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ntras vamoss marchan
ndo, marchando a tra
avés del hermoso día
a Un milló
ón de
Mien
Son tocado
cocin
nas oscurass y miles de
d grises hilanderías
h
os por un rradiante so
ol que
asom
ma repentinamente Ya que el pueblo nos oye
e cantar:
¡Pan
n y rosas! ¡P
Pan y rosas!
ntras vamoss marchand
do, marchan
ndo, lucham
mos tambié
én por los h
hombres Ya
a que
Mien
elloss son hijos de mujeress, y los prottegemos maternalmen
m
nte otra vezz Nuestras vidas
no serán
s
explo
otadas desd
de el nacim
miento hastta la muertte Los cora
azones pad
decen
hamb
bre, al iguall que los cu
uerpos ¡den
nnos pan, pe
ero también
n dennos ro
osas!
ntras vamoss marchand
do, marchan
ndo, innume
erables mujjeres muerttas Van grittando
Mien
a tra
avés de nuestro
n
can
nto su anttiguo reclam
mo de pan Sus esp
píritus fatig
gados
cono
ocieron el pequeño
p
artte y el amo
or y la belle
eza ¡Sí, es por el pan
n que pelea
amos,
pero también pe
eleamos po
or rosas!
A me
edida que vamos
v
marrchando, ma
archando, traemos
t
con
n nosotras días mejorres El
levan
ntamiento de
d las mujeres significa
a el levanta
amiento de la humanid
dad Ya bastta del
agob
bio del traba
ajo y del ho
olgazán: die
ez que trabajan para que
q uno rep
pose ¡Querremos
comp
partir las glo
orias de la vida:
v
pan y rosas, pan y rosas!
Nuesstras vidass no serán
n explotada
as desde el nacimie
ento hasta la muerte
e Los
corazzones pade
ecen hambrre, al igual que
q los cuerrpos.
an y rosas!
¡pan y rosas, pa
es Oppenh
heimer, 191
11
Jame
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INTR
RODUCCIÓ
Ó
Des que vàrem
m cloure el III Congress de la Fed
deració de Serveis
S
a la Ciutadan
nia de
CCO
OO de Cattalunya el treball que
e hem des
senvolupan
nt ha estatt d’una en
norme
inten
nsitat enmig
g d’un convuls entorn polític,
p
econ
nòmic i soccial que ha culminat am
mb la
més greu crisi sanitària
s
que
e hem viscu
ut en els últims 100 anyys.
Aban
ns d’entrar en
e matèria volem reconèixer la labor de tots els compan
nys i compa
anyes
dels serveis esssencials que
e des de l’inici de la pandèmia ha
an tingut co
om a única opció
eu lloc de trreball, a peu
u de canó, a primera llínia, atenent les
estarr presencialment al se
nece
essitats de les
l persone
es i, en moltes ocasions, sense els
e recursoss professionals i
mate
erials adients per fer compatible
c
e condicion
ns de prote
ecció a la pròpia
p
el treball en
salutt.
e
aquest recone
eixement a tots aquells
s afiliats i afiliades,
a
seccions sind
dicals,
Fer extensiu
deleg
gats i deleg
gades, perrsonal tècniic i adminis
stratiu que han estat incansable
ement
atene
ent les neccessitats de
e consulta, denúncia de condicio
ons de treb
ball, interlo
ocució
amb les adminisstracions tittulars dels serveis extternalitzats per obligarr les empres
ses a
egir del con
ntagi de la COVID19 als treballadors i treballadores,... En defin
nitiva,
prote
agrair la plena dedicació
d
de
el capità hu
umà que formem les CC
COO.
Al lla
arg d’aquessts quatre anys
a
molts homes i do
ones de less Comission
ns Obreres
s hem
estatt organitzan
nt, elaborant, mobilitzan
nt, negocian
nt i debaten
nt per arriba
ar fins aqui.
b
segur que
q
ho hem
m fet amb honestedatt i comprom
mís, amb m
majors o me
enors
De ben
resulltats, però amb
a
la convicció que formem part d’un proje
ecte colꞏlecctiu que s’in
nspira
en un
ns valors èttics als quals no hem volgut
v
defraudar.
ò en aquestt camí, i al llarg d’aqu
uests quatre
e anys, hi ha
h compan
nys i compa
anyes
Però
que ens han de
eixat, en diferents mo
oments i en
n diferents circumstàn
ncies. Difícilment
OO de Catalunya hag
gués avanççat sense la seva co
ontribució, desinteress
sada,
CCO
comp
promesa, siincera.
Tots ells formen
n part de l’e
essència d’a
aquesta organització i per
p a tots i totes elles tenim
t
eure clar qu
ue només podem
p
cobrrir mantenin
nt vius els se
eus afanyss per fer ava
ançar
un de
els drets
d
dels tre
eballadors i treballadorres.
Aque
est balanç, com corresspon a una
a organitzac
ció que construeix les seves deciisions
de fo
orma colꞏlecctiva, és el balanç de la Comissió
ó Executiva
a, és més, introdueix ta
ambé
elem
ments de ba
alanç del co
onjunt d'orga
anitzacions
s sectorials i territorialss que confo
ormen
la no
ostra organització tot i que han esstat ells ma
ateixos els que
q en els sseus congre
essos
i con
nferències han
h
avalua
at de manera més dettallada la seva
s
activita
at en el pe
eríode
anterrior.
densar en un
u nombre de
d pàgines raonables, el balanç de
d gestió d'un mandat,, fentCond
ho so
ostenible pe
er a la paciència dels delegats i delegades al Congréss, requereix
x que,
nece
essàriamentt, centrem la nostra attenció en ells esdeveniments méss significatiu
us del
passsat, per la seva relle
evància política, sindiical i organitzativa. S
Sense que això
signifiqui, ni molt menys, qu
ue allò que aquí es relata sigui totta l'activitat realitzada.
Realitzem aque
est Congré
és amb mé
és de 148.000 person
nes afiliade
es a CCOO
O de
Cata
alunya i mess de 33.250 personess afiliades a la Federa
ació de Cata
alunya i mé
és de
4.500
0 persones delegades, en el mom
ment de reallitzar aquesst informe.
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Conttinuem sentt el primer sindicat
s
cattalà, tant en
n la CONC com a la nostra Federació,
amb el 41,42 % i el 40,67
7 % respectivament, de
d la repressentativitat e
en les elec
ccions
e treball. Dades
D
que reforcen la
a legitimita
at de CCOO de
realittzades als centres de
Cata
alunya i de la nostra Federació
F
per seguir re
epresentantt i defensan
nt els intere
essos
laborrals, econòm
mics i socia
als dels treb
balladors i trreballadoress de Catalunya
egitimitat qu
ue ens dóna
a ser l’organització sindical més representat
r
sllada
La le
iva ens tras
una enorme re
esponsabilittat a l’hora
a de definir estratègies sindica
als, adequa
ar les
uctures de funcioname
ent i elegirr els nous equips de direcció, re
eforçar el vincle
v
estru
socia
al amb l’afilliació, prom
moure una major
m
capa
acitat d’orga
anització de
els treballad
dors i
treba
alladores i augmentar
a
la utilitat de l’acció del sindicat a l’’empresa i a la societa
at.
ue identifica
a avui el sindicalisme de classe és la defen
nsa integral dels drets
s dels
El qu
treba
alladors i tre
eballadoress tant en l’exxercici de la
a professió en el lloc d
de treball, com
c
a
la no
ostra condicció de ciutad
dans i ciutad
danes.
p
d Covid-19 ha posa
del
at en evidència les nefastes
n
co
onseqüèncie
es de
La pandèmia
dèca
ades de privvatització i mercantilitzzació. D’un dia a l’end
demà, , hem
m vist hos
spitals
desb
bordats, perrsonal sanittari sense equip
e
de pro
otecció, asiils convertitts en dipòsits de
cadà
àvers, esp
peres de setmanes
s
per a acc
cedir a le
es proves i escoles que
s’esfforçaven en
n connecta
ar amb nenss confinats a casa seva
a.
ant tot aquest temps, s’instava a la
a gent a qu
uedar-se a casa,
c
quan en realitat molts
Dura
no te
enien un habitatge adequat ni accés a l’aigua
a i al sanejament, ni pro
otecció social.
ades de tra
ansferir la provisió
p
de béns i serv
veis socialss a ens privvats ha res
sultat,
Dèca
sovin
nt, en ineficciència, corrrupció, disminució de
e la qualitatt, augment dels costos i el
conssegüent end
deutament de
d les llars.. Els pobre
es han esta
at marginatss i s’ha soscavat
el va
alor social de
d necessittats bàsiques com l’ha
abitatge i l’’aigua. Va haver-hi un
n raig
d’esp
perança qu
uan de sobtte, enmig de
d la crisi, la gent va començar a reconèix
xer la
centrralitat dels serveis púb
blics per al funcioname
ent de la so
ocietat. “Aq
questa pand
dèmia
ha re
evelat que
e hi ha bén
ns i serveiss que han de
d ser colꞏꞏlocats fora de les lleiis del
merccat”,
En aque
est congrés hem
de
d
definir
noves
n
estratègies que ade
eqüin
a acció sin
ndical
la nostra
als canvvis generats
s per
les
noves
fo
ormés
d’organitzzació del trreball,
La tran
nsformació del
teixit p
productiu està
significan
nt un canvi en el
marc de
e les rela
acions
dels
ttreballadors
s
i
treba
alladores a les empresses amb un
na tendènc
cia creixent cap a la in
ndividualitza
ació i
l’aïlla
ament laboral, la preccarietat lab
boral, l’auto
oocupació i l’externalittzació de riscos
r
emprresarials am
mb aposta per
p estructu
ures unipers
sonals.
És cabdal
c
refo
orçar la forrça del sind
dicat a l’em
mpresa i el
e caràcter confederall que
aproffundeixi en els marcs de cooperració entre federacion
ns i unions
s territorials
s que
tenen
n un paper determina
ant en el desenvolupa
d
ament orga
anitzatiu i e
en l’extensió de
l’acció sindical de
d CCOO.
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Cal desenvolupa
d
ar polítique
n estructure
es més flexiibles i
es de prox
ximitat que requereixen
particcipatives que
q
incorp
porin novess formes de relació
ó amb elss treballado
ors i
treba
alladores.
una organiització més flexible, adaptable a un
Hem de aprofundir en el projecte d’u
al, participa
ativa, basad
da en la co
onstrucció ccolꞏlectiva de
d les
entorrn canviantt, horitzonta
decissions
Refo
orçarem elss sindicats
m apostan
nt per pote
enciar
s intercom
marcals i continuarem
proje
ectes de cooperació in
otenciar la d
densitat sind
dical i
nterfederall al territori. Hem de po
esten
ndre la nostra presènc
er donar ressposta als canvis
c
cia a nous espais de
e treball pe
del te
eixit producctiu amb un
na inequívo
oca visió feminista perr garantir un
na resposta
a més
justa
a socialmentt.

