
Temps parcial, fixes discontinus i desprotecció. 
  
Les condicions laborals actuals no eren les més adients pel Govern central i, una vegada més, ha 
decidit unilateralment modificar-les introduint un nou Reial Decret-Llei, en aquest cas el 11/2013 de 2 
d’agost, de protecció dels treballadors i treballadores a temps parcial, fixes discontinus i mesures 
urgents d’ordre econòmic i social. La protecció d’aquests treballadors i treballadores venia essent la 
regulada per l’acord signat entre Govern, CCOO i UGT i patronal, però la part del RD Llei referent a 
‘altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social’ és la que centra aquest article ja que aquesta 
norma va més enllà i torna a tocar directament aspectes com els acomiadaments o la tutela judicial, 
treient força al diàleg. 
 
Aquestes son les novetats introduïdes sobre protecció social: 
 
Inscripció com a demandant d’ocupació que haurà de mantenir-se durant tota la  
durada de la prestació o subsidi d’atur com a requisit imprescindible la per a: 
 - tenir dret a prestacions i subsidis per atur 
 - mantenir la percepció de prestacions i subsidis per atur, si s’incompleix serà  
motiu de suspensió del pagament que no es reprendrà fins que a una nova  
inscripció com a demandant d’ocupació 
 - no complir és causa d’infracció lleu 
 
Competència de les CCAA: 
 - el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) verificarà que els beneficiaris de prestacions  
o subsidis d’atur compleixen: 
 - les obligacions derivades de la subscripció del compromís d’activitat 
 - mantenen l’obligació d’estar inscrits com a demandants d’ocupació 
 - comunicaran la sanció imposada per incompliment al Servicio Público de Empleo  
Estatal (SEPE) perquè executi la sanció 
 - el SOC serà competent per a imposar sancions que comunicarà al SEPE perquè les  
executi, sobre no comparèixer en compliment del compromís d’activitat o no facilitar  
informació per a notificacions o per rebutjar oferta de treball o a participar en  
activitats de col·laboració social 
 
Suspensió de prestacions o subsidis d’atur per sortida a l’estranger de beneficiaris: 
Se suspendran les prestacions o subsidis d’atur quan: 
 - hi hagi trasllat a l’estranger per a recerca o realització de treball,  
perfeccionament professional o cooperació internacional per un període  
continu inferior a 12 mesos, sempre que prèviament s’hagi comunicat i  
autoritzat pel SEPE3 
 - per estada a l’estranger, per un període continuat o no, de fins a 90 dies com a  
màxim durant cada any, si prèviament s’ha comunicat i autoritzat pel SEPE. No  
es considera estada ni trasllat de residència la sortida inferior a 15 dies natural  
per una sola vegada cada any 
 - trasllats de residència o estades a l’estranger fora d’aquests dos supòsits 

Número 34 - Setembre 2013 



suposarà l’extinció de la prestació o subsidi 
Infraccions i sancions de treballadors i treballadores en relació a la Seguretat Social: 
 - infraccions lleus: 
  - no comparèixer previ requeriment, davant el SOC o les agències de col·locació  
que col·laborin amb el SOC 
  - no facilitar la informació necessària al SOC per a garantir la recepció de  
notificacions i comunicacions. Si el treballador expressa consentiment, les  
comunicacions per mitjans electròniques són vàlides a efectes de notificació 
 - sancions: 
  - les infraccions per no comparèixer davant el SOC, no facilitar la informació per  
a notificacions i la no inscripció com a demandants d’ocupació seran  
sancionades: 
  - 1ª infracció: pèrdua d’1 mes de prestació o subsidi 
  - 2ª infracció: pèrdua de 3 mesos de prestació o subsidi 
  - 3ª infracció: pèrdua de 6 mesos de prestació o subsidi 
  - 4ª infracció: extinció de prestació o subsidi 
  - les infraccions molt greus a més de l’extinció de la prestació o subsidi pot  
suposar exclusió en l’ajut de foment d’ocupació durant 1 any i el dret a participar durant 1 any en 
formació professional per l’ocupació 

