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Assemblea a Girona amb Unai Sordo,
Javier Pacheco i Belén López

Més de 750 delegats i delegades de CCOO
van participar a l’assemblea que va omplir
el Palau de Congressos de Girona, amb la
presència dels secretaris generals confederal,
de Catalunya i de les comarques gironines,
Unai Sordo, Javier Pacheco i Belén López, i en
la qual, a banda de compartir experiències i
vivències, van conèixer la postura del sindicat
davant els reptes de la crisi de preus, el trencament del diàleg social o el creixement dels
populismes.
La secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, va començar recordant que, mentre se celebrava l’assemblea,
la plantilla de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa estava concentrada a les portes del
centre per reclamar els seus drets. També va
posar l’accent en alguns dels problemes de
les comarques gironines, com les pràctiques
abusives del sector turístic. López, a més, va
recordar que el 2023 hi ha tres importants
convenis en joc —comerç, construcció i metall—, que afecten més de 100.000 persones
a les comarques gironines. També va reclamar
un pacte nacional per al turisme, per crear un
nou model i un nou espai de concertació que
tingui en compte les necessitats dels treballadors i treballadores. A més, va insistir en les
reivindicacions sociopolítiques del sindicat i
va demanar que les administracions “s’esforcin
més i escoltin més en el marc de la concertació social”, tot remarcant la importància dels
sindicats de classe en la transformació de tots
els sectors.

Al seu torn, Sordo va destacar en la seva intervenció el caire sociopolític del sindicat i
va posar com a exemple la sortida a la crisi
de la pandèmia i a les solucions que s’hi van
donar, que “per primera vegada van ser capaces, a través de mesures de clara inspiració
sindical, de canviar com es feien les coses en
aquest país. Si s’hagués fet com es feia fins ara,
s’haurien perdut tres milions de llocs de treball i un nombre desmesurat d’empreses”. Va
dir, a més, que la reforma laboral, “que va costar sang, suor i llàgrimes”, ha permès rebaixar
la temporalitat i la precarietat, i fer front a la
crisi d’una manera més justa i més eficaç.
També va recordar que la inflació que estem
patint és conseqüència directa de “l’esquema
trampós que ens vol fer creure que els preus
creixen per una maledicció inevitable, mentre que les empreses estan tenint beneficis
rècord obscens, mentre repercuteixen els
preus en el cistell de consum i eviten apujar
salaris. Ens condemnen al conflicte”. A més,
va dir, “sembla que alguns desitgin la recessió.
Nosaltres, en canvi, defensem l’interès general, apostem per reduir les desigualtats i no
abonar el terreny a la ultradreta, amb societats del tots contra tots, que es tornen reaccionàries i feixistes davant la incertesa”. Sordo
va demanar un cop més que les persones que
cobren l’SMI no perdin poder adquisitiu i va
advertir de les dues trampes retòriques que
suposen l’enfrontament artificial entre generacions i les baixades d’impostos que comporten retallades socials.
En clau catalana, Javier Pacheco va anunciar la
proposta conjunta de CCOO i UGT de cara al
nou curs pressupostari a Catalunya, amb iniciatives concretes en tots aquells àmbits on les
competències de la Generalitat operen. Pacheco va recordar la necessitat d’impulsar l’Acord
interprofessional de Catalunya amb les patronals i la proposta de fer complir la recomanació
de la Carta social europea, de manera que el salari mínim de referència sigui un 60 % del salari
mitjà a Catalunya. I va concloure fent un recordatori que el Govern “articuli una majoria que

editorial

Els pressupostos o el
principi de realitat
En temps de fake news i sensacionalisme,
quan alguns mantres es repeteixen amb
l’ànsia de convertir-los en profecies autocomplertes, cal que de vegades agafem aire
i ens recordem a nosaltres mateixos quina
és la realitat i quines són les coses de menjar que el nostre lema d’eleccions sindicals
diu que no han de servir com a joguina. Per
exemple: les patronals repeteixen infantilment que cal abaixar impostos o que els
diners enlloc com a la butxaca, una lectura
que obvia que qualsevol baixada d’impostos
implica retallades a un ja magre estat del benestar. Repeteixen també que no es poden
apujar els salaris, però allà on hi ha hagut
conflicte, com ara en el cas del metall de
Barcelona i Tarragona, aquests han acabat
per ser revisats a l’alça. Deien també que la
reforma laboral i la pujada de l’SMI afeblirien
el mercat de treball, i ha passat tot el contrari.
Als poders públics, però, també els demanem que apliquin el principi de realitat, cada
un allà on li pertoqui. És per això que hem
presentat conjuntament amb la UGT un pla
de mesures de xoc que haurien de veure’s reflectides als pressupostos d’enguany. Demanem que s’actuï en tres fronts: lluitar contra
les desigualtats i l’atur i crear ocupació de
qualitat; incentivar l’economia productiva, i
garantir la protecció social de la ciutadania
i mantenir els pilars de l’estat del benestar.
Cada un d’aquests fronts es pot millorar
a partir de mesures molt concretes, però
que requereixen, això sí, voluntat política
i dotació pressupostària. Calen diners, per
exemple, per actualitzar l’índex de suficiència de Catalunya. O per enfortir el Servei
d’Ocupació de Catalunya. O per estabilitzar
i recuperar plantilles al sector públic. O per
desplegar el Pla nacional per a la indústria. I
tantes altres mesures, tot elles quantificades
i amb la vista posada en la classe treballadora, que no podran engegar si no hi ha també
una mirada llarga sobre la fiscalitat. És per
això que demanem un compromís amb els
pressupostos de la Generalitat per als propers anys per al sosteniment de l’estat del benestar i de les competències pròpies i arribar
a una despesa pública del 6 % del PIB en educació, del 7,5 % del PIB en sanitat i del 2 % del
PIB en dependència. Aquest és el principi de
realitat. Un principi de realitat que demanem
al Govern que accepti una vegada per totes i
que l’obliga a buscar consensos.

www.ccoo.cat
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Concentracions per desbloquejar
el conveni de les ITV

El dia 17 ens vam concentrar davant del
centre de treball d’Applus. CCOO, UGT i SRT
estem realitzant accions i mesures de pressió per aconseguir que la patronal canviï
d’actitud i deixi de bloquejar la negociació
del conveni col·lectiu de les ITV i es pugui
avançar en aquest sentit. Per a CCOO i per
als altres sindicats presents a la mesa del
conveni és imprescindible que la patronal
compleixi primer el compromís d’abordar
una proposta salarial que permeti avançar
en la negociació de temes tan importants
com són la jornada laboral i la conciliació de
la vida laboral i la familiar o els grups professionals. El personal que presta servei a
les inspeccions tècniques de vehicles té un
indiscutible interès públic, ja que ha de garantir la seguretat industrial i circulatòria del
parc mòbil, però sovint suporta càrregues
de treball excessives que compliquen el
treball per torns i unes condicions de treball
que són molt millorables.

Rebuig a la precarietat laboral a
l’Hotel Sofia Barcelona
CCOO ens vam concentrar davant l’Hotel
Sofia Barcelona per manifestar el nostre
rebuig a la degradació de les condicions
de treball que està imposant la direcció de
l’hotel des de la represa de la seva activitat,
un cop han finalitzat les obres que juntament amb la pandèmia van portar a tancar
l’establiment.
Aquestes dues circumstàncies han comportat, per exemple, que de 150 persones
treballadores seleccionades minuciosament
per a la reinauguració, actualment només
en quedin unes 20. Les persones professionals que han marxat ho han fet de manera
voluntària i completament desil·lusionades
amb les condicions de treball que hi han
trobat, com són una excessiva càrrega de
treball, una flexibilitat horària abusiva, baixos
salaris i una manca de reconeixement .
Aquestes condicions no ajuden a l’eficàcia i
al servei d’un hotel com el que es vol projectar, basat principalment en la decoració
i l’estilisme, però que descuida la formació i
la fidelització d’una plantilla perquè acumuli
l’experiència necessària per donar la millor
atenció al client.

faci uns pressupostos amb una mirada nítidament social i que miri per la classe treballadora”.
A banda dels secretaris generals, des de treballadors i treballadores de grans companyies,
com Hipra, fins a delegats i delegades que
exerceixen en solitari en petites empreses, treballadors i treballadores de tota mena de sectors i de totes les edats, des de joves a pensionistes, van pujar a l’escenari de l’auditori del
Palau de Congressos per explicar què ha suposat per a ells pertànyer al primer sindicat del
país i com han pogut ajudar altres persones a
través de la seva tasca sindical. Des de delegades de l’Hospital Trueta, que han explicat com

durant la pandèmia van cedir les seves hores
sindicals per dedicar-se a l’assistència de pacients, fins a representants en petits hotels
de la Costa Brava que van relatar com es van
implementar els ERTO, passant per veterans
de la lluita obrera actius al sindicat des de fa
més de trenta anys. L’acte va estar puntuat per
diverses accions i actuacions, com la presentació de la campanya d’afiliació “La gent com
tu millora el món” o les cançons d’Eyen, i va
ser la primera gran assemblea que se celebra
després de la gran manifestació que va reunir més de 40.000 persones a Madrid amb el
lema “Salari o conflicte”.

Salari o conflicte: és l’hora de la veritat
El passat dijous, 3 de novembre, els companys
i les companyes de CCOO i d’UGT d’arreu de
l’Estat, unes 50.000 persones, vam omplir la
plaça Mayor de Madrid per dir-ho alt i clar: o
les patronals s’avenen a millorar els salaris o
ens aboquen al conflicte.
Tres columnes van avançar des de la plaça
d’España, el carrer d’Atocha i Puerta de Toledo amb delegats i delegades de tots els sectors, per plantar-li cara al sistemàtic bloqueig
patronal dels convenis, que ens aboca a una
pèrdua de poder adquisitiu brutal i que, a més,
no obeeix a una realitat econòmica, ja que els
comptes de resultats de les empreses han
mostrat beneficis rècord, que s’han aconseguit a costa de preus cada cop més alts.
Tal com va assenyalar Unai Sordo, secretari
general de CCOO, davant l’alça de preus hi ha
tres elements en joc: els salaris, que si no creixen una vegada per totes, no només agreujaran l’empobriment de les classes treballadores,
sinó que faran que caigui la demanda de béns
i serveis; els impostos, que les patronals no paren de demanar que s’abaixin, obviant que cal
una veritable reforma fiscal que impedeixi que
algunes empreses tributin tan poc com el 5 %,
i, finalment, els serveis públics, que perillen si
aquesta reforma fiscal no es dona, perquè acabaran sent retallats i això implicarà, a més de
la degradació de les condicions laborals dels
seus treballadors i treballadores, un empobriment indirecte de tothom, perquè obligarà
moltes persones a pagar-se de la seva butxaca
alternatives privades.
Sordo, però, va recordar també que les coses
no necessàriament han de ser així. D’entrada,
els sindicats de classe ja ens hem avingut a

acceptar pujades realistes als convenis, conscients com som que amb la crisi de preus
no és viable recuperar tot el poder adquisitiu
perdut. D’altra banda, el catastrofisme de les
patronals no es correspon amb les dades reals.
De fet, el mateix matí de la concentració les
dades de l’atur indicaven que l’ocupació estable creixia a un bon ritme i que els mals averanys sobre la incidència de la reforma laboral
no s’estaven complint. A més, es va reclamar
també a l’Administració que s’involucrés amb
una nova pujada del salari mínim interprofessional i l’actualització dels índexs de suficiència
estatals i autonòmics.
A l’acte, on va intervenir també el nostre secretari de Comunicació, Gonzalo Plata, que
va introduir la secretària general de CCOO de
Madrid, Paloma López, així com els companys
d’UGT, també es va recordar a les patronals
que, allà on hi ha hagut conflicte, com per
exemple en el cas dels convenis del metall
d’Ourense, Cadis, Tarragona o Barcelona, finalment s’han aconseguit millores salarials. Per
tant, la disjuntiva és més clara que mai: si no hi
ha salari, el conflicte està servit.
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Tres èxits en la negociació col·lectiva
Gràcies a la pressió que hem exercit els darrers mesos hem aconseguit desbloquejar
tres convenis importants: el del metall de
Barcelona i el de Tarragona i el del comerç
del metall a Barcelona.
A Tarragona vam desconvocar la vaga prevista per als dies 24 i 25 d’octubre perquè vam
arribar a un principi d’acord amb la patronal
APEMTA sobre el Conveni per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Tarragona en la reunió de mediació de vaga que
es va fer al Departament de Treball. Les parts
van pactar una vigència de quatre anys (20222025) i van acordar uns increments salarials
d’un 6,4 % per a aquest any, d’un 3,4 % per al
2023, d’un 2,8 % per al 2024 i d’un 2,46 % per
al 2025. També s’ha establert una clàusula de
revisió salarial d’aplicació automàtica al final
de la vigència que garanteix el 85 % de la diferència de la suma dels IPC reals dels quatre
anys i la suma dels increments acordats (80 %
+ 5 % addicional per compensar la pèrdua de
poder adquisitiu de l’any 2021). D’aquesta manera, en cas d’haver-hi diferència entre els IPC,
les taules salarials del 2026 s’incrementaran
automàticament l’1 de gener amb aquest percentatge, sense efectes retroactius.

Un altre aspecte destacat del preacord és
que durant la vigència d’aquest conveni no
hi haurà compensació ni absorció dels increments salarials acordats. A més, també s’ha
estipulat una reducció de la jornada laboral
anual, que a partir del 2023 serà de 1.744 hores i, a més, s’incrementa el permís de conciliació en un dia sense necessitat de justificació,
de manera que s’ha aconseguit una reducció
de 16 hores anuals de jornada.
A Barcelona les parts han pactat una vigència de tres anys (2022-2024) i han acordat uns
increments salarials d’un 4,2 % per a aquest
any, amb efectes retroactius l’1 de gener, un
3,9 % per al 2023 i un 3,9 % per al 2024. També s’estableix una clàusula de revisió salarial
al final de la vigència que garanteix el 85 %
de la diferència de la suma dels IPC reals dels
tres anys i la suma dels increments acordats.
D’aquesta manera, en cas d’haver-hi diferència entre els IPC, les taules salarials del 2025
s’incrementaran automàticament l’1 de gener amb aquest percentatge, sense efectes
retroactius. Un altre aspecte destacat del
preacord és que durant la vigència d’aquest
conveni no hi haurà compensació ni absorció
dels increments salarials acordats. A més, també s’ha aconseguit incorporar al text del con-

veni un permís retribuït de 12 hores de lliure
disposició a partir del 2023.
També a la Federació de Serveis s’ha assolit
un altre èxit en la negociació col·lectiva: el
conveni del comerç del metall de Barcelona.
Després de deu mesos de negociació, CCOO
i la Unió Patronal Metal·lúrgica han arribat a
un principi d’acord per al nou conveni del
sector, en què es garanteixen nous drets així
com un increment salarial real del 10,5 % per
al període de vigència (4 % per al 2022, 3,75
% per al 2023 i 2,75 % per al 2024), ja que es
recupera limitar la compensació i l’absorció
dels augments.
El conveni tindrà tres anys de vigència. Altres
millores aconseguides són un increment de
16 a 20 hores del permís retribuït per a visites mèdiques de la persona treballadora i
acompanyament de fills i filles. A més, també
s’amplia el permís per acompanyar pares i
mares, i s’estableixen nous drets laborals, com
l’adaptació i el registre de la jornada, el treball
a distància i el teletreball, la desconnexió digital i els plans d’igualtat o la retribució dels
contractes formatius, amb la formació en alternança i l’obtenció de la pràctica professional. Tres convenis i tres èxits, perquè CCOO és
el poder de canviar-ho tot.

Jornada Mundial del Treball Digne

CCOO vam commemorar la Jornada del Treball Digne, el 7 d’octubre, amb una concentració davant la seu de Foment del Treball, amb
el lema “Justícia salarial”. La jornada va estar
dedicada als milions de treballadors i treballadores de tot el món que mereixem i reclamem
justícia salarial. Des de CCOO de Catalunya
vam voler reafirmar el nostre compromís en 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 els baixos increments salarials es
combinen per fer de la classe treballadora la
principal víctima de la crisi internacional. La
situació socioeconòmica dels treballadors i
treballadores s’ha vist, des de fa uns mesos, sobradament afectada 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, per l’augment, en alguns casos, dels
beneficis empresarials i és per això que volem
deixar clar a les patronals que o incrementen
els salaris o incrementarem els conflictes.
Els convenis col·lectius han de garantir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores
amb les clàusules de revisió, i els salaris més

baixos als convenis han de seguir creixent
per recuperar la devaluació salarial. Per això,
ens vam desplaçar fins a Foment per recordar
que ara és l’hora d’apujar salaris. Considerem
urgent 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 a les organitzacions empresarials que siguin responsables
i que no bloquegin els processos de diàleg
social ni de negociació col·lectiva, que ha de
tenir com a aspecte troncal la necessitat urgent d’increments salarials justos i suficients.
La base d’una societat cohesionada ha de ser
l’accés als béns bàsics i necessaris per mantenir la vida. Els sindicalisme europeu té clar que
reclamar i aconseguir justícia salarial és assegurar països cohesionats socialment i sòlids
econòmicament.
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Assolit un acord a Nestlé
Espanya que garanteix el
manteniment dels llocs i de
les condicions de treball
Sobre la planta de Nestlé a Girona planava l’ombra de la deslocalització de la línia de descafeïnat, i és per això que CCOO valora positivament l’acord assolit amb la direcció de l’empresa, que garanteix el
manteniment dels llocs de treball i de les condicions laborals de les
persones afectades per la decisió de la companyia i que han acceptat l’acord. Després de tot un dia de reunió, finalment l’empresa va
acceptar el manteniment de tots els llocs de treball, el nivell salarial,
la categoria professional i les condicions laborals. L’empresa també
es compromet a passar a contractes indefinits els contractes laborals
amb una antiguitat mínima de nou mesos i a donar prioritat en les
noves contractacions al personal eventual amb menys de nou mesos
d’antiguitat. L’acord també garanteix que les persones afectades no
podran ser acomiadades durant els propers dos anys per inadaptació
al nou lloc de treball i els ofereix l’opció d’acollir-se a una indemnització per acomiadament improcedent.

Conflicte en la negociació
del conveni d’empreses
d’activitat esportiva i d’oci

CCOO i UGT hem acordat encaminar la via del conflicte contra el
plantejament absolutament insuficient de la patronal de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics d’activitat
esportiva i d’oci. Fa poc, en una assemblea massiva, els delegats i
delegades adscrits al conveni del sector vam debatre les diferents
posicions sindicals, i vam arribar a la conclusió que el conflicte és
l’única via per contraposar al plantejament intransigent i molt pobre
en l’àmbit salarial de la patronal.
Des de CCOO creiem que els increments salarials proposats per la
patronal són del tot insuficients tenint en compte la inflació tan
desbocada que estem patint. D’altra banda, reclamem una clàusula
de revisió al conveni que impedeixi la pèrdua de poder adquisitiu.
Els sindicats reclamem que se suprimeixi del conveni la clàusula de
compensació i absorció que les empreses utilitzen per congelar el
sou dels treballadors i treballadores, que, en alguns casos, fins i tot
han vist el seu salari congelat durant més d’una dècada.

Signat el Conveni col·lectiu
estatal de les empreses de
seguretat
El conveni recull les aspiracions salarials que CCOO va posar damunt la taula i augmentarà els salaris un 16 % en els quatre anys
de vigència
La negociació del conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat
va concloure amb acord i amb la signatura per als anys 2023-2026.
Aquest conveni s’ha aconseguit gràcies a la mobilització dels treballadors i treballadores d’un sector que ocupa 100.000 treballadores i
treballadors a tot Espanya.
La negociació s’ha desenvolupat en un moment que les organitzacions signants entenen que és vital per al nou model de sector i del
qual aquest conveni ha de ser pedra angular.
Des de CCOO fa anys que posem en relleu la necessitat d’un canvi
estratègic i estructural al sector de la seguretat privada que s’ha de
vertebrar des del mateix conveni col·lectiu, el qual, però, presenta
múltiples ineficiències i mancances regulatòries, a banda de no reconèixer degudament ni en les condicions retributives ni en les condicions laborals la prestació realitzada per les persones treballadores
del sector.
El nou conveni col·lectiu de seguretat privada sí que recull les aspiracions en matèria salarial que CCOO hem posat sobre la taula des
del principi i estipula un increment salarial acumulat d’un 16 % en els
quatre anys de vigència.
Els increments pactats augmentaran els salaris en un 6 % per a l’any
2023, un 4 % per al 2024, un 3 % per al 2025 i un 3 % per al 2026, amb
una clàusula de revisió salarial, amb un màxim del 2 %, que s’aplicaria
a la conclusió del conveni en funció de la inflació que hi hagi en
aquell moment.
El sector necessitava uns increments econòmics dignes per propiciar
el canvi i atendre el treball especialitzat i de valor afegit que avui presten els treballadors i les treballadores.
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Festa del Treball Digne 2022

La pandèmia ens havia obligat a suspendrela, així que teníem moltes ganes de tornar a
celebrar la Festa del Treball Digne, que enguany va tenir lloc el dissabte dia 8 d’octubre
a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet. Allà ens
vam aplegar per celebrar i reivindicar, i vam
poder gaudir de tot un plegat d’activitats
que ens van omplir la tarda de compromís i
d’alegria. N’hi va haver de tota mena: des de
lliuraments de premis i honors fins a música,
col·loquis, teatre, foc, jocs, espectacles per a
infants i menjar i beure! Va ser una festa bonica, que celebrava la nostra lluita, en la qual
no van faltar els moments reivindicatius, amb
missatge per als polítics allà aplegats.
La trobada va començar a les cinc de la tarda.
Aviat van començar les activitats, amb el grup
Xiula animant el sector infantil, en una activitat familiar i divertida, i amb el joc d’escapada
sobre els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, que van plaure tothom.

Aviat van començar també les activitats al
Centre Cultural de Bellvitge, amb el lliurament
dels premis de poesia Miquel Martí i Pol, José
María Valverde i Memorial José López García.
Els guanyadors van ser, respectivament, Àngel Reche, Luis Miguel Rubio Domingo i José
Manuel Regal García. Durant l’acte es van llegir algunes de les seves poesies.
Posteriorment, la cultura va continuar amb la
representació de l’obra En Bangkok también
hay ratas, representada per la companyia La
Voz Ahogada. Es tracta d’un interessant projecte de recuperació de la memòria sobre les
lluites veïnals del franquisme i la Transició a
Barcelona, que, si us vau perdre, podreu recuperar el dia 10 al Casino L’Aliança del Poblenou. També van tenir molt d’èxit l’actuació
de l’Escola de Música de l’Hospitalet, el debat amb els joves de la CGIL Llombardia sobre “Els reptes del sindicalisme juvenil al sud
d’Europa”, l’emocionant lliurament del Carnet
Solidari de CCOO de Catalunya a l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, així com el
Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en
l’àmbit laboral, que va reconèixer l’esforç de
les treballadores de Can Serra. La festa va acabar amb un espectacular correfoc dels Diables de l’Hospitalet i amb l’actuació d’Hotel
Cochambre.

Acord a Avidel
La lluita per fer de les càrnies un entorn estable i just per als treballadors i treballadores
no ha acabat, i seguim assolint noves fites. A
l’escorxador Avidel de Lleida, 250 persones
de les subcontractes passen a plantilla directa
de l’empresa principal. Hem arribat a aquest
acord després de mesos d’intenses negociacions, i unes 250 persones que actualment
treballen per a les subcontractes d’Avidel
passaran a ser plantilla directa de l’empresa
principal a partir de l’1 de gener del 2023.
D’aquesta manera s’aconsegueix millorar
l’estabilitat en l’ocupació i reduir l’alt índex de
subcontractació a l’escorxador, que passarà
d’un 70 % a un 40 %.
Amb aquest acord també s’han aconseguit
unes condicions laborals per sobre de les que
marca el conveni sectorial per al conjunt de

persones que treballen a l’escorxador, tant per
a la plantilla de l’empresa principal com per
al personal de les contractes. Així mateix, es
fa un reconeixement a la representació sindical i es crea un òrgan de coordinació dels
diferents comitès i la representació sindical,
tant de l’empresa principal com de les seves
contractes.
Es tracta d’una fita important que és resultat
d’una llarga lluita al sector de les càrnies, encapçalada per CCOO, per posar fi a la precarietat i a
la mala praxi laboral i per millorar les condicions
de totes les persones que treballen al sector.
Una lluita que ens ha portat a fer dues vagues
a Avidel durant l’últim any perquè s’apliqués
el conveni del sector a totes les persones que
treballaven a l’escorxador i per demanar la seva
incorporació a l’empresa principal.

CCOO signa l’acord
d’estabilització del
personal interí dels
ens locals sense
representació legal
de treballadors i
treballadores
Després d’un intens període de negociació, CCOO hem signat un acord de criteris generals que cal aplicar als processos
d’estabilització del personal interí, derivats de
la Llei 20/2021.
Aquest acord té com a objectiu donar cobertura als ens locals catalans on no hi hagi cap representació legal de treballadors i treballadores
(RLT), introduint un mecanisme d’agilització de
la negociació establerta a la disposició addicional novena de la Llei 20/2021, així com facilitar
un marc acordat per a les bases que permeti
complir el termini màxim legal de publicació
de les convocatòries, establert per al 31 de desembre del 2022.
S’ha de tenir en compte que prop de 800
ajuntaments i altres ens locals no tenen cap
representant sindical, és a dir, mai s’hi han
celebrat eleccions. Per tant, és fàcil entendre
com aquest acord cobrirà una important necessitat i ho farà establint un instrument que
dotarà els ens locals més petits i sense RLT
d’unes bases negociades que ajudin a situar
la taxa de temporalitat estructural per sota
del 8 % i que posarà fi al frau per abús en la
temporalitat.
L’acord inclou les nostres propostes dirigides
a no dilapidar el capital humà i la formació i
els coneixements de les persones que porten
molts anys de manera temporal prestant els
seus serveis amb un alt grau de professionalitat a les administracions locals. La qualitat del
servei públic que es presta també està en joc.
Més enllà d’altres consideracions que es puguin fer, aquest acord reflecteix el paper que
CCOO de Catalunya té com a sindicat majoritari. No només defensem els drets del personal a les administracions on tenim representació (és a dir, on tenim delegats i delegades),
sinó que exercim la nostra acció sindical
dirigint-la totes les persones treballadores
d’arreu de Catalunya.
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Exigim conèixer com funcionen els algoritmes de Glovo

El Comitè d’Empresa de Glovo Groceries ha fet una sol·licitud
pionera d’informació sobre els usos de la intel·ligència artificial
CCOO impulsa l’exercici d’un dret digital
arribat amb la llei rider, també aconseguida
gràcies a la nostra lluita. Un dels nous drets
que aportava la llei va ser una modificació de
l’article 64 de l’Estatut dels treballadors (ET),
afegint un apartat que permet als representants legals de les persones treballadores
conèixer els “paràmetres, regles i instruccions
dels algoritmes dels sistemes d’intel·ligència
artificial que afecten la presa de decisions
laborals”. En compliment d’aquesta nova legislació, el Comitè d’Empresa de Glovo Groceries (format per 10 delegats i delegades de
CCOO i 3 d’UGT) ha fet arribar a l’empresa la
sol·licitud perquè, en un termini màxim de 15
dies, li faci arribar aquesta informació.
Des de CCOO de Catalunya ja treballem per
impulsar la petició d’informació d’usos algorítmics en l’àmbit laboral a totes les empreses
de qualsevol sector, sigui de base tecnològica

o no, ja que l’ús d’algoritmes en l’àmbit laboral es pot fer servir, i de fet ja s’està fent servir,
en qualsevol àmbit productiu. Les decisions
preses per la intel·ligència artificial poden donar-se des del procés de contractació, passant
per l’elaboració de perfils, l’avaluació o, fins i
tot, determinar acomiadaments. I les persones treballadores tenen dret a saber en quins
processos i sota quins criteris es fa.
El cas de Glovo és paradigmàtic i significatiu
dins de les empreses de plataforma. Per una
banda, perquè és l’empresa més gran del sector,
i pel seu continu i flagrant rebuig a complir la
legislació, una actitud que ja ha provocat que
sigui sancionada en diverses ocasions amb multes milionàries. Per l’altra, perquè l’organització
de les persones treballadores a través dels algoritmes i la intel·ligència artificial pot afectar
tasques com ara assignar comandes, calcular els
temps d’entrega o el règim sancionador.

L’objectiu de la petició va molt més enllà
d’obtenir un simple codi informàtic, i és que
la importància d’accedir a aquesta informació rau en el fet que servirà perquè l’empresa
justifiqui sobre quins criteris es va construir
l’algoritme que es fa servir per prendre les
decisions que afecten les persones treballadores, tal com exigeix la normativa.
Les experiències indiquen que els biaixos
discriminatoris en aquests tipus d’usos són
habituals. El comitè, amb aquesta informació,
vetllarà per corregir-los i denunciar-los en cas
que es trobin.
La sol·licitud a Glovo no és l’única a la qual donem suport. Per facilitar la petició de l’exercici
d’aquest nou dret, al web de CCOO de Catalunya tenim a disposició dels delegats i delegades un formulari perquè puguin sol·licitar
informació a les seves empreses.

Una amplíssima majoria de treballadores de l’educació valora
negativament l’avançament del curs
La Federació d’Educació de CCOO ha dut a
terme una enquesta sobre els canvis imposats
pel Departament d’Educació en el calendari
escolar d’enguany, dirigida tant a la nostra afiliació com al conjunt dels treballadors i treballadores que s’han vist afectats per aquestes
modificacions. Aquests són els resultats de les
més de 7.000 respostes rebudes. D’aquestes,
un 90 % formen part del personal docent, i la
resta, del personal d’atenció educativa i del
lleure educatiu. El 47 % de les respostes provenen de personal de segon cicle d’educació
infantil i primària, i el 45 %, de secundària i FP.
1. Creus que l’organització de les tardes
d’aquest mes ha funcionat en termes generals? (Pregunta només per a segon cicle
d’infantil i primària.)
Més de la meitat (55,3 %) de les respostes indiquen que l’organització de les tardes no ha
funcionat gens i només un 8 % considera que
ha funcionat molt bé.
2. Al teu centre ha faltat personal del lleure
educatiu per cobrir les tardes? (Pregunta només per a segon cicle d’infantil i primària.)
En gairebé el 40 % de les respostes s’indica que
ha faltat personal del lleure per cobrir les tardes
en general o algun dia. Així, malauradament,
es confirma que moltes escoles han tingut di-

ficultats per cobrir amb el personal adient les
tardes de setembre, tal com ja ens van informar
moltes direccions amb preocupació.
3. Consideres que aquestes tardes han
tingut suficient qualitat educativa per a
l’alumnat? (Pregunta només per a segon
cicle d’infantil i primària.)
El 78 % de les respostes indiquen que les activitats de les tardes del setembre a les escoles
no han tingut una qualitat educativa suficient.
4. Creus que s’ha pogut preparar el curs
amb qualitat suficient?
Més del 86 % de les respostes mostren que
no s’ha pogut preparar el curs amb la qualitat
suficient.
5. Creus que avançar el curs ha estat positiu de manera general?
Gairebé el 90 % de les respostes dels professionals de l’educació indiquen que no ha estat gens positiu avançar el curs.
6. Creus que els canvis de calendari i horari han afavorit l’alumnat i la conciliació de
les famílies?
Un 80 % aproximadament considera que
els canvis del setembre no han afavorit ni
l’alumnat ni les famílies.

7. Creus que aquests canvis en el calendari
han fet augmentar la sensació de calor als
centres educatius?
Més del 88 % de les opinions indiquen que
els canvis han fet augmentar molt o bastant la
sensació de calor durant el mes de setembre
als centres educatius.
8. Tornaries a repetir aquest calendari
escolar?
També és aclaparadora la quantitat de gent
(91,6 %) que respon que no voldria tornar a
tenir aquest calendari escolar.
9. Quines propostes de millora implementaries per al proper curs respecte del calendari?
La immensa majoria de les respostes proposen tornar al calendari anterior.
10. Preguntes al lleure educatiu
A més de les preguntes anteriors, n’hem fet algunes d’específiques per al personal del lleure
educatiu sobre les seves condicions de treball
en relació amb les tardes de setembre i els resultats han estat que aproximadament el 80 %
no ha disposat de prou temps per preparar les
activitats, el nou horari no els ha compensat
laboralment i no consideren que el canvi hagi
aportat cap benefici al calendari escolar.
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El jovent com a motor del sindicalisme de classe
Lucía Aliagas Picazo
Coordinadora Nacional d’Acció Jove - Joves de CCOO

El cap de setmana del 22 i 23 d’octubre, Acció Jove vam organitzar la vintena edició de
l’Escola Ángel Rozas. Amb el lema “Ho serem
tot: el jovent com a motor del sindicalisme
de classe” el jovent sindicalista de CCOO de
Catalunya ens preparàvem per a una jornada
formativa especial pel context en què se celebrava: la segona escola del mandat, la vintena
en la història d’Acció Jove i només una setmana abans de la mobilització que vaticina conflicte en cas que no hi hagi pujada de salaris.
Com amb l’elecció del lema de l’escola passada, que parafrasejava Marcelino Camacho,
amb el lema “Ni doblegats ni domesticats: jovent organitzat!”, aquest any tornem a mirar
cap al passat per guiar el nostre present. D’una
banda, el passat es troba en l’elecció del vers
“No hem estat res i ho serem tot”, de la mítica
versió catalana de La Internacional. Perquè no
oblidar d’on venim, les arrels del moviment
obrer i de la lluita de la classe treballadora per
la seva emancipació, és imprescindible per
avançar en les lluites del present. També per
recordar que aquelles lletres continuen estant
més vives que mai. De l’altra, el present es troba en l’afirmació de com el jovent no volem
ser el futur del sindicalisme, sinó que ens reivindiquem com a present. I com ho fem així,
valorem que, justament, som el motor que
escalfa la màquina de conquesta de drets que
és el sindicalisme.
Com comentava amb anterioritat, aquesta
edició ha estat la vintena Escola Ángel Rozas
de la història d’Acció Jove. És per això que ho
hem volgut fer valer a la taula rodona, aplegant-hi totes les persones ex-coordinadores

nacionals de la federació que han donat veu
al jovent treballador en les darreres dècades.
Una taula que permet veure Acció Jove en la
seva globalitat i que mostra que, paradoxalment, la situació del jovent no ha canviat tant
en aquests darrers anys, i per això Acció Jove
segueix sent necessari: continuem estant precaritzats i les generacions anteriors continuen
jutjant-nos a través dels seus ulls. Abans, perquè érem ni-nis; després, perquè ens en vam
anar a la construcció i vam deixar els estudis;
més tard, perquè només pensàvem en la festa
i a gaudir; ara, perquè som uns ofendiditos. La
realitat és, però, que el jovent, crisi rere crisi, ha
pagat les pitjors conseqüències del capitalisme, conjuntament amb les dones i la població
migrant, fet que ens ha fet normalitzar la precarietat i enquistar-la en la nostra vida.
La situació pot semblar dolenta i, a vegades,
desoladora, però això no pot desmobilitzarnos. És per això que l’Escola Ángel Rozas tenia
com a objectiu, d’una banda, analitzar dues
qüestions d’interès sindical per al jovent, com
és la salut mental i la situació de la llengua
catalana, i, de l’altra, dotar-nos d’eines per a
l’acció sindical mitjançant la nostra formació
pràctica en tallers sobre negociació col·lectiva,
igualtat, comunicació i internacional.
A les jornades, hem comptat amb la participació de diferents secretaris de Joventut de
CCOO d’arreu de l’Estat, amb la qual cosa hem
donat valor també a la confederalitat del nostre sindicat. Tret que, al final del dia, també és
distintiu del sindicalisme de classe de CCOO
de Catalunya. Empoderem els quadres joves
del sindicat per poder formar-nos en aquelles

qüestions que ens preocupen i, alhora, compartim les experiències sindicals d’altres punts
de l’Estat, que ens ajuden a enfortir-nos com
a organització. Amb la participació de les secretaries de Joventut de Castella-la Manxa i
del País Valencià, de la Federació de Sanitat i
Serveis Sociosanitaris, i de Comunicació de
Jóvenes de CCOO, hem pogut comptar amb
una representativitat diversa en les ponències.
Com amb l’elecció de Cabrera de Mar el passat any, l’elecció de Manresa com a ciutat per
celebrar l’Escola Ángel Rozas no ha estat casual. La comarca del Bages i, concretament, la
ciutat de Manresa, va esdevenir un dels centres industrials tèxtils més importants de Catalunya i, amb ella, va emergir un fort moviment
obrer organitzat. Els primers anys del segle xx,
a més, també va acollir una forta mobilització
social i ciutadana al voltant dels cercles excursionistes i els relacionats amb el catalanisme
polític. Alhora, ciutats com Terrassa i Sabadell,
amb les quals comparteix unió intercomarcal
al sindicat, són també representants de la història de la nostra classe.
Finalment, no acabarem l’article sense recordar la persona que dona nom a l’escola,
l’Ángel. Quan es va escollir el seu nom per a
l’escola dels joves sindicalistes de CCOO, es va
fer, justament, valorant la seva tasca sindical
durant la clandestinitat i els primers anys de
democràcia, i, com va puntualitzar Josep Maria Romero, atesa la seva sensibilitat cap als
problemes de la joventut. La memòria es fa
dia a dia, i amb el manteniment de projectes
com el nostre, la de l’Ángel es mantindrà sempre a la del nostre sindicat.

8
Núm. 406 - divendres, 11 de novembre de 2022

Onada Sindical, l’espai a tres bandes de CCOO de les Illes
Balears, del País Valencià i de Catalunya
Els dies 20 i 21 les secretaries generals de
CCOO de les Illes Balears, de CCOO del País
Valencià i de CCOO de Catalunya es van reunir a Palma i, posteriorment, van presentar en
una roda de premsa les conclusions de l’espai
sindical del Mediterrani després d’una trobada
de dos dies que té vocació de continuïtat. José
Luis García, secretari general de CCOO de les
Illes Balears, va al·ludir a la guerra, la inflació,
l’increment de preus i beneficis, el bloqueig
de l’augment salarial o l’amenaça de l’extrema
dreta com alguns dels elements principals
que estan dibuixant un panorama d’incertesa
enorme “que ens obliga a treballar de valent
per aconseguir un dels nostres principals objectius: donar protecció i seguretat a la classe
treballadora”. Per fer-ho, és imprescindible
recuperar el nivell adquisitiu i consolidar els
beneficis derivats de la reforma laboral. García va reivindicar la centralitat del treball com
a element de redistribució de la riquesa que
asseguri una transició justa i més democràcia
a les empreses. També va dir que la llengua és
un “element d’identitat compartida que obre
espais de col·laboració entre totes tres organitzacions” i va destacar com els problemes
que genera la tendència a la concentració de
la població a les àrees costaneres, juntament
amb la població flotant al voltant del turisme,
eleven la demanda de serveis públics i fan
créixer el desequilibri territorial.

Per la seva banda, Ana García Alcolea, secretària general de CCOO del País Valencià, va parlar de l’oportunitat actual “de posar fi a la nostra
dependència energètica amb guanys per al
medi ambient i la salut de la ciutadania”. Entre
les mesures enumerades en aquest sentit en
la declaració conjunta, ha destacat aquelles
que suposen accelerar alternatives energètiques sostenibles, juntament amb l’estalvi i
l’eficiència, al mateix temps que protegim les
persones més vulnerables. “En aquesta trobada sindical també hem compartit propostes
sobre l’accés a l’habitatge, especialment de la
joventut, la lluita contra els desnonaments i
les polítiques per prevenir l’exclusió social de
les persones sense llar”, va relatar la secretària
general de CCOO del País Valencià. Així mateix,
García Alcolea va manifestar que una altra de
les conclusions de l’Onada Sindical ha estat
que les comunicacions entre el País Valencià,
Catalunya i les Illes Balears “són imprescindibles
per mantenir els vincles que enriqueixen les
nostres comunitats socialment i culturalment”.
Finalment, el nostre secretari general, Javier
Pacheco, va apuntar que “l’emergència climàtica en què ens trobem posa en qüestió la
viabilitat del model econòmic i social que ens
ha dut fins aquí. Gran part del nostre territori està en risc d’aridificació, i l’impacte de les
polítiques de mitigació i el creixent cost de les
matèries primeres i els hidrocarburs suposen

riscos per a tots els sectors”. En aquest sentit,
va dir que considera prioritari avançar cap a
una circularitat de l’economia i apostar per
polítiques que minvin l’impacte de la contaminació, especialment, com a element comú,
a la mar Mediterrània. Aqueixa transició energètica, digital i verda per fer més sostenible
el model productiu, industrial i turístic s’ha
d’aconseguir a partir del principi de transició
justa i en un marc de diàleg social. Una concertació que té un desenvolupament desigual a cadascun dels territoris. “Considerem
imprescindible dinamitzar el diàleg social i la
participació institucional del sindicat a l’hora
d’establir estratègies comunes i mecanismes
comuns d’indicadors i de seguiment de polítiques públiques davant l’oportunitat que suposen els fons Next Generation”, va concloure.
Posteriorment a la trobada, la delegació de
CCOO va participar en una trobada amb la
presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol.

Dues pèrdues
Ha mort EMILIO GIMENO, sindicalista de CCOO que va viure i va treballar al Masnou. Durant tota la
seva vida laboral va lluitar per la defensa dels drets dels treballadors i treballadores. Ell va ser un dels
pilars perquè l’empresa de vidre Ramon Clemente, d’aquesta localitat, continués en funcionament.
Nascut a l’Aragó, era una persona de les moltes que, de manera anònima i callada, han fet millor la
nostra societat.
També ens ha deixat el company ÀLEX VILLAMOR BALIARDA. Tenia 42 anys i era pare de dos fills petits.
Va ser membre del Comitè d’Empresa de CCOO a RDM Barcelona Cartonboard (Castellbisbal) des de
l’any 2008 i actualment n’era el secretari general del comitè. L’Àlex era una persona lluitadora, compromesa i plena de vida i d’il·lusió.
Els trobarem a faltar a tots dos, però el seu exemple quedarà en nosaltres.
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Presentacions de ‘Proceso 1001. El franquismo contra Comisiones
Obreras’, amb Nicolás Sartorius i Mayka Muñoz, i de ‘Señoritos,
viajeros y periodistas. Miradas sobre la Andalucía del siglo xx’, de
Javier Aristu
Aquests dies l’Espai Assemblea ha acollit dues presentacions
de llibres importants per a CCOO, organitzades per la Fundació
Cipriano García.
A la de Proceso 1001. El franquismo contra Comisiones Obreras, de
José Antonio Pérez i Mayka Muñoz, hi va intervenir l’autora, historiadora i arxivera de la Fundación 1.º de Mayo, Mayka Muñoz; l’advocat
i exdirigent de CCOO Nicolás Sartorius, parlamentari espanyol en diverses legislatures fins al 1993 i actual president del Consell Assessor de la Fundación Alternativas, i el secretari general de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco. A banda d’un diàleg entre Mayka Muñoz,
Nicolás Sartorius i Javier Pacheco, la presentació del llibre, que va introduir la secretaria d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de Catalunya, Dolors Llobet, va comptar amb una lectura històrica dramatitzada
del sumari i d’algunes cartes de protagonistes del procés judicial a
càrrec d’Esteve Bosch (veu), José Antonio Rodríguez (violí) i Lalo Plata.
El llibre Proceso 1001. El franquismo contra Comisiones Obreras prova
com la dictadura franquista va ser feroçment classista. Va perseguir
i reprimir sense treva tota l’expressió organitzada de la classe treballadora, com va ser el cas de CCOO. A més, va concebre el conflicte
laboral com un problema d’ordre públic, per la qual cosa qualsevol reclamació de drets laborals es convertia en un atac a l’Estat i, per tant,
al règim. El llibre de José Antonio Pérez i Mayka Muñoz explica com,
en aquest context, el 24 de juny del 1972, al convent dels Oblats de
Pozuelo de Alarcón, a Madrid, es va produir la detenció de la Coordinadora General de CCOO. A partir d’aquí s’iniciaria l’anomenat procés
1001, que no es tancaria fins al 1975. La campanya de solidaritat, tant
nacional com internacional, a favor dels “deu presos de Carabanchel”
va mostrar que la suposada modernitat del règim a partir dels anys
seixanta no era més que una façana. Finalment, el fet que l’inici del
judici coincidís amb l’atemptat d’ETA a Carrero Blanco va posar també
de manifest que el final de la dictadura es podia encarar de diferents
maneres i que la majoria del moviment antifranquista ho faria des de
la reivindicació de la pau i la justícia.

Quant al llibre pòstum de Javier Aristu, Señoritos, viajeros y periodistas. Miradas sobre la Andalucía del siglo xx, prologat per Antonio
Muñoz Molina i publicat per l’editorial Comares, va ser presentat amb
la presència del fill de l’autor, Carlos Aristu, i la participació del periodista i escriptor Jordi Amat; de l’exsecretari de CCOO de Catalunya,
José Luis López Bulla; la secretària general de CCOO d’Andalusia, Núria López, i el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
Señoritos, viajeros y periodistas. Miradas sobre la Andalucía del siglo xx és
un llibre que Javier Aristu va deixar acabat pocs dies abans de morir,
el 19 de setembre del 2021, i al qual va dedicar el temps i l’energia
del seu darrer any de vida per reflexionar i escriure una bella herència
amb les seves últimes inquietuds i les seves últimes preguntes: de
què parlem avui quan parlem d’Andalusia? I l’autor ho fa a partir dels
punts de vista de tota mena d’autors del segle xx: de Pemán a Halcón,
passant per Fraser, Pitt-Rivers, Brenan, Marsé, Goytisolo, Martínez Alier,
Caro Baroja, Burgos, Sales, Castella del Pi i Clavero. Es tracta d’un llibre apassionant, suggeridor, amb una clara petició final: incitar-nos a
construir un futur millor, sobre la realitat, atenent la dignitat dels qui
viuen a les vuit províncies d’això que anomenem Andalusia, al sud
d’Espanya, d’Europa i el món.
Javier Aristu (1949-2021) va ser professor de llengua i literatura durant
35 anys en instituts de Sevilla i a l’Escola Europea de Brussel·les. A
finals dels anys seixanta del segle xx, durant la seva etapa d’estudiant
a Granada, es va integrar en moviments antifranquistes i va entrar a
militar al PCE, del qual seria dirigent andalús entre el 1982 i el 1987,
en paral·lel a la seva tasca com a regidor de l’Ajuntament de Sevilla
i vicepresident de la Diputació de Sevilla. El 1986 va participar en la
fundació d’Izquierda Unida i va abandonar la militància i l’activitat política el 1989. Des d’aleshores i fins a la seva la jubilació, el 2011, es va
dedicar a la docència.
Javier Aristu no va deixar de participar mai en iniciatives de debat des
de la cultura de l’esquerra. Entre d’altres, va ser coeditor de la revista
digital Pasos a la Izquierda i una de les ànimes principals dels “Diàlegs:
Andalusia i Catalunya”, que, en ple procés, el 2018, van construir ponts
per a la reflexió i l’entesa, amb la implicació de desenes de persones
del món acadèmic, la història, el dret, l’economia, el treball, la sociologia, el periodisme i la cultura.
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