife-
rents característiques de cada territori.
Ens amoïna també l’evolució creixent dels 
accidents de treball in itinere que s’estan pro-
duint en els darrers anys, els quals han passat 

dels 13.613 del 2012 (22 mortals i 250 greus) 
a la inacceptable xifra de 20.884 del 2019 (26 
mortals i 230 greus). I la mateixa evolució ob-
servem en l’índex d’incidència, que es va situar 
en el 548,13 el 2012 i que va assolir el 609,7 
el 2019. Van ser els efectes de la pandèmia, 
amb les restriccions de mobilitat i l’aplicació 
del teletreball, els que van aconseguir reduir 
aquestes xifres, ja que es van registrar 13.874 
accidents produïts en el camí d’anada o de 
tornada de la feina durant el 2020. No obstant 
això, no podem ser optimistes, ja que el 2021 
es va tancar amb un increment del 20,36 % 
respecte de l’any anterior, i el darrer informe 
publicat per la Generalitat de Catalunya sobre 
la sinistralitat laboral produïda de gener a ju-
liol del 2022 mostra un augment del 15,42 % 
respecte del mateix període de l’any passat. 
Per tot plegat, CCOO de Catalunya conjunta-
ment amb la Fundación 1.º de Mayo estem 
portant a terme un estudi de casos que ens 
permeti valorar l’impacte del foment de la 
mobilitat sostenible sobre la sinistralitat pro-
duïda en els desplaçaments laborals.  

El 13 d’octubre organitzem un seminari sobre l’Avantprojecte de la llei de mobilitat 
sostenible de l’Estat

Capacitat limitada. Cal inscripció prèvia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap7TYe62NogHfVPFvqeo_MLQ34SLLVPeETkZ3W4Rz9Y2J7g/viewform
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El Govern de la Generalitat va presentar, en el 
marc del debat de política general, un paquet 
de mesures per afrontar l’encariment del cost 
de la vida i la crisi energètica de 300 milions 
d’euros i destinades a famílies vulnerables, 
joves, sector primari i empreses catalanes. 
CCOOde Catalunya lamenta una vegada més 
la improvisació del Govern de la Generalitat, 
que va presentar mesures que, tot i suposar 
una millora, no pal·liaran la situació de pujada 
de preus que amenaça especialment les per-
sones amb salaris i pensions més baixos, i les 
que depenen de prestacions i subsidis. 
Lamentem la falta de voluntat per establir 
consensos amb els agents econòmics i socials 
del país. Fa mesos que es va convocar el Con-

Propostes del Govern contra la inflació: poques i tard
sell del Diàleg Social i hi hem fet propostes 
concretes. Cal impulsar el diàleg social com a 
eina de participació per desenvolupar les me-
sures d’escut social i de millora de l’activitat 
econòmica per continuar amb la creació 
d’ocupació dels darrers mesos. Per això, re-
clamem un procés de diàleg social efectiu en 
el marc de la construcció del pressupost del 
2023. 
Calen mesures que donin una resposta glo-
bal a la situació de vulnerabilitat i desigualtat 
que pateixen milers de catalans i catalanes. 
Catalunya veu com la pobresa creix i la infla-
ció incrementa el nombre de famílies que no 
arriben a final de mes i el Govern continua 
sense abordar mesures que solucionin d’arrel 
el problema, com són:
L’increment de l’IRSC (indicador de renda de 
suficiència de Catalunya) un 9 %, com a indi-
cador transversal de referència per determi-
nar, entre d’altres, la quantia de l’RGC (renda 
garantida de ciutadania). L’IRSC porta conge-
lat des del 2010 i ja ha estat superat en quan-
tia per l’IPREM, que és l’indicador equivalent 
de caràcter estatal, quan el nivell de vida a 
Catalunya és més car. 
L’ampliació de la cobertura de l’RGC. La intro-
ducció de l’ingrés mínim vital (IMV) hauria de 

La transposició de la Directiva 790/2019 ha 
permès a la multinacional tecnològica sig-
nar acords amb seixanta mitjans en els quals 
no es garanteix que els autors cobrin la part 
adequada de la remuneració percebuda pel 
servei Google News Showcase, dret recone-
gut a favor seu en el text legal europeu.

L’Agrupació de Periodistes de la Federació de 
Serveis a la Ciutadania de CCOO (FSC-CCOO) 
denuncia que els editors de premsa, Google i 
el Govern incompleixen la Directiva 790/2019, 
sobre drets d’autor, ja que la transposició rea-
litzada pel Ministeri de Cultura ha permès a la 
multinacional tecnològica signar acords amb 
seixanta grups editorials espanyols per obrir 

Els editors de premsa, Google i el Govern incompleixen la 
directiva sobre drets d’autor

Google News Showcase sense tenir en comp-
te els autors d’aquestes notícies.
Així, seixanta dels principals editors de premsa 
cobraran per les notícies que s’incloguin en el 
nou Google News Showcase, després d’haver 
subscrit amb el gegant estatunidenc acords 
en els quals no es preveu l’obligatòria percep-
ció per part dels autors d’una “part adequada” 
de remuneració, en contra del que marca 
l’article 15 de l’esmentada directiva europea, 
que ha estat transposada de manera incorrec-
ta a la legislació espanyola a través de l’article 
129 bis de la Llei de propietat intel·lectual.
A més, tampoc no es respecta l’anomenat 
triangle de transparència, establert per la legis-
lació europea, que recull la necessitat que el 

pagament per l’ús de les obres en l’àmbit digi-
tal es realitzi en relació amb els ingressos reals 
que les plataformes rebin per oferir aquest ser-
vei, cosa que obligaria al fet que autors i editors 
tinguessin accés a les xifres reals de negoci.
Des de l’Agrupació de Periodistes de l’FSC-
CCOO, amb el suport de la Federació Euro-
pea de Periodistes, continuarem denunciant 
aquesta injusta implementació de la directiva 
europea de drets d’autor, en l’àmbit nacional 
i davant la Comissió Europea, i demanant al 
Ministeri de Cultura que es fixi en models de 
transposició a la legislació nacional com el po-
lonès, l’alemany o l’italià i no en el model fran-
cès, que, després de més de tres anys, encara té 
qüestions judicials i de competència obertes. 

permetre ampliar el nombre de persones be-
neficiàries de les rendes mínimes a Catalunya 
i incrementar la quantia dels ajuts. 
Un bo social per subministraments, en funció 
dels ingressos de la unitat familiar per sota 
d’un llindar concret que complementi els 200 
euros de l’Estat. I complementar les bonifica-
cions al transport públic urbà i interurbà fins 
a la gratuïtat per garantir la igualtat de tracte 
a tota la xarxa catalana, ferroviària, de metro i 
de busos. 
Una reforma fiscal. És el moment d’una revisió 
dels beneficis fiscals del sistema. Cal adequar 
la part autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (IRPF) de manera que 
es redueixi el pes de l’import a les rendes més 
baixes i s’augmenti a les rendes més altes. 
I, finalment, quant al paquet energètic, hem 
defensat al Pacte nacional per a la indústria 
la necessitat urgent d’impulsar la transició 
energètica i la generació de renovables, atès 
el retard que es porta a Catalunya. Algunes de 
les mesures anunciades ja estan previstes en 
el mateix pacte, com el biogàs, la rehabilita-
ció i l’autoconsum, i n’hi ha d’altres que cal-
drà continuar impulsant, en especial, el marc 
normatiu que depèn del Govern i que caldrà 
consensuar.  
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En el marc d’aquesta jornada, el passat dia 1 d’octubre, la Federació de Pensionistes i Ju-
bilats de CCOO de Catalunya va llegir el següent manifest en una concentració a la plaça 
de Sant Jaume de Barcelona:

Manifest del Dia Internacional de les Persones Grans

El dia 1 d’octubre del 2022 es commemora la 32a celebra-
ció del Dia Internacional de les Persones Grans, designat per 
l’Assemblea General de l’ONU en la seva Resolució 45/106. Per 
a CCOO no és només un dia de celebració, sinó també de rei-
vindicacions i propostes que donin solució als reptes amb els 
quals ens enfrontem els col·lectius de persones grans.

Amb dades de l’INE d’1 de gener del 2022, a Catalunya, amb 
una població de 7.679.410 d’habitants, les persones de 65 anys 
i més són el 19,6 %. Així mateix, a tot l’Estat, amb una població 
de 47,432.805 milions d’habitants, el 20,09 % són persones més 
grans de 65 anys. 

La pandèmia, que no ha acabat encara, ens ha de fer reflexio-
nar sobre la importància que atorga la societat a la salut, a 
l’habitatge, a les relacions socials i, sobretot, a les cures, ja que 
són un element central per assegurar la qualitat de vida de tota 
la població. Les persones grans, considerades com a grup de 
risc davant el virus, han sofert i continuen sofrint les conse-
qüències de la pandèmia en tots aquests àmbits, a causa del 
major impacte del virus en la seva salut, però també de la falta 
de recursos que les administracions públiques de tots els ni-
vells destinen a les polítiques públiques de salut, habitatge i 
dependència.

La crisi sanitària ha posat el focus sobre les residències, on s’han 
infectat i han mort un nombre molt elevat de persones grans re-
sidents i, en un elevat nombre de casos, sense rebre assistència 
mèdica. La qualitat de l’atenció a les persones grans residents i 
les condicions laborals de les persones treballadores que les ate-
nen han fet saltar les alarmes sobre la necessitat d’augmentar 
el control sobre les residències per assegurar una millor gestió, 
especialment en moments crítics. No s’ha d’oblidar que el 70 % 
de les places residencials són privades. És necessari analitzar la 
gravetat del que ha ocorregut amb la COVID-19 i mobilitzar to-
tes les administracions públiques per canviar l’actual model de 
residències i evitar, així, que només es busqui el benefici econò-
mic, sinó fonamentalment el benestar de les persones usuàries.

Els sistemes públics de salut, dependència i serveis socials són 
elements essencials per aconseguir envellir en condicions salu-
dables i amb autonomia.

Davant els problemes que té el nostre col·lectiu, és de justícia 
que es tinguin en compte les nostres propostes en el desen-
volupament de les polítiques públiques: una major dotació de 
recursos per a la millora del sistema de salut i dependència, el 
finançament de les pensions i el replantejament del sistema 
productiu i fiscal. Per això reclamem el següent:                                                                                          
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1. Les polítiques públiques en matèria de promoció de la sa-
lut són imprescindibles per garantir l’envelliment actiu, de ma-
nera que és imprescindible situar la despesa sanitària pública 
en, almenys, el 7,2 % del PIB. El finançament ha d’assegurar 
l’increment de la despesa en atenció primària fins al 25 % del 
total per aconseguir acostar a la població els serveis sanitaris.

2. Les persones grans preferim envellir a casa nostra, però un 
dels principals problemes és l’accessibilitat a les nostres pròpies 
llars, perquè a tot l’Estat hi ha al voltant de 5 milions d’edificis 
que no tenen ascensor, a més d’altres barreres arquitectòni-
ques, per la qual cosa al voltant d’1,8 milions de persones no 
tenen la possibilitat de sortir de casa seva. També cal impulsar 
l’atenció domiciliària a les persones dependents, així com refor-
çar els centres d’atenció diürns i nocturns. 

Per articular el model residencial que volem, és necessari tenir 
protocols de com s’han de cuidar les persones usuàries de les 
residències. És imprescindible que les administracions públiques 
competents vetllin per garantir que es compleixen les condicions 
recollides en la llicència de funcionament de les residències.

3. S’ha d’impulsar una llei integral dels drets de les persones 
grans. Aquesta llei ha de garantir la protecció específica de les 
persones grans i ha de tocar els àmbits de la salut, l’habitatge, 
la protecció social i econòmica, la protecció jurídica, l’accés a la 
cultura i l’oci, la no-discriminació per raó d’edat o sexe, la visibi-
litat i la participació activa de les persones grans en tots els àm-
bits de la societat. En definitiva, una llei que protegeixi i impulsi 
la idea de l’envelliment actiu.

4. La posada en marxa del Pla de xoc del sistema de dependèn-
cia 2021-2023, subscrit el gener del 2021 per CCOO, UGT, CEOE, 
CEPYME i el Ministeri de Drets Socials, incloïa un compromís 
d’augment del finançament estatal en 3.600 milions d’euros fins 
al 2023. Tot i que s’està complint el compromís de finançament 
per assegurar la millora de determinats indicadors de qualitat del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), 
com la qualitat de l’ocupació dels professionals que presten els 
serveis, la reducció de la llista d’espera, el reconeixement priori-
tari de serveis professionals enfront de prestacions econòmiques, 
etc., no estem d’acord amb el fet que el Ministeri de Drets Socials 
no hagi vinculat la condicionalitat d’aquesta millora de finança-
ment a l’augment de la qualitat de l’ocupació ni tampoc amb el 
fet que l’Acord d’acreditació de centres i serveis renunciï a adoptar 
mesures contundents de millora de les condicions laborals abans 
que finalitzi l’any 2023. I encara llavors, condiciona les escasses 
mesures a un nou i addicional increment de finançament.

5. Estem en una crisi energètica i alimentària, amb fortes puja-
des dels preus en aquests béns essencials, que fa que milers de 
treballadors i treballadores, de pensionistes i persones jubilades 
tinguin problemes per arribar a final de mes. Per això sol·licitem 
que s’abaixi el preu dels serveis essencials i s’aconsegueixi un 
repartiment equilibrat entre totes les rendes, incloent-hi els be-
neficis empresarials.

6. Cal continuar garantint el sistema públic de pensions. Per 
això és important la garantia de revaloració de les pensions 
segons la mitjana de la pujada de l’IPC de desembre a novem-
bre, que s’hagi eliminat el factor de sostenibilitat, pel qual les 
futures pensions perdien poder adquisitiu, i que l’Estat assu-
meixi les polítiques d’interès general (ocupació, igualtat, suport 
sectorial, etc.). En resum, garantir pensions dignes, suficients i 
sostenibles, tant per a nosaltres com per als futurs pensionis-
tes. No podem oblidar que la desigualtat salarial entre homes 
i dones es reflecteix clarament en la bretxa que existeix en les 
pensions, tant pel tipus de pensió com per la seva quantia, cosa 
que situa les dones en una posició pitjor que la dels homes, per 
la qual cosa seguim insistint que cal solucionar aquesta situació 
que les afecta tan negativament.

7. És urgent actualitzar l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC), que porta congelat des del 2010, ja fa dot-
ze anys. El context inflacionari fa encara més urgent abordar 
l’increment d’aquest indicador per frenar l’augment de la des-
igualtat entre aquelles persones més vulnerables. L’actualització 
de l’IRSC hauria de ser automàtica per situar aquest indicador 
en tot moment en el llindar de la pobresa.

8. Cal reformar el sistema de formació de preus del mercat de 
l’electricitat per limitar els beneficis extraordinaris de les com-
panyies elèctriques i garantir un major control públic d’algunes 
de les activitats d’aquest sistema elèctric. Una gran part dels 
països de la UE tenen empreses generadores d’electricitat en 
les quals el capital és públic en part o totalment. Reivindiquem 
aquestes mateixes condicions per al nostre país.

9. Cal revisar els criteris d’accés al bo social tèrmic, perquè 
aquest cobreixi més col·lectius en situació de pobresa energèti-
ca, simplificant la càrrega burocràtica i facilitant les gestions 
per poder acollir-s’hi.

10. Es necessita assegurar una estructura fiscal justa i eficient 
que permeti assumir la inversió social necessària que ens acosti 
a la mitjana dels països europeus del nostre entorn, per assegu-
rar vides dignes i una major cohesió social.  