Jo dic dret, tu dius privilegi 
  
Sembla mentida que donada la precarietat dels llocs de treball, on nosaltres veiem drets la 
patronal vegi privilegis i, per tant, insti al Govern a retallar aquests ‘privilegis’ dels quals gaudim 
totes i tots els treballadors i treballadores segons ells. No cal dir que les mesures presentades 
per la CEOE al Govern tracten als i les treballadors i treballadores com a simples eines dins una 
empresa sense importar la conciliació familiar, les situacions personals, les retallades 
públiques...simplement som una eina més per a portar a terme un treball, som un número i de fet, 
la CEOE proposa que de forma unilateral sigui la pròpia empresa l’encarregada de convertir i/o 
modificar els nostres contractes de treball de temps complet a contractes a temps parcial per, 
segons la patronal, evitar d’aquesta manera els traumàtics acomiadaments objectius. No tindrà 
res a veure la reducció del número d’EROs per maquillar la situació política actual? 
La patronal demana que es pugui ampliar del 15% al 30% el marge d’hores complementàries 
sobre la jornada pactada i, al ser d’obligatori compliment per part dels treballadors, aquests 
passarien a treballar amb un contracte a temps parcial més hores i amb menys drets. És una 
jugada perfecta per a l’empresari, qui podrà determinar i organitzar la vida dels treballadors 
restant drets i sumant disponibilitat obligatòria. 
A més, la patronal recorda al Govern central que els sous de les treballadores i treballadors de 
tot l’estat estan molt per damunt del que haurien i que la única via d’escapament a la situació 
actual passa per la rebaixa dels mateixos. Així que sumat tot, menys drets laborals, més pressió 
empresarial, més repressió i menys sou. El resultat de la suma es: esclavitud. 
 

Número 34 - Setembre 2013 



Signat el conveni Tèxtil-Confecció 
  
El passat 5 de juny de 2013 es va signar, després de dos anys d'infructuoses negociacions, el 
conveni Tèxtil - Confecció. El tèxtil és el sector que possiblement hagi patit més en els darrers 
anys fruit de la seva crisi que ha afectat de manera permanent al sector la pròpia globalització i 
l'actual crisi amb una pèrdua d'ocupació i teixit industrial sense parangó en l'actual context 
industrial; la facilitat de mobilització de les empreses buscant la mà d'obra més econòmica a Àsia 
i l'est d'Europa (mà d'obra molt necessària per l'alt contingut del valor afegit en el resultat final del 
producte) ha minvat el sector fins a quotes realment alarmants. 210.000 treballadors al 2005 i al 
2013 som 95.000; això suposa una pèrdua del 55% de l'ocupació sumat a una patronal 
anquilosada en temps remots i amb molts problemes sectorials (10 subsectors molt diferents 
entre ells) ha impedit que el conveni s'entengués com l'eina necessària perquè treballadors i 
empresaris tinguessin un marc d'entesa on desenvolupar les relacions laborals en consonància 
amb les necessitats organitzatives i productives de les empreses en nom d'una major 
competitivitat, no només amb els mercats nacionals molt minvats amb l'actual crisi sinó amb 
l'exportació, on la majoria de les nostres empreses poden competir de tu a tu donat l'alt nivell de 
qualitat dels nostres productes. Finalment amb la signatura del Conveni el sector s'ha estabilitzat, 
i per a això, hem hagut de passar per una infinitat d'ineficaces negociacions en els dos últims 
anys, propostes patronals sense sentit, menyspreus, etc.. per la nostra part hem cregut sempre 
en la necessitat que té el sector de regular les relacions laborals en un marc com el conveni 
estatal, ja que la majoria dels 10 subsectors estan reduïts a la mínima expressió i per si sols el 
seu futur seria incert. També hem sentit la pressió, com no, de la finalització de l'ultra activitat 
dels convenis; dir que això en aquest sector per la gran facilitat de competència deslleial que hi 
ha entre les mateixes empreses i subsectors hauria suposat un caos sectorial i industrial, en 
aquest sentit es van convocar a tot el país manifestacions amb concentracions a les 
organitzacions empresarials, a Catalunya es va convocar al Vallès Occidental concretament a 
Sabadell per la seva tradició tèxtil amb una gran participació dels delegats / des de tot Catalunya 
finalitzada amb una concentració al Gremi de Fabricants, finalment i com en tantes altres 
ocasions la lluita sindical superar a la incoherència patronal i el conveni es va solucionar de 
forma positiva gràcies a l'esforç inapel·lable dels treballadors / és del Tèxtil - Confecció.  
 
Text: Javier Rubio - Secretari General FITEQA V. Occ. i Membre de la Comissió Negociadora del Conveni T.C.  
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Panrico, 4000 persones sense cobrar 
  
El grup Panrico ha decidit deixar de pagar el sou a 4000 persones, segons informacions, per 
poder fer front als deutes amb els seus proveïdors. Aquest no seria el primer conflicte laboral 
creat pel grup Panrico el qual arrossega pèrdues, segons informacions del mateix grup, per culpa 
de la crisi de consum i la competència de les marques blanques ja que les diferències de preus 
arriben al 200% segons el producte. Anteriorment el grup va entrar en conflicte amb la plantilla 
desprès d’amenaçar amb el tancament de la planta de Santa Perpètua de Mogoda, la qual va 
patir retallades i rebaixes salarials i es van fer extensius a les plantes de Sevilla, Santiago de 
Compostela i Valladolid. 
Ha sigut Oaktree, únic accionista de Panrico, qui ha demanat al grup que abandoni els números 
vermells i fruit d’aquesta petició estàn elaborant un pla de viabilitat.  
L’economista i advocat, Carlos Gila, va ser nombrat fa uns dies pel Consell d’Administració del 
grup cap d’executiva de Panrico. Gila és expert en reestructurar empreses i anteriorment va ser 
conseller en Azucarera Ebro Agrícolas i vicepresident executiu de La Seda Barcelona. 
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Mobilitzacions a Alstom Transport 
  
El Comitè d’Empresa i les seccions sindicals de CCOO i UGT d’Alstom Transport anuncien 
mobilitzacions a partir de l’octubre si, durant aquest mes de setembre, la direcció de l’empresa no 
reconsidera la seva decisió d’excloure la planta de Santa Perpètua de Mogoda de l’adjudicació 
de la fabricació del metro de Riad.  
 
La FI.CCOO.CAT dóna suport al Comitè d’Empresa i nega l’argument esgrimit per l’empresa per 
justificar  la seva decisió per raó dels costos laborals. CCOO denuncia l’estratègia i el xantatge 
empresarial d’Alstom Transport, que intenta condicionar l’adjudicació de noves càrregues 
productives a l’acceptació d’una retallada salarial i rebaixa de les condicions laborals dels 
treballadors de Santa Perpètua.  
 
El Comitè i CCOO recorden que el disseny dels trens d’aquest contracte milionari s’ha fet a la 
planta catalana. Per aquesta raó, emplacen als governs català i espanyol a mediar de forma 
activa en el conflicte per fer valer que un projecte liderat per una tecnologia i empreses 
espanyoles no s’acabi fabricant en una planta low-cost de fora, i a defensar els interessos dels 
treballadors i de la indústria catalana.   

Ficosa, el bastió reduït 
  
La situació actual de Ficosa ha sigut actualitat durant tot aquest 
estiu ja que, després de tots els processos que les treballadores i 
els treballadors de l’antiga SONY han patit per arribar a formar part 
de la infinitament reestructurada plantilla actual de Ficosa, han 
hagut de continuar suportant un cop darrere un altre i aixecant-se 
per continuar amb la lluita i la defensa dels seus llocs de treball. 
Darrere d’aquest procés hi ha una secció sindical exemplar que ha 
fet d’una situació dura i a vegades desesperant el nucli de la seva 
fortalesa i confiança de les companyes i els companys. En efecte, 
parlem de la Secció Sindical CCOO de Ficosa. 
 
Després de conèixer el segon retard en el cobrament de la nòmina, la secció sindical de CCOO 
de Ficosa va decidir realitzar una tancada a les oficines de Recursos Humans del grup al qual 
inicialment es va sumar Ugt. Després d'una nit de tancament i diverses reunions, al matí següent 
es va decidir conjuntament amb la resta de comitès d'empresa del grup afectats pel retard 
mantenir la tancada i bloquejar l'entrada i sortida de camions a la fàbrica de Viladecavalls, seu 
central del grup. 
Finalment l'empresa es va comprometre a avançar el dia de cobrament inicialment previst en el 
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Xerrada sobre l’ARSAL 
  
Des de la Secció Sindical de l’Ajuntament de Sabadell s’ha organitzat una xerrada-debat per 
informar sobre la Reforma de les Administracions Locals (ALRSAL). 
 El format d’aquesta xerrada-debat té com objectiu primordial arribar al conjunt de la ciutadania. 
Per explicar que aquesta Reforma de les Administracions Locals no afectarà només als 
treballadors i treballadores municipals en els seus drets laborals, sinó que afecta al conjunt 
dels ciutadans que veuran retallats els seus serveis i les prestacions que reben dels ajuntaments. 
Sobretot afectarà a la població més desfavorida on la xarxa de protecció social de serveis bàsics 
que donen actualment els ajuntaments desapareixerà, la faran altres administracions no tan 
properes al ciutadà o senzillament es privatitzaran..   
 El Sindicat Comarcal de Serveis a la 
Ciutadania del Vallès Occidental ha 
considerat oportú donar suport a 
aquesta iniciativa dels companys/es de 
la secció sindical de l’Ajuntament de 
Sabadell i volem fer extensiu al conjunt 
de l’organització aquest acte.  
 

12a Escola d’Estiu CCOO Vallès Occidental 
  
El passat 17 de setembre a la tarda va tenir lloc la 12a Escola d’Estiu de CCOO del Vallès 
Occidental la qual va tractar el tema de les pensions amb la inestimable participació de Carlos 
Bravo, Cristina Faciaben, Anna Capuz, Joan Alcàntara i Enrique Rodríguez. La jornada va ser 
intensa i carregada d’informació, punts de vista molt interessants i va ser una clara aposta sobre 
la viabilitat del sistema de pensions. Comparacions entre sistemes actuals i possibles, dades i 
magnífiques intervencions. 
El sistema de pensions és un element essencial del model actual de protecció social, 
especialment per a tots i totes les treballadores i treballadors. La realitat és que el sistema de 
pensions a curt i mig termini està assegurat, però a llarg termini corre un greu perillo si les 
polítiques actuals no es modifiquen. Les polítiques dels governs actuals estan seguint una clara 
estratègia per tal de potenciar les pensions privades i, d’aquesta manera, retallar indirectament 
als pressupostos la partida de pensions. Tota una estratègia contra els i les treballadors i 
treballadores, indirectament empobrint a tota la societat i molt en concret als més grans. 



Servei Jurídic Civil de CCOO 

Us recordem que  CCOO del Vallès Occidental disposa d’un servei d’assessorament jurídic en 
matèries civils.  

Aquest servei es dona per mitjà d’un concert amb un despatx especialitzat en la temàtica en 
qüestió, el que permet oferir serveis  jurídics, des de la fase d’assessorament inicial fins als judi-
cis i recursos pertinents, en  assumptes de família (divorcis, custòdia de fills...), de comunitats de 
propietaris, d’herències, etc... Tot i no ser un servei directe dels serveis jurídics del sindicat, com 
és el cas dels temes laborals, tindrà preus especials pels afiliats i afiliades a CCOO. 

A la següent plana trobareu la taula amb les dades. 

Assemblea d’Indústria del Vallès Occidental 

S’ha celebrat l’Assemblea d’Indústria del Vallès Occidental amb les intervencions del seu secre-
tari general Sebastián Bastida, el secretari general d’Indústria de Tarragona Jose A. Hernández i 
el secretari general d’Indústria de Catalunya Javier Pacheco. 

Bastida ha fet una repassada a la situació actual de la comarca recordant als companys d’Alstom 
i el xantatge al qual estan sent sotmesos, al igual que els companys d’Estampaciones Sabadell. 
També ha volgut comentar la situació de l’afiliació a la comarca. 

Hernández ha fet una crida a la mobilització i la conservació dels objectius assolits. Ha repassat 
molt coherentment la situació actual fent una lectura especial al tema dels conflictes col·lectius i 
la importància de les properes mobilitzacions. 

Pacheco ha fet una repassada general tocant gairebé tots els temes d’actualitat referents al mon 
de la feina i en especial al sindicalisme. Ha recordat que no es pot parlar de sortida de la crisi 
quan al conjunt de l’estat encara hi ha més de sis milions d’aturats i tot a punta a que la xifra con-
tinuarà creixent. Ha fet menció a les mobilitzacions de les Illes Balears referent a l’ensenyament i 
com és el clar exemple de lluita que totes i tots hem d’admirar. Com la Marea Blanca lluita cada 
dia per defensar una sanitat pública de i per a totes i tots, ha recolzat la llibertat de les dones a 
decidir per elles mateixes i sobre el seu cos tocant el tema avortament, el conflicte de les pensi-
ons i en general ha fet un crit a l’orgull de sentir-se d’una organització com son les Comissions 
Obreres. 

Com a punt fort ha tractat la situació actual del gremi a la comarca i com és més necessària que 
mai la militància i la força per a mantenir la situació actual i lluitar per les millores al conveni, en-
darreriments, ultraactivitat... 

L’assemblea ha finalitzat amb una manifestació pels carrers de Sabadell. 

 

 



TAULA  D'HONORARIS  ASSESSORAMENT  JURÍDIC  CIVIL 

Honoraris en EUROS (IVA NO INCLÒS EN MÍNIMS) aplicables a partir de l'1 de gener de 
2013 

  NO AFILIATS   AFILIATS 

CONSULTA 60 €   25 € 

      

CONSULTA AMB REDACCIÓ DE DOCUMENTS 150 €   75 € 

GESTIONS DE TRÀMIT DAVANT ELS JUTJATS I ORGANISMES PÚBLICS 
(AJUNTAMENT, REGISTRES..) 

150 €   75 € 

PREPARACIÓ DE DOCUMENTS NOTARIALS I ACOMPANYAMENT DE CLI-
ENTS A LA SIGNATURA 

325 €   220 € 

REDACCIÓ DE CONTRACTES (LLOGUER, D'ARRES…) 500 €   330 € 

TRANSACCIONS JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS 500 €   330 € 

MÍNIMS JUDICI ORDINARI 1.600 €   1.150 € 

MÍNIMS JUDICI VERBAL 500 €   330 € 

PROCÉS MONITORI 500 €   330 € 

DESNONAMENT (RESCISIÓ DEL CONTRACTE) 500 €   330 € 

DESNONAMENT AMB RECLAMACIÓ ACUMULADA DE RENDES ADEUTA-
DES 

800 €   550 € 

MESURES PROVISIONALS SEPARACIÓ 500 €   330 € 

MUTU ACORD: SEPARACIONS / DIVORCIS / GUARDA I CUSTÒDIA / MODI-
FICACIÓ EFECTES 

1.200 €   875 € 

CONTENCIÓS: SEPARACIONS / DIVORCIS / GUARDA I CUSTÒDIA / MODI-
FICACIÓ EFECTES 

1.600 €   1.150 € 

ADOPCIÓ I TUTELA 1.300 €   900 € 

PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ D'HEREUS AB INTESTATO 800 €   500 € 

      

% SOBRE INDEMNITZACIONS DERIVADES DE RESPONSABILITAT CIVIL 15%   8% 

INDEMNITZACIÓ DERIVADA DE RESPONSABILITAT CIVIL (AMB ACORD) 12%   7% 

INDEMNITZACIÓ DERIVADA DE RESPONSABILITAT CIVIL (AMB JUDICI) 15%   8% 

      

      

MÍNIM EXECUCIÓ DE 
SENTÈNCIES 

MÍNIM 
50 % proced. Inicial       

600 € 
  

50 % proced. Inicial      
330 € 

MÍNIM RECURS D'A-
PEL·LACIÓ 

MÍNIM 
50 % proced. Inicial      

600 € 
  

50 % proced. Inicial     
330 € 

     

A tots els honoraris se'ls afegirà l'IVA corresponent, llevat els de la consulta que ja el porten inclòs. 

Procurador i despeses es cobraran a part. La provissió de fons a satisfer ho serà en funció de la complexitat de l'assumpte. 

Aquesta Taula d'Honoraris es orientativa. Les seves tarifes es podran modificar segons la complexitat del procediment. 