NTEXT ECO
ONÒMIC I SOCIAL
S
CON
Celebrem aquest congrés en un mom
ment en el qual despré
és del conttrol de la te
ercera
e
giques han tornat a iniciar un asccens, sense
e que enca
ara es
ona les dades epidemiològ
putin les conseqüències de les vacances de setman
na santa, la
a pandèmia del
comp
COV
VID-19 està
à deixant xiifres desorb
bitades de contagis i defuncionss, que en l'últim
l
perío
ode afecten
n diversos milers de persones a Catalunyya i desen
nes de mile
ers a
Espa
anya amb caràcter
c
dia
ari, i eviden
ncien una fa
alta conside
erable de p
previsió i co
ontrol
per part del conjunt
c
de les autorittats polítiqu
ues, en la majoria d
dels casos més
essades pe
er minimitza
ar els costoss econòmics que per atendre
a
el p
principi elem
mental
intere
de salvar videss, aspecte central
c
que CCOO i altres
a
organ
nitzacions in
nvoquem com
c
a
d la crisi allà
a pel mes
s de març. Acabàvem
A
l'any 2020 tenint
t
línia d'actuació en l'esclat de
q quedarrà a la mem
mòria de la història
h
conttemporània.
clar que
mps les prio
oritats de le
es polítique
es, de
Una pandèmia global que ha canviat en poc tem
nstitucions i del conjun
nt de la soccietat. Prote
egir la vida, és el princcipal repte de
d les
les in
socie
etats arreu del món. La
L forma d’’afrontar-ho
o ha polaritzzat polítique
es, enmig d’una
d
morta
alitat gairebé pròxima
a als tres milions de persones segons da
ades oficials. El
nega
acionisme de
d governs populistes ha provoca
at milers de
e morts, als EUA o a Brasil,
B
per exemple.
e
A ba
anda dels casi 3 milion
ns de mortss i més de 128 milionss de person
nes contagiades
durant la pande
emia arreu del
d món, l’O
Organització
ó Internacional del Treb
ball (OIT) estima
que 590 milions de perso
ones poden
n perdre el seu lloc de
d treball p
per l’impactte del
coron
navirus. Sense desttrucció d’in
nfraestructures, però sí de te
eixit produc
ctiu i
d’exp
pectatives de
d vida, es tracta
t
d’un balanç pràc
cticament de guerra qu
ue no ha acabat.
n
es calcula
c
oficia
alment en mes
m de 75.0
000 el nombre de pers
sones
També a casa nostra,
es causade
es directament per la pandèmia
p
de covid-19 al conjunt d
d’Espanya (unes
(
morte
13.50
00 a Cata
alunya,). Am
mb mes de
e 550.000 persones malaltes d
de COVID--19 a
Cata
alunya, i mes de 3,275 millions a Espanya.
E
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Al se
eu torn, une
es dades de
e caiguda del
d PIB del 11,4% anu
ual i d’increment de l’a
atur al
volta
ant del 25%
% (amb pro
op de mig milió d’atu
urats a Ca
atalunya). S
Segons el Banc
d’Esp
panya el 16
6,8% de less empreses seran insolvents i el 8%
8 inviabless. L'impacte
e que
aque
esta crisi està
e
tenint sobre l'acctivitat eco
onòmica prresenta una
a extraordinària
heterrogeneïtat a nivell prrovincial. Le
es majors caigudes del
d PIB en 2020 s'ha
aurien
conccentrat en un grup de províncies,
p
s
situades
en l'arc medite
errani i Can
nàries.
Els resultats assenyalen
a
la importà
ància tant de la mobilitat com de l'estru
uctura
secto
orial a l'hora
a d'explicarr les diferèn
ncies provin
ncials en el creixementt estimat de
el PIB
en 20
020. Les prrovíncies qu
ue van expe
erimentar una major ca
aiguda de l'activitat en 2020
van ser les que
e també van registrar un descens més pron
nunciat de la mobilitatt, que
n un majorr pes del tu
urisme (sob
bretot estra
anger) i de l'ocupació temporal, i una
tenen
meno
or proporció
ó d'empleatts del sector públic.
e
la
a província de Lleida mostra
m
una caiguda de
el PIB del 8
8%, a caus
sa del
Per exemple,
meno
or pes dels sectors mé
és exposatss a la crisi sanitària, enfront dels d
descensos de
d les
tres províncies
p
c
catalanes
c
costaneres,
d l'11%.
per sobre de
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Varia
ación PIB por
p sectore
es 2016-202
20
2016

2017

2018

2
2019

202
20

3,5

3,3

2,8

1
1,9

-11
1,5

A
Agricultura

2,8

-6

-1,9

-3

-2,6

Industria

3,2

4,3

1,6

0
0,2

-9

C
Construcció
ón

6,8

3,3

3

1
1,6

-15
5,4

S
Servicios

3

3,2

3,3

2
2,7

-11
1,7

PIB

Prodductor inteerior brutoo. 2016‐20220
Secttor Servicioos
PIB
Servicios
C
Comercio,
trransporte y hostelería
A inmobiliarias, profeesionales y otras
Act.
o
A públicaa, educación, sanidad y servicios sociales
Adm.

2016 2017 2018
2
2019 2020
3 3,2 3,3 2,7 ‐11,7
3
3,9
3,3 2,6 2,4 ‐25,2
3
3,1
3,7 4,5 3,2 ‐8,5
1
1,6

Uniddades: Tanto por cientoo (Revisión estadística 2019).
anuales de Catalunya..
Fuennte: Idescatt. Cuentas económicas
e

2,2

1,9

2,2

3
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q fa a Ca
atalunya, l'atur registratt i la seva evolució
e
en els últims a
anys per se
ectors
Pel que
d'acttivitat seriossa el que ve
eiem en la següent
s
gràfica

Total

Agricultu
ura

Indu
ustria

Consttrucción

Servicios

Sin
n
ocupación
n
anteriorr

mar-21

505.900

11.686

50
0.757

38.001

371.242

34.214
4

mar-20

417.047

8.400

45
5.056

32.290

306.358

24.943
3

mar-19

395.740

9.068

43
3.656

30.730

284.267

28.019
9

mar-18

411.461

10.492

46
6.963

35.440

290.703

27.863
3

mar-17

446.017

11.532

53
3.518

41.449

309.984

29.534
4

mar-16

499.991

13.731

63
3.206

52.564

338.592

31.898
8

mar-15

571.655

15.405

76
6.027

65.597

379.714

34.912
2

7

La crrisi està impactant am
mb especial cruesa en el colꞏlectiu
u de person
nes joves, sovint
s
contrractades en
n sectors forrtament afe
ectats per le
es mesures de contencció.
2020

20
019

Tasa de
d desempleo (E
EPA)

13,90%

10,50%

Tasa de
d desempleo ho
ombres (EPA)

12,90%

10,00%

Tasa de
d desempleo mujeres (EPA)

15,00%

11,00%

Paro menores
m
de 25 años

38,10%

26,30%

Paro hombres
h
menore
es de 25

38,10%

29,30%

Paro mujeres
m
menoress de 25

38,20%

22,80%

Paro mayores
m
de 24 años

11,80%

9,10%

Paro hombres
h
mayores de 24

10,60%

8,30%

Paro mujeres
m
mayoress de 24 años

13,10%

10,00%

Paro menores
m
de 20 años

55,40%

32,60%

Paro hombre
h
menoress de 20 años

48,50%

35,90%

Paro mujeres
m
menoress de 20 años

65,40%

28,50%

Paro entre
e
20 y 24 año
os

34,30%

24,80%

Paro hombres
h
entre 20
0 y 24

35,50%

27,70%

Paro mujeres
m
entre 20 y 24

33,00%

21,60%

Paro entre
e
25 y 54 año
os

12,60%

9,20%

Paro hombres
h
entre 25
5 y 54

11,40%

8,40%

Paro mujeres
m
entre 25 y 54

13,90%

10,10%

Paro mayores
m
de 54 años

8,40%

8,80%

Paro hombres
h
mayores de 54

7,50%

8,10%

Paro mujeres
m
mayoress de 54

9,40%

9,60%

questa evo
olució de la desocupacció a tingut una
Com veiem en la gràfica següent aq
or incidència
a en les don
nes
majo

B
Barcelona
a Girona Lleida Tarragona
a Cataluña
Hom
mbres
171,2
2
26,4
20
020
154,7
7
20,6
20
019
155,6
6
22,7
20
018
176,7
7
28,1
20
017
208,3
3
31,6
20
016
254,7
7
39,8
20
015
Mujjeres
181,5
5
22,3
20
020
157
7
19,9
20
019
155,7
7
20,9
20
018
190,5
5
24,9
20
017
225,4
4
29,2
20
016
250,7
7
35,7
20
015
En miles
m
Insttitut d'Esta
adística de
e Cataluny
ya

10,9
11,5
11,2
11,7
11,8
16,1

29,7
7
27,5
5
29,5
5
32,1
1
37,9
9
46,3
3

238
8,3
214
4,3
219
248
8,5
289
9,6
356
6,9

9,6
9,9
11,1
12,8
13,1
17,2

30,5
5
25,3
3
29,6
6
30,5
5
36,3
3
42,6
6

244
212
2,1
217
7,4
258
8,7
304
4,1
346
6,2
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400
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200
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100
0

Homes
Fontss: pròpies
Estem en un mo
oment cruciial del dese
envolupame
ent social, afrontant
a
a cconseqüènc
cia de
eleració de
els canvis tecnològicss i emocio
onals que han pres cos de ma
anera
l'acce
subsstancial amb
b la pandèm
mia, com só
ón la pèrdua
a de la refe
erència del centre de treball
per a milions de
d persone
es, la digita
alització i el
e consegü
üent aïllame
ent i manc
ca de
alització, l'absència de contacte quotidiana en l'ocupació
ó o els impa
actes severs
s que
socia
s'estan sofrint a conseqüèn
ncia de la necessitat d''atallar l'exte
ensió del co
oronavirus.
es devastad
dores, a less que hem de sumar les persone
es que han estat afecttades
Dade
per un
u expedien
nt de regulació tempo
oral d’ocupa
ació, que a Catalunya han supera
at les
700 mil persone
es i que a finals de fe
ebrer encarra resten 26
65.711 perssones en ERTO
E
ons dades del
d departam
ment de treb
ball i assum
mptes socialls.
sego
Dades de l'acumulat des d'octubre dee 2020 fins febrer 2021
Persones
treballadores
afectades
Procedimentss
Força Majorr Tradicional i Limitació (Res.2546/2020)

12.369

88.020

Força Majorr Impediment (Res.2546/2020))

13.951

92.410

Força Majorr Limitació (Res.2983/2020)

5.046

28.808

Causes(3)

1.903

56.473

Total

33.269

265.711
Persones treballadores afectades

Procediments

Demarcacióó territorial
Barcelona

Força Majorr
Tradicional i Força Major Força Major
Limitacióó Impediment
Limmitació
Total (Res.2546/2020)) (Res.2546/2020) (Res.29833/2020)

(3)

Causes

Força Major
Tradicional i Forçaa Major Força Major
Limitació Impeediment
Limitació
Totaal (Res.2546/2020) (Res.25446/2020) (Res.2983/2020)

Causes

(3)

22.256

8.6399

9.230

2.910

1.477

205.850

68.362

67.922

19.452

50.114

Girona

4.530

1.7666

1.833

798

133

25.904

10.223

9.102

4.200

2.379

Lleida

2.164

8288

869

439

28

10.978

4.461

3.995

1.685

837

Tarragona

3.265

9177

1.554

702

92

18.312

4.051

9.892

2.765

1.604

Terres de l'EEbre
Total

1.054

2199

465

197

173

4.667

923

1.499

706

1.539

33.269

12.3699

13.951

5.046

1.903

265.711

88.020

92.410

28.808

56.473
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d
dels ERTOS que s'han pro
oduït durant febrer de 2021
2
són:
Les dades
Febrer 2021

Procediments
T
i Limitació (Res.2546/22020)
Força Major Tradicional
Força Major Impediment (Res.2546/2020)
Força Major Limitació
L
(Res.2983/2020)
Causes(3)
Total

Persones
treballadores
afectades

1.503

8.240

309

3.110

3

10

405

13.849

2.220

25.209
P
Procediments

Mesura
Suspensió coontracte

Persoones treballadores afectades

Força Major
Força Major
Tradicional i
Força Major
Impediment
Limitació
Limitació
Total (Res.2546/2020) (RRes.2546/2020) (Res.2983/2020)

Causes

(3)

1.316

834

309

0

173

543

423

0

1

39

0

0

0

e
Suspensió i extinció

0

0

0

Suspensió i reducció
r
Reducció i exxtinció

321
0

246
0

Reducció jornnada
Extinció

Suspensió, reeducció i extinció
Total

Força Majjor
Força Major
Força Major
Tradicionaal i
M
Impediment
Limitacció
Limitació
Total (Res.2546/20220) (Res.2546/2020) (Res.2983/2020)
3.432

3.110

0

6.524

119

3.413

1.8884

0

2

1.527

39

3.416

0

0

0

3.416

0

0

0

0

0

0

0

0
0

2
0

73
0

5.232
0

2.9924
0

0
0

8
0

2.300
0

1

0

0

0

1

82

0

0

0

82

2.220

1.503

309

3

405

25.209

8.240

3.110

10

13.849

P
Procediments

Demarcació territorial
Barcelona

Persoones treballadores afectades

Força Major
Força Major
Tradicional i
Força Major
Limitació
Limitació
Impediment
Total (Res.2546/2020) (RRes.2546/2020) (Res.2983/2020)

Causes

(3)

Força Majjor
Força Major
Força Major
Tradicionaal i
M
Impediment
Limitacció
Limitació
Total (Res.2546/20220) (Res.2546/2020) (Res.2983/2020)

1.585

1.003

227

3

352

21.128

Girona

211

166

19

0

26

Lleida

135

110

19

0

6

Tarragona

162

118

27

0

Terres de l'Ebre

127

106

17

0

2.220

1.503

309

3

Total

(3)

Causes

13.066

(3)

Causes

5.9940

2.608

10

1.641

9
980

139

0

522

1.005

480

109

0

416

17

882

413

146

0

323

4

553

427

108

0

18

405

25.209

8.240

3.110

10

13.849

(1)

Son procediiments finalitzats durant el mes en la qual
q es basa la publicació. No inclou ells procediments que han de ser resolts pel Ministeri de Treball i Economia Soocial atès que afecten més d'una comuunitat autònoma.

(2)

Territori d'aacord amb el domicili de la raó social de
d l'empresa.

12.570

(3)

Procedimennts administratius d'extinció de contracctes de treball (acomiadament colꞏlectiuu), de suspensió temporal de contractees de treball, o de reducció temporal dee jornada basats en causes econòmiquees, tècniques, organitzatives, productivves (arts. 47 i 51 del Reial decret legislaatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que
s'aprova el textt refòs de la Llei de l'Estatut dels Trebaalladors).

a, el raquittisme dels estats de benestar, amb
a
grans mancance
es als
Per altra banda
sistemes de sallut no han pogut
p
fer frront a la crisi sanitària en les con
ndicions exigides
pel virus,
v
despu
ullant la glob
balització, que
q ha vist trencades les seves ccadenes de valor
globa
al provocan
nt una atura
ada massiva de l’econ
nomia, que s’ha portat milions de llocs
de treball pel da
avant.
ador, que en
e pràcticam
ment un anyy ha capgira
at les
Ens trobem amb un panorrama desola
ectatives que teníem: un
u creixeme
ent econòm
mic estable de
d més de 4 anys, un canvi
expe
de govern progrressista a l’’Estat que ens
e animav
va a pensarr en la recuperació de bona
r
a l’a
anterior crissi
part dels drets retallats
Aforttunadamentt, avui ja po
odem albira
ar un horitz
zó d’espera
ança gràciess a les dife
erents
vacu
unes que ha
an comença
at a tractar d’immunitzar la ciutad
dania. Però encara trig
garem
moltss mesos a poder sabe
er quan i co
om la pand
dèmia acaba
a sota conttrol. I ja sab
bíem,
però ara en som
m més consscients, que
e el canvi climàtic
c
pot fer recurren
nts i encara
a més
màtiques crissis similars a l’actual.
dram
L’esccenari, donccs, ha canvviat per sem
mpre i són molts
m
els rep
ptes i les am
menaces da
avant
d’un panorama depriment, que ho se
eria encara més sense
e tots els re
ecursos púb
blics i
d
soccial que s’e
estan posa
ant a la xarrxa de prottecció més important de la
en despesa
ciuta
adania: la sa
anitat i l’edu
ucació públiiques, la pro
otecció soccial i les prestacions d’a
atur o
de re
endes garan
ntides.
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La nostra
n
labo
or és impre
escindible, dins de le
es limitacio
ons greus que impos
sa la
impo
ossibilitat de
e tenir un funcioname
f
ent regular, senyal d'id
dentitat de CCOO, qu
ue es
basa
a és el conta
acte permanent i directte amb l'afilliació, la interacció pre
esencial entre els
equip
ps sindicalss i la participació direccta, la qual cosa supossa un esforçç addiciona
al que
ens emplaça
e
en
n el dia a diia a tenir més rigor, ob
bstinació i capacitat
c
co
om a sindica
at per
a milllor representar els inte
eressos de la gent treb
balladora.
CON
NTEXT POL
LÍTIC
ESPA
ANYA UN
N CANVI
POLARITZACIÓ
Ó SOCIAL

DE

CLE
CIC

POLITIC

MIG
ENM

D'UNA
A

PROFU
UNDA

n iniciàvem
m aquest pe
eríode cong
gressual res
s feia preve
eure els can
nvis polítics
s que
Quan
en aq
quests quattre anys s'a
anaven a pro
oduir.
A Esspanya el Partit
P
Popular podrit de
e corrupció
ó a València
a, Múrcia, Madrid i a nivell
nacio
onal, amb in
nfinitat de casos
c
i tram
mes de corrupció, es ve
eia afectat en el seu suport
s
electtoral però així
a i tot ma
antenia nive
ells d'intenc
ció de vot que
q
ho feie
en encara en
e les
enqu
uestes, la prrimera força
a política.
l seva parrt el PSOE protagonitzzo els prime
ers mesos del
d panoram
ma polític estatal
Per la
amb el seu proccés de prim
màries. Una gestora que
e, de forma
a vetllada am
mb la majorria de
arell del parrtit, feien un
na aposta per
p la candidatura de Susana Dííaz. Ni ella, ni la
l'apa
cand
didatura de Patxi Lópezz, van pode
er parar l'im
mportant sup
port que less bases del partit
van donar a Pe
edro Sánch
hez, que aprofitant un
n cansament de la m
militància en
n una
at amb el p
país, contin
nuava
direccció del parrtit que, sota el mantrra de la responsabilita
abraçant les po
olítiques lib
berals amb una posiciió de mode
eració de la seva con
ndició
querra, que
e ni l'electtorat del PSOE,
P
ni la
a militància
a comprenien com es
e va
d'esq
demo
ostrar en le
es primàrie
es que van encimbella
ar a Pedro
o Sánchez com a sec
cretari
gene
eral del PSO
OE i candida
at a preside
ent del gove
ern amb un suport supe
erior al 50%
%.
4 de maig de 2018 l'Audiència Nacional va
v determinar com a resultat de les
El 24
recerrques de l'anomenat "Cas *Gürttel" l'existèn
ncia, des de
d la fundacció del parrtit en
1989
9, d'una esttructura de comptabilittat i finança
ament ilꞏleg
gal en les ffinances de
el PP,
que es
e desenvo
olupava en paralꞏlel
p
al que
q el propi partit inforrmava oficia
alment.
diència Naccional, en la
a sentència
a, argumenttava que el PP va ajud
dar a establlir “un
L'Aud
sistema genuí i efectiu de
e corrupció
ó institucion
nal a través de la ma
anipulació de la
ública centrral, autonòm
mica i loca
al”. D'altra banda, va considerarr que
contrractació pú
Rajoy no havia estat “veraçç” en el seu
u testimoniatge com a testimoni
t
du
urant el judici.
Això significo un
u punt d'In
nflexió en la
a política nacional,
n
attès que l'en
ndemà el PSOE
P
oció de censsura contra el govern de
d M. Rajoyy, sent la p
primera moc
ció de
regisstro una mo
censsura des de
e la restaura
ació de la democràcia
d
a que tènia èxit sent in
nvestit pres
sident
del govern
g
Ped
dro Sánchez, encara que
q
amb un govern en
e minoria de solament 84
diputtats, i una creixent crispació
c
so
ocial espec
cialment im
mpulsada per la dreta
a i la
ultrad
dreta espan
nyola, amb el seu puntt culminant en l'anomenada “foto d
de Còlon”.
a
va don
nar lloc finss a final de
e 2019 a un
na paràlisi política i in
nstitucional, amb
Tot això
presssupostos prrorrogats de
es del 2017
7 a Espanya
a i a Catalunya, i a due
es convocattòries
d'ele
eccions gen
nerals a l'a
abril i novembre de 2019.
2
Aquests processsos electorrals, i
espe
ecialment le
es ultimes eleccions
e
va
an tenir, pe
er a mi, due
es grans co
onseqüèncie
es de
sentiit totalment contrari.
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D'una banda l'emergència amb una fo
orta represe
entació parlamentària d
de Vox, un partit
extrema dre
eta amb rivvets clars de
d *filofascista, evidèn
ncia una ce
erta desconnexió
de l'e
entre
e les formacions progrressistes i una part su
ubstancial de
d l'electora
at que requ
uereix
d'une
es polítique
es socials, solidàries i reparadorres, davant els desastres que la
a crisi
econ
nòmica ha causat
c
entre
e la major part de la po
oblació més necessitad
da.
esprés que el candida
at a la presidència, Pedro
P
Sáncchez, superrés la
Per un altre de
dura. avalatt per un aco
ord de prog
grama de go
overn amb Unides Pod
dem i
sessió d'investid
uport de differents parttits naciona
alistes, uns altres d'essquerra i, fin
nalment, d'ERC,
el su
desp
prés d'una difícil
d
negocciació, que va acabar amb un accord que ob
bre una tau
ula de
diàle
eg entre governs a Ca
atalunya, fe
eia possible
e una majo
oria que obria la legisllatura
amb la constitu
ució del prim
mer govern
n de coalició de la de
emocràcia e
entre el PS
SOE i
os. Un gove
ern de carà
àcter progre
essista i am
mb un programa de go
overn
Unides Podemo
ndicat valorràvem nece
essari, enc
cara que de
enunciàvem
m la timides
sa de
que des del sin
ació a les po
olítiques fisccals.
l’acord amb rela
onseguir alguns acord
ds importantts com la p
pujada del SMI
S a
Des del principi es van aco
€ encara que
q quedavven i quede
en per comp
plir els princcipals elements com són
s la
950 €,
derog
gació de la reforma lab
boral, i la re
eforma de le
es pensionss, entre d’alttres.

I a principis de març
m
de 2020, ens trob
bem amb allò
a que maii crèiem que
e podria oc
córrer,
la pittjor crisi sa
anitària sofe
erta per la humanitat en els últim
ms 100 anyys, la qual cosa,
òbvia
ament, mod
difico tota l'acció
l
de Govern.
G
De
es del 14 de
d març qu
ue el Govern va
decre
etar l’estat d’alarma ell país va viu
ure un conffinament qu
ue va tanca
ar la ciutada
ania a
les seves
s
llars i va aturarr l’activitat econòmica
a abruptame
ent provoca
ant una sittuació
sensse preceden
nts.
onfinament ha tingut diiferents esta
adis, on la mobilitat
m
i le
es distancie
es sanitàries
s han
El co
estattmés o menys restricttives en fun
nció del niv
vell de con
ntagi que hi havia en cada
mom
ment.
El de
ebat polític a les prim
meres setma
anes de co
onfinament es donava
a per la voluntat
d’alg
gunes opcio
ons, com la del Govern
n de la Gen
neralitat, d’aturar-lo to
ot deixant no
omés
les activitats
a
esssencials. Situació
S
que
e es va prod
duir en el transcurs
t
de
e 15 dies de
d les
difere
ents pròrrog
gues de l’esstat d’alarm
ma.
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Però
ò aquí va començar la confronttació polític
ca, polaritzzant-se cad
da cop mé
és en
difere
ents vies.
C
m incisiva
més
ament Junts
s per Catalunya, però sobretot de
es de
El Govern de Catalunya,
nt un procéss de desga
ast al Gove
ern estatal per
p accelerrar un canv
vi que
la drreta, inician
pugu
ui venir pe
er la caiguda de sup
ports de la
a feble ma
ajoria parla
amentària de
d la
invesstidura.
a en una fase
f
de co
ontrol i el debat
d
políticc es va instalꞏlar sob
bre la
El viirus entrava
rapid
desa de las desescalad
das, la declaració del segon
s
estatt d'alarma i l'aplicació de
d les
difere
ents restricccions tant de
d mobilitat com d'oberrtura d'establiments, so
obretot hosttalers
i com
mercials on
n els interessso de diferrents CCAA
A i la posiciió de la dre
eta i la ultra
adreta
de fe
er de la gesstió de la crrisi un esce
enari d’asse
etjament al Govern,
G
ha
a protagonitz
zat la
vida política dels darrers mesos.
m
E DEBAT NACIONA
AL I EL DEB
BAT SOCIA
AL, INSEPA
ARABLES
CATALUNYA, EL
da per una crisi instituccional i terrritorial
La siituació políttica a Catallunya ha esstat marcad
molt greu, que va viure elss esdevenim
ments centtrals durant la tardor d
del 2017. Aq
quets
v significa
ar una estre
ebada de grrans proporrcions a la vida
v
política
a, jurídica i social
s
fets van
de Catalunya.
C
m
pa
arlamentària
a de Cata
alunya va impulsar un referèn
ndum sobrre la
La majoria
indep
pendència de
d Catalunyya, amb la voluntat de
e declarar-la
a políticame
ent. el gove
ern de
la Generalitat una
u
vegada
a aprovats el pressup
postos, con
nsolido la sseva posició de
oria parlame
entària perr a afrontarr la seva última
ú
etapa
a del full d
de ruta cap
p a la
majo
indep
pendència, compromíss electoral de
d les force
es polítique
es que form
maven la ma
ajoria,
Juntss pel Sí i la CUP.
Aque
esta última
a etapa va
a començar amb l'an
nunci de la
a pregunta
a i la data
a del
referrèndum fixat per a l'1 d'octubre pe
er part del President.
P
Aban
ns d'això el context ca
atalà va esta
ar contextualitzat per un
u desprop
pòsit polític per a
inten
ntar posar le
es bases pe
er a una negociació i un
u acord que fes possible la celeb
bració
d'un referèndum
m pactat i fin
nalitzar amb
b la crisi ins
stitucional i política
p
delss anys anteriors.
p part de
el govern de
e la Generalitat eren contestade
es pel govern de
Les propostes per
at, que en nom
n
de la unitat d'Espa
anya i la de
efensa del te
erritori nacio
onal, utilitza
ava la
l'Esta
cada
a vegada mé
és difusa se
eparació de
e poders, pe
er judicialitzzar qualsevo
ol iniciativa de la
Gene
eralitat, imp
putant, proccessant i in
nhabilitant càrrecs
c
i re
epresentantss electes de
d les
admiinistracions catalanes.
ext, la socie
etat organitzzada catala
ana s'aglutin
no al voltantt de la radic
calitat
En aquest conte
ocràtica qu
ue represen
nta el dret a decidir del poble de Catalun
nya en el Pacte
P
demo
Nacional pel Re
eferèndum.
amitació de
el marc juríd
dic per a ha
abilitar la celebració del referèndum
m va supos
sar un
La tra
punt de crisi pollítica que ta
ambé va ten
nir una deriv
vada de caràcter socia
al. Després de la
convvocatòria de
el referèndu
um, la situa
ació política es va radicalitzar perr part del go
overn
centrral, decidintt judicialitza
ar tot el “pro
oces”, amb
b moments culminants els dies 20
0 i 21
de se
etembre.
f
viscutss durant la
a jornada de
d l’1-O, amb
a
les de
esproporcio
onades i brutals
Els fets
actua
acions policcials contra les persones que pac
cíficament anaven
a
a vo
otar als colꞏlegis,
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van indignar la
a majoria social de Catalunya. CCOO va
a cridar a la mobilittzació
ediata els dies
d
2 i 3 (cconcentracions davantt dels ajunta
aments i atturada de país)
p
i
imme
va se
eguir cridan
nt al diàleg i a la solució
ó política.
Aque
estes mobillitzacions van
v
ser un èxit pel qu
ue fa al se
eguiment i a la participació
majo
oritària en defensa
d
de la democrà
àcia i dels drets
d
fonam
mentals i civvils del pob
ble de
Cata
alunya. Alho
ora, es va obrir
o
pas en
ntre l’opinió pública la necessitat
n
d
del diàleg i de la
solucció negociada del confflicte.
prés de la declaració política d'in
ndependènc
cia del 27 d'octubre la
a situació es
e va
Desp
deterriorar mes encara
e
amb
b l'aplicació de l'art. 15
55 de la CE, suspenen
nt l'Autonom
mia de
Cata
alunya i l'em
mpresonam
ment dels líd
ders indepe
endentistess de Catalu
unya i el procés
judiccial subsegüent que ha condem
mnat amb penes d'em
mpresonam
ment de ma
anera
desp
proporcionada els líderrs socials d’Òmnium Cultural i ANC i bona pa
art del gove
ern de
Cata
alunya; d’alttres han ha
agut de marxar a l’estrranger I alttres continu
uen penden
nts de
judicci en una escalada judiccial injustificcable sota qualsevol
q
crriteri de justtícia real.
e és un reflex de la pluralitat de la societat catalana, va abordarr amb
El sindicat, que
nsens i ferm
mesa, i fidell als seus valors
v
estatu
utaris, la de
efensa dels drets
particcipació, con
socia
als i els dre
ets naciona
als de Catalunya i el dret
d
a decid
dir. Ens vam posicionar en
contrra de l’emp
presonamen
nt dels líderrs polítics i socials i vam treballa
ar per garan
ntir la
cohe
esió social i la convivèn
ncia democrràtica.
El moviment
m
ob
brer català, i CCOO de
d Cataluny
ya d’una ma
anera espe
ecial, sempre ha
estatt al capdava
ant del cata
alanisme po
opular que vol
v fer conve
ergir les aspiracions so
ocials
de la
a classe treb
balladora i les reivindiccacions nac
cionals del poble
p
català
à.
Al lla
arg de la història
h
de CCOO
C
de Catalunya hem deixatt clar el no
ostre comprromís
socia
al i naciona
al. Aquest compromís
c
onat l’arrela
ament i la força per ser
s el
ens ha do
prime
er sindicat a Catalunya
a des de less primeres eleccions
e
sindicals. I h
ha permès que
q el
mode
el de sindiccalisme nacional i de cllasse que ens
e defineixx sigui l’hege
emònic al nostre
n
país..
Aque
est model va
v ser i conttinua sent la garantia d’un
d
concep
pte de consstrucció nac
cional
de Catalunya
C
a favor dels interesso
os del pob
ble de Cata
alunya, dels treballad
dors i
treba
alladores, in
ndependenttment del seu
s
origen, llengua o creences,
c
d
d’un catalan
nisme
inclusiu, de ba
ase social, i no un catalanism
me conserva
ador i exccloent, de base
a
marcc el debat nacional
n
ma
anté la seva
a centralitat a Cataluny
ya i la
identtitària. En aquest
consstatació que
e estem davvant d'un model
m
esgo
otat i en con
nflicte en e
el qual cal donar
d
sortid
da.
i
d’una
d
legalitat orientad
da a castig
gar la
Estem vivint moments on patim la imposició
dissiidència i less mobilitzaccions al carr
rrer, que bu
usca erosion
nar llibertatss democràttiques
com la llibertat d’expressió
d
ó i manifesta
ació que tan
nt han costa
at d’aconse
eguir i que estem
e
gats a defe
ensar de manera
m
inexxcusable co
om a primera organittzació social de
oblig
Cata
alunya. Així entenem la
l llei “mordassa”, una
a llei que s’acarnissa
s
ectius
amb colꞏle
com el de periodistes, miigrants, acttivistes soc
cials, sindiccalistes, etcc i que pos
sa en
m
d’arbittrarietats ja
a denunciad
des per org
ganitzacions com Amnistia
pràcttica tota mena
Internacional i moltes
m
altress per supossar un clar atemptat
a
contra els dre
ets humans..
CCO
OO, manten
nint una posició demo
ocràtica i co
ompromesa
a en favor de les llibe
ertats,
dels drets civilss i democrà
àtics, com sempre
s
ha fet al llarg de la seva
a història, es
e per
manant la derogació
d
això que conttinuen dem
immediata de la llei mordassa,, que
restringeix la llib
bertat d’expressió i el dret
d de man
nifestació.
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ació al confllicte, donem
m suport a les resoluccions en defensa dels drets
També en rela
ans que han fet Tribun
nals Europe
eus i organismes intern
nacionals, ssobre deten
ncions
huma
arbitrràries, al respecte de l’exigència de
d la lliberta
at dels activvistes i líderrs polítics.
La so
olució al co
onflicte políttic no s’aco
onseguirà a traves dels tribunals. S’ha de buscar
una solució a trraves del diàleg i la ne
egociació ja
a que els conflictes
c
en
n democràc
cia es
es
resollen amb me
ocràcia. Ca
al desjudicia
alitzar el con
nflicte i tornar a la políttica i un pass necessari ès la
demo
lliberrtat dels diriigents politics i social que
q estan a la presó. Defensem qualsevol de
d les
fórmules plantejjades per acabar
a
amb
b la presó i repressió , ja que el prioritari és
s que
erin la seva
a llibertat i drets civilss i polítics amb la mà
àxima
activvistes i polítics recupe
celerritat.
Y continuem rattificant el po
osicionamen
nt històric del
d nostre sindicat, SOM
M UNA NA
ACIÓ I
RE FUTUR.
TENIM DRET A DECIDIR EL NOSTR
És una obvietatt si diem qu
ue el país està
e
sotmès
s a una gre
eu inestabillitat política
a (dos
uatre anys, l'aplicació del 155, dirigents políítics i socia
als empreso
onats,
elecccions en qu
un president
p
de
e la genera
alitat inhabiilitat i més de dos an
nys amb la Generalita
at i el
Parla
ament bloq
quejats), la fractura social
s
(prod
duïda per la precariettat i la cre
eixent
desig
gualtat) i a una divisió social provvocada pel mal anome
enat conflictte català. A més,
vivim
m en la inccertesa de
erivada de la crisis Sanitaria
S
i l’evolució econòmica
a fruit
d'aqu
uesta, fets que
q poden agreujar
a
en
ncara més la
a difícil situa
ació que vivvim.
àlisi institucional, desig
gualtats soccials i divisió
ó de la soccietat: corre
espon a l’ag
genda
Parà
socia
al arreglar aquestes trencadisse
t
s És l’agen
nda social el camí pe
er recupera
ar els
conssensos que donin la co
onfiança neccessària pe
er abordar el
e conjunt de
e problemes
s que
tenim
m sobre la
a taula, in
nclosa la imprescind
dible lliberttat dels presos i preses
indep
pendentiste
es. Per justícia, i així ho entenem
m des de CCOO,
C
i pe
er utilitat, pe
erquè
són interlocutors
i
s necessariis per trobar una solució.
El pa
assat 14 de febrer es van
v realitzarr les ultimes
s eleccions al parlament de Catalunya.
Els resultats
r
donen la majo
oria en votss al PSC i un empat en
n escons en
ntre el PSC (33) i
ERC
C (33).
n la majoria
a d’escons i vots inde
ependentiste
es, amb ER
RC com a força
També mostren
ndependenttistes, per sobre
s
de JxCat (32). S’ha donat una
més votada dels partits in
9). En Comú Podem manté
m
la se
eva represe
entativitat (8
8) i el
forta pujada de la CUP (9
CAT finalme
ent es qued
da sense re
epresentaciió al Parlam
ment. El ressultat porta VOX
PdeC
al Pa
arlament am
mb una important presè
ència (11), que s’explica per la fo
orta polaritz
zació i
per una
u crisi en la dreta tra
adicional de
el PP (3) i C’s
C (6), que ha patit una
a forta dava
allada
i ha perdut
p
30 escons.
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n
molt dolenta, l’e
entrada al Parlament de la ultrad
dreta,
Conssiderem que és una notícia
que representa la xenofòb
bia, l’homo
ofòbia, el masclisme
m
i l’autoritarissme, afeble
eix la
ocràcia i intoxicarà la política cattalana, com
m ho està fe
ent a Espan
nya. Cal qu
ue les
demo
force
es democrà
àtiques rep
presentadess al Parlam
ment barrin
n el pas a les inicia
atives
d’aqu
uest partit.
ndical, amb la resta de la societat civil, lluitare
em perquè no s’obri ca
amí a
El moviment sin
i
que trenquen la societatt i atempte
en contra les lliberta
ats individu
uals i
les idees
colꞏle
ectives.
CCO
OO de Cata
alunya fem una crida a conform
mar un govern que po
osi al centrre de
mane
era nítida le
es polítique
es socials, econòmique
e
es i laborals davant la
a magnitud de la
crisi sanitària, econòmica
e
i social que
e patim. Demanem que
e el nou go
overn prevegi les
osta “Per a la
propostes que vam pressentar als partits d’’esquerra, una propo
nstrucció so
ocial i nacio
onal de Cata
alunya”.
recon
A Ca
atalunya ca
alen polítiqu
ues que inccrementin la
l despesa social i la
a inversió en
e els
pilarss de l’estat de benesta
ar, la salut,, l’educació, els serveiis socials i la dependè
ència,
que necessita un
u gir en la seva gestió
ó, que s'ha d'assumir de
d manera d
directa des de la
eralitat i en coordinació
ó amb Salu
ut. No podem
m acceptar les morts a les residè
ències
Gene
de ge
ent gran sense un canvi radical en
n la seva ge
estió.
n que aborrdi el reforç del secto
or públic, amb
a
més rrecursos i es fa
Cal una govern
essari una reforma
r
dell sistema fisscal per inc
crementar la
l capacitatt de recapta
ació i
nece
equip
parar-nos amb
a
la mitja
ana de la UE,
U més de
e 6 punts pe
er sobre. U
Una fiscalita
at que
incre
ementi la reccaptació de
e qui més té
é i més guan
nya, que ab
bordi el frau fiscal.
És urgent i és estratègic
e
q el Parla
que
ament treba
alli ràpidam
ment per donar respostta als
es que té el
e país, sorttir de la crissi sense de
eixar la gen
nt enrere, ccanviar el model
m
repte
econ
nòmic i prod
ductiu garan
ntint una tra
ansició justa
a i gestionar políticame
ent la neces
ssària
norm
malitat políticca i instituciional dels marcs
m
d’auto
ogovern de Catalunya..
a
els rep
presentants de les prin
ncipals orga
anitzacions sindicals i e
empresarials del
Per això
país han constatat amb gran
g
preocu
upació les grans dificu
ultats que existeixen a dia
d’avu
ui per consstituir un go
overn estab
ble i en la major
m
breve
etat possiblle, han reclamat
ampllitud de miires als líd
ders políticss per acon
nseguir un govern que impulsi grans
g
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conssensos, que
e entomi am
mb determin
nació els grrans reptes que té Cattalunya, que
e faci
front a la profun
nda crisi que
e patim i que afronti els
s problemess reals de la
a gent.
e aquesta crida
c
per pa
art dels age
ents socialss no ha estat escoltad
da de
Sembla ser que
ment, i ens trobem
t
que el passat 30
3 de març
ç, el parlament de Cata
alunya rebu
utjo la
mom
invesstidura del Candidat
C
P
Pere
Aragon
nès (ERC), mantenint la inestabiliitat i la parà
àlisi a
Cata
alunya i iniciant el compte enrere cap a una repetició electoral si n
no s'aconsegueix
un accord d'invesstidura aban
ns del pròxiim el 26 de maig.
MINISTRAC
CIONS PUBLIQUES
ADM
Des de fa méss d'una dèccada s'ha vingut
v
denu
unciant els incomplime
ents reitera
ats de
l'Esta
atut Bàsic de
d l'Emplea
at públic (E
EBEP). Inco
ompliments que se sumen a més
s a la
falta de desenvo
olupament del
d propi EB
BEP, la neg
gociació de la Llei de la
a Funció Pú
ública
l AGE, la falta d'a
actualització de lleis
s de Com
munitats Au
utònomes, o el
de la
recon
neixement de
d les espe
ecificitats en
n l'àmbit de les corpora
acions localss.
p
són
n les matèrries penden
nts del seu desenvolupament o a
actualització, no
No poques
obsta
ant això, de
e tot, cal de
estacar els incomplime
ents en mattèria d'ocup
pació públic
ca, on
la sittuació més alarmant és
é sens dub
bte la preca
arietat labora
al en les se
eves respec
ctives
forme
es, com són; l'alta taxa de provisiona
alitat, temp
poralitat o situacions
s de
discrriminació en
ntre els diferents colꞏlectius que co
onviuen en la funció pú
ública.
mica del 200
08 i les políítiques d'au
usteritat que
e es van de
esenvoluparr, van
La crrisi econòm
mina
ar l'aconseg
guit amb l'aprovació del EBEP
P, publicantt-se escasssament alg
gunes
ofertes d'ocupa
ació públicca (OEP) en
e els àm
mbits de CCAA
C
i Ajuntaments, que
s
de crisi
c
tornen a paralitza
ar-se, agreu
ujant-se a més
m la
preciisament aprofitant la situació
situa
ació despré
és de la publicació
p
d RDL 20/2012,
del
2
de
e mesures per a ga
arantir
l'esta
abilitat pre
essupostària
a i succe
essives lleis de Pre
essupost, que literalment
impe
edeixen la publicació
p
de les OEP i donen al trast
t
de nou
u amb els p
processos posats
en marxa.
m
q
no solss va supossar allargarr abusivame
ent la temp
poralitat, sin
nó la destrrucció
Fet que
d'ocu
upació pública, al no cobrir-se ni
n tan sols les places procedents de la tax
xa de
repossicióI ha po
ortat a una situació
s
en la qual la realitat
r
és que molts tre
eballadors/e
es de
l’adm
ministració pública
p
esttan com a funcionaris
s interins o com a lab
borals even
ntuals
(labo
oral indefinitt no-fix) dess de fa moltt de temps.. Persones, moltes d’e
elles ja gran
ns per
inserrir-se de no
ou en el me
ercat labora
al, amb càrrregues fam
miliars (que
e afecta sob
bretot
done
es) i en situa
acions perssonals deterrminades qu
ue fan difíciil la mobilita
at.
r
es d’aquesta
a situació no
n són els treballadorss/es afectatss sinó que ho
h és
Els responsable
l’adm
ministració, que prefere
eix en molte
es ocasions
s prestar els seus servveis en prec
cari o
inclús externalitzzar-los que no pas millorar la qua
alitat de la contractació i de la pres
stació
uests als ciu
utadans/es.
d’aqu
Aque
esta situació de preca
arietat ha ge
enerat, com
m no podia ser d'una altra manera un
gran desassosssec per pa
art de tots aquests tre
eballadors i treballado
ores que veuen
v
f
això ha estat agreujat perr l'aparició de despatxxos d'advoc
cats i
perilllar el seu futur,
algun
nes organittzacions sin
ndicals mino
oritàries, qu
ue bé per in
nteressos e
econòmics o per
altress interesso
os, han gen
nerat confussió i des del
d punt de vista dels nostres se
erveis
jurídiics falses exxpectativess sobre el se
eu futur i la manera de donar solu
ució al problema.
ma existent en la
Des de la FSC--CCOO de Catalunya som conscients del grreu problem
mporal de le
es Adminiistracions Públiques
P
i la seva neg
gativa i anò
òmala
contrractació tem
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repercussió sob
bre el perso
onal temporral, sent pre
ecís la cercca de soluciions legals en el
e
i auttonòmica qu
ue posin fi a aquest.
marcc de l'actual legislació estatal
oneixement d'aquesta situació i la
a voluntat de
d trobar la
a millor solu
ució, pensa
ant en
El co
les persones
p
affectades i garantint
g
el complimentt de la lega
alitat vigent va portar com
c
a
resulltat la nego
ociació i sig
gnatura dels Acords per
p a la millora de l'o
ocupació pú
ública
subsscrita en 2017 i 2018, on s'inicia la
l recupera
ació de l'ocu
upació pública perduda
a i se
signa
a nou com
mpromís d'e
estabilització
ó de l'ocup
pació pública, a méss de rescattar la
dispo
osició addiccional quarta
a del EBEP
P respecte als
a processo
os de conso
olidació.
a
sen
ntit, cal de
enunciar la
a irrespons
sabilitat dells gestors públics de
e les
En aquest
admiinistracions públiques de l'Estat, comunitats autònomess i corporaccions locals
s pels
incom
mpliments dels citats acords 2017 i 2018, així com del propi E
EBEP. Així hem
d'asssenyalar qu
ue fins avui solament s'han
s
public
cat menys la
a tercera pa
art de les places
p
suscceptibles de ser con
nvocades en els diiferents prrocessos d
d'estabilització i
conssolidació i d'aquestess només hi
h ha una mínima part
p
resolta
a, especialment
vincu
ulades a l'àm
mbit sanitarri i d'ensenyyament.
na vegada més les Administracio
A
ons Públiques han in
ncomplit o están
e
Dit l''anterior un
incom
mplint els acords, a més delss diferents
s requerime
ents judicia
als i norm
mativa
d'aplicació, per la qual cossa cal esperrar que es posin en marxa
m
de ma
anera imme
ediata
c
legiislatius perr a sancio
onar als ge
estors i re
esponsabless públics, únics
els canvis
respo
onsables d''aquesta ina
acceptable situació.
Iguallment enten
nem que la
a judicialitza
ació, a més
s del cost econòmic qu
ue suposa per a
les arques
a
públiques, allarrgaria novam
ment la situ
uació i amb
b tota proba
abilitat s'arribaria
al ma
ateix resulta
at que tenim
m avui, és a dir inestab
bilitat labora
al, precarieta
at i recaurie
en les
consseqüències sobre les empleades
e
i empleats
s públics i no sobre e
els responsables
que han
h comès el frau.
ndemnització, que entenem ha de
d ser conte
emplada en
n la norma per al perrsonal
La in
funciionari interí en els mateixos terme
es que es produeix perr al persona
al laboral, en cas
de frrau o abús de la tempo
oralitat, sup
posaria no obstant
o
això
ò la sortida
a del sistem
ma, fet
que no comparrtim, perquè
è faria reca
aure la san
nció sobre les emplea
ades i emp
pleats
ables responsables d'a
aquesta.
públiics i no sobre els verita
t això, da
avant el nou
u i greu esccenari que ens trobem
m, amb una crisis sanittàries
Per tot
sensse preceden
nt com és la pandèm
mia de la COVID-19, amb
a
les OE
EP pràctica
ament
interrrompudes durant
d
el 20
020, al que cal sumar l'inacceptab
l
ble retard de
e la resoluc
ció de
les places
p
convo
ocades refe
erenciades anteriorment i el volum
m importantt de les matteixes
enca
ara per con
nvocar, enttenem que ha de tan
ncar-se un acord bàssic que pe
ermeti
dese
envolupar uns
u
processsos específfics per a totes les persones
p
que es trobin en
aque
esta situació
ó de frau en
e la contra
actació en les adminisstracions pú
úbliques i sector
s
públiic empresarrial.
Aque
ests processsos han de
e garantir el
e reconeixe
ement ínteg
gre de la sseva experiència
profe
essional, així com ad
daptar, en cada àmb
bit, els req
quisits i crriteris d'aquests
proce
essos, sem
mpre sota el respecte
e als principis constittucionals d'igualtat, mèrit
m
i
capa
acitat, així com les norm
mes d'aplica
ació en cada cas.
Desttacar també
é uns altres matèries de funció pu
ublica que hem
h
aborda
at durant aquests
anyss en l'àmbit estatal cal remarcar
r
ells dos acord
ds Govern-S
Sindicats pe
er a la millo
ora de
l'ocupació públicca i les condicions de treball,
t
espe
ecialment el
e segon.
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Desp
prés de me
esos de negociació i mobilitzacio
ons, entre les quals vvan destaca
ar les
conccentracions provincialss del 24 de
d novembrre i la gra
an concentrració del 14 de
dese
embre en la
a qual van participar milers
m
de de
elegades i delegats a Madrid, CC
COO,
com a primer sindicat en le
es Administracions Púb
bliques, va subscriure un acord amb el
Gove
ern que iniciava la senda
s
de recuperació
r
ó de l'arrab
bassat a le
es emplead
des i
emplleats públiccs. Un acord
d de caràcte
er global i pluriennal
p
p a tot el ssector públic, pel
per
qual es recuperrava poder adquisitiu, s'avançava
a en matèria
a d'ocupació, amb l'ob
bjectiu
de re
ebaixar la ta
axa de tem
mporalitat de
el 24% al 8%
% i s'elevavva la taxa d
de reposició
ó que
perm
met recupera
ar ocupació
ó perduda.
També es recupera la negocciació colꞏle
ectiva,
el 100%
% de coberrtura en cassos d'Incapacitat
Temporal des de
el primer d
dia, la jorn
nada,
mesure
es en matè
èria d'igualttat, concilia
ació i
corresp
ponsabilitat,, i formació..
L'incre
ement salarial per al període 20182
2020 se
e situava entre el 6,12
2% (part fixa
a) i el
8,79% (part variable), tenint en compte
e que
hi haurrà un 0,75
5% per a ffons addicionals
(que es
s podien incrementar fins a un 0,30%
0
per al 2018
2
i 2019 i un 0,55%
% per compliment
de dèficit al fina
al de procés. La situacció sobrevin
nguda ha fe
et impossib
ble aconseg
guir el
màxiim de poten
ncial de l'accord, però considerem
c
m que ha esstat un impo
ortant acord
d que
obria
a la via perr a continua
ar negocian
nt i recuperrar els dretts arrabasssats durant tants
anyss.
Uns drets que en
e l'àmbit de
d la *gene
eralitat porte
em reivindicant de ma
anera persis
stent,
però moltes ve
egades infrructuosa, i no precisa
ament per la nostra tenacitat,d
durant
aque
ests anys, començantt per la reccuperació de
d les pag
gues de 20
013 i 2014, que
desp
prés d'una convocatòria
c
a de vaga, per part de
e CCOO i UGT,
U
aconseguim un acord,
a
ja s'h
ha recupera
at la de 20
013, i haurie
en de paga
ar ja la de 2014, però
ò com semp
pre el
gove
ern de la *generalitat es
e fa el ronsso, i no és excusa
e
el que
q es trobii en funcion
ns. La
resta
a d'activitat en el sector *generalita
at ja ha esta
at analitzat en la seva conferència
a.
En l''àmbit de l''administracció local de
estacar el treball
t
realitzat amb les associa
acions
muniicipalistes, per al dessenvolupam
ment de l'ac
cord marc i en aquessta última època
è
l'acord sobre la desesccalada i esperant qu
ue s'aconssegueixi un
n acord en
e el
dese
envolupame
ent del telettreball, tam
mbé reconèixer i solida
aritzar-nos a
amb les no
ostres
deleg
gades i delegats en la
a pressió qu
ue estan so
ofrint pels problemes
p
d
de tempora
alitat i
preca
arietat en l'ocupació que ja hem relatat, i del qu
ual alguns, per intere
essos
incon
nfessables, ens atribue
eixen.
Subrratllar la ne
egociació co
olꞏlectiva re
ealitzada en les difere
ents corporracions loca
als al
llarg de tot el te
erritori de Catalunya en
n condicions molt difícils, i vull de
estacar, el treball
realittzat per a la recuperració de le
es 35 hore
es per exe
emple als a
ajuntaments
s de,
Saba
adell, de Sa
ant Feliu de
e Guixols, Viladecans,
V
, Vilanova i la Geltru, i Montorne
es del
Vallss, els acordss aconsegu
uits en la Diiputació de Barcelona i el conven
ni aconsegu
uit per
l'Ajun
ntament de
e Barcelona
a. Seguram
ment és injust no pod
der relatar tots els acords
colꞏlectiva e
acon
nseguits, pe
erò en l'aparrtat d'Acció Sindical i Negociació
N
el trobéssiu
u mes
dese
envolupat.
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Per a finalitzarr aquest ap
partat, les administracions públiiques passsen per un dels
mom
ments més delicats en
e dècade
es, danyades per less retallades generades a
consseqüència de
d la recesssió econòm
mica, que va
an afectar a tots els sserveis púb
blics, i
amb la punta de la pan
ndèmia del coronaviru
us, que ha
a provocat l'aturada de
d la
convvocatòries i ha tret a la llum tota la
a precarietatt, càrrega de
d treball, fa
alta de recursos i
ió de les AA
l'envelliment de les plantille
es. Sense una
u política clara de modernitzac
m
APP i
adap
ptació a les noves realitats tecnolò
ògiques que
e s'obren pa
as en la soccietat.
Hem de situar-n
nos en un nou model de
d funció pú
ública, adap
ptat a les ne
ecessitats que es
d
amb una aposta
a que passi perquè la m
modernitzac
ció de
requereixen en plena era digital,
ministració (electrònica
(
e
al servei de les necessitatss que reque
ereix i
) continuï estant
l'adm
dema
anda la ciu
utadania, ga
arantint en tot cas l'a
accés prese
encial als sserveis públics a
més de facilitarr i agilitar qualsevol tipus
t
de trà
àmit evitantt en aquesst cas una nova
bretxxa digital.
m
La modernitzac
ió i/o digitallització de les administtracions públiques ha de garantir la no
pèrdua d'ocupació pública i les privatitzacions, així com l'ad
dequació de
e les plantilles, la
ecessitats en
e matèria d'ocupació
ó i el
qualiificació professional, la previsió de les ne
nece
essari rejove
eniment de les plantille
es.
efensa de la justícia so
ocial, l'ocup
pació digna i amb dretss, els serveis públics, l'estat
La de
del benestar,
b
la
a redistribu
ució equitattiva de la riquesa,
r
la defensa de l'entorn i una
transsició justa cap
c
a una economia sostenible
s
i un altre model
m
de de
esenvolupa
ament
que no hipoteq
qui els lím
mits del pla
aneta han de ser prio
oritàries en
n l'acció de les
us respons
sables políítics i del conjunt de
e les
admiinistracions públiquess, dels seu
perso
ones que le
es integren.
Enca
ara que en
n aquest informe aparreix en el paràgraf fin
nal d'aquesst capitul, en la
crono
ologia d'aq
quest mand
dat va ser amb un dels
d
primerrs objectiuss que ens vam
proposar, els te
emes de re
eversió al públic, aprofitant els canvis políítics que havien
eccions mu
unicipals de
e 2015, i que
q
hi haviia un cert interès perr part
propiciat les ele
ecuperar la gestió d'alguns serve
eis prestats
s, per
d'algunes administracions locals a re
mple en la distribució
d
d'aigües, en la gestió d''alguns equ
uipaments, e
etc. La fede
eració
exem
va in
ntentar, en primer llocc aclarir com havia de
e ser el mo
odel, a travvés de dife
erents
jorna
ades informatives, segon deixar clar
c quines eren
e
les no
ostres priorittats, deixan
nt clar
que en primer lloc el no
ostre objecctiu era sallvaguardar els drets laborals de les
ones que es
e trobaven en aquests serveis i per descom
mptat intenttar també que
q el
perso
procé
és de reve
ersió no sig
gnifiqués l'increment de costos per a la cciutadania i una
dism
minució en la
l qualitat del servei, destacar en
e positiu entre altress la reversió de
l'emp
presa d'aigü
ües de Terrassa, “la mina publica de Terrassa”.
o publico i la nostra aposta
a
per la gestió directa d'aqu
uests serve
eis és
La defensa d'ho
a, per la qu
ual cosa a pesar que des dels àmbits
à
políttics, hi ha hagut una certa
clara
paralització en les seves intencions *remunicipa
*
alizadoras, nosaltres
n
he
em de conttinuar
treba
allant en aquest sentit.
ÜÈNCIES DE
D LA PANDÈMIA EN EL TRANS
SPORT
LES CONSEQÜ
mia sanitària
a que estem
m sofrint ve acompan
nyada
Tots som consccients que la pandèm
a crisi econòmica i soccial sense precedents,
p
si l'observe
em des del punt de vis
sta de
d'una
la no
ostra federa
ació, segurrament pod
drem dir qu
ue som de les mes affectades, primer
p
perquè en el pe
eríode de màxim
m
confin
nament en els primerss mesos d'a
aquesta situ
uació,
dores als qu
uals repres
sentem, en la seva grran majoria
a, van
els treballadors i treballad
er de continuar amb la seva activitat, uns de manera pre
esencial un
ns altres a través
have
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del treball
t
a diistància, ja que aque
esta federac
ció aglutina
a un volum
m molt amp
pli de
serve
eis essencia
als.
Uns treballs que en els primers
o en situa
acions
mesos es realitzo
es de
precàries quant a les mesure
at de les pe
ersones qu
ue els
segureta
realitzavven, per e
exemple attenció
domicilià
ària, residè
ències, ce
entres
de meno
ors, policia, presons, servei
s
portal, etc,
e
i tam
mbé en sittuació
precària quant als mitjans que
sones
disposavven moltes de les pers
que treb
ballaven a d
distància de
es del
seu do
omicili com
m per exe
emple
*SEPE, *SOC, *AEA
AT, etc.
ectats
Un altre dels grans sectors afe
h estat i ccontínua se
ent el
va ser ha
del transport,
t
p
però
alhora
a el sector del transp
port exerce
eix un pape
er crucial en
e el
subm
ministramen
nt de béns i ha demostrrat ser un in
nstrument vital
v
en aque
ests temps.
ector s'ha viist afectat en
e tots els seus
s
vessan
nts primer amb
a
la caigu
uda del turisme i
El se
la ind
dústria, am
mb les restriiccions en la mobilitat i també ca
al dir-ho am
mb la por de
d les
perso
ones a de
esplaçar-se.. Tractarem
m de reflex
xionar en aquestes llínies sobre
e les
consseqüències en el transp
port.

Cata
alunya va re
ebre en 20
019 el seu màxim histtòric de turiistes estran
ngers, amb 19,3
milions de visitants aque
est turisme arribo prin
ncipalment per via a
aèria, seguit pel
d
B
Barcelona amb
a
8
transsport terresttre per carrretera. Sentt el seu principal pol d'atracció
milions de turisttes estrange
ers.
De la
a mateixa manera el pes econò
òmic dels sectors
s
fede
erals, ascendeix a me
es de
13.00
00 milions d'euros
d
de volum
v
de ne
egoci i 3.00
00 de despe
eses salaria
als, evidencien la
nece
essitat de re
ealitzar aque
esta anàlisi i valoració..
El tra
ansport púb
blic no és millor ni més eficient dell que era ab
bans de la p
pandèmia, per
p la
qual cosa respe
ectar les me
esures de seguretat
s
co
ontra la pro
opagació de
el coronaviru
us en
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el metre,
m
auto
obús o tre
en de rodalia resulta
a impossib
ble. La lòg
gica por a les
aglom
meracions, un dels principals
p
f
factors
de contagi, ha
h portat a molts via
atgers
habittuals a deixxar d'utilitzarr-los.
ota Espanya el nombre
e d'usuaris del transpo
ort públic ess va enfonssar un 46,7
7% en
En to
2020
0, cosa que significa 2..300 milionss de viatges
s menys, a conseqüèn
ncia de les fortes
f
restriccions de moviments
m
per a conte
enir la pandèmia de co
oronavirus. L
La caiguda en el
eugeramentt menor, es
e va redu
uir un 45,8
8% mentre
e que
transsport urbà va ser lle
l'interurbà va rettrocedir un 46,9%.
ons les xifre
es del transsport de via
atgers que publica
p
l'Insstitut Nacional d'Estadística
Sego
(INE), en 2019 s'havien registrat 5.02
25 milions de
d viatges en
e algun de les manere
es de
e 2020 ha quedat en 2.692
2
milion
ns.
transsport públic, xifra que en
m
desccensos es van
v donar en
e el transp
port per avió
ó en vols na
acionals, qu
ue es
Els majors
va de
esplomar un 60,5% fin
ns a 16,9 milions
m
de passatgers,
p
després d'u
un estiu "ne
efast"
per a les aero
olínies. Seg
gueix la caiguda del transport marítim
m
amb un 52,1%
%, el
ara que s'e
eleva al 66
6% en el cas de l'AV
VE) i
ferrocarril que perd un 47,4% (enca
obús interurrbà (un 45,5
5% menys)..
l'auto
Secttor aeri
aeroport de
e Barcelona
a, en 2019
9 es va tancar amb 52,6 milion
ns de
L'acttivitat de l'a
passsatgers, un nou rècord
d de la insstalꞏlació. el
e repunt d'usuaris és imputable a un
augm
ment del 5,,4% dels viatgers
v
de vols intern
nacionals, que
q
se situ
uen en els 38,6
milions i una cre
escuda del passatge dels
d
vols intterns, fins lss 14 milionss de viatgerrs, un
% més que el
e 2018.
4,2%
En l'a
aeroport de
e Barcelona
a aproximad
dament pot haver-hi un
na activitat d
diària d'uns
s 900950 en el dia. En
E general,, els aeropo
orts de la xarxa
x
Aena a Catalunyya van tanc
car el
9 el seu milllor any qua
ant al nomb
bre de pass
satgers, ja que es van
n superar els
e 55
2019
milions, una xiffra que rep
presenta un
n 13,1% mé
és que l'an
ny anterior i un nou rè
ècord
histò
òric.
ción del número de pasa
ajeros del aeropuerto de
e Barcelona
1. Evoluc

Com
mercial nacional

Periodo

TO
OTAL (1)

C
Comercial
internacional
Unión

Ressto

Pasajeros

Barcelona-Ma
adrid

Resto

Europea

internacion
nal

nte
ercontinentales

Año 2015
5

3
39.711.237

2.197.526

8.401.035

22
2.170.167

6.907.6
653

3.441.544

Año 2016
6

4
44.154.898

2.328.773

9.477.180

24
4.504.829

7.810.0
046

3.965.857

Año 2017
7

4
47.284.500

2.343.090

10.368.721

25
5.681.756

8.845.2
262

4.700.520

Año 2018
8

5
50.172.457

2.467.550

10.968.515

26
6.826.840

9.841.3
335

5.478.294

Año 2019
9

5
52.688.455

2.573.780

11.432.804

27
7.963.537

10.668.9
904

6.270.430

Año 2020
0

12.739.259

941.519

4.576.698

6
6.402.060

2.166.6
639

1.329.826

Facto
ors com le
es restriccio
ons de viatge, la porr al contag
gi i la rece
essió econò
òmica
provo
ocada per la pandèmia, entre alttres, s'han convertit en
n una llosa difícil d'aix
xecar.
En 2020, el volu
um de trànssit de passa
atgers en l'a
aeroport de Barcelona--El Prat va caure
c
0 milions re
especte a 20
019. En tota
al, van anarr 12,72 milio
ons els passsatgers que
e van
en 40
transsitar per l'ae
eroport de Barcelona,
B
e
enfront
dels
s gairebé 53
3 milions l'any anterior.
ecuperació és ara com
m ara incerta
a perquè de
ependrà del moment e
en què cada
a país
La re
decid
deixi eliminar les restrriccions per a viatjar. Per tant, ara
a mateix s'estima que la
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recup
peració sigu
ui partir de l'estiu però
ò aquesta data s'anirà concretant en funció de
d les
vacu
unacions, en
n una previsió de setm
mana en se
etmana. Ess fa compliccat realitzar una
anàliisi mes preccís a mig lla
arg termini perquè
p
hi ha massa ele
ements que
e no depene
en de
l'àmb
bit sectorial: limitacionss a la mobilitat, la des
sescalada dels
d
confina
aments en altres
païso
os, etc. Totts aquests elements
e
te
enen un pes
s DETERMINANT en l'hora d'ava
aluar i
deterrminar l'ava
aluació del sector
s
a mittjà termini.
ue si sembla clar és que
q
aquesta
a crisi canv
viarà les tendències de viatge a curt i
El qu
mitjà
à termini, el
e Consumid
dor serà més
m
sensible al risc sanitari
s
i al medi ambient.
Posssiblement es
e mantindrrà durant un espai de
e temps ind
determinat obligatorietat de
prese
entar inform
mes mèdicss o de vacunació per a viatjar, hi haurà més exigència per a
l'obte
enció de vissats, etc.
ant aquesta
a situació creiem
c
que és necess
sari que l'in
nstrument d
dels *ERTO
O’s es
Dava
manttingui el tem
mps necessari per a la recuperació
ó del sectorr.

El tra
ansport de
e viatgers per
p carreterra

La caiguda del transport de
d viatgers, en concret el discreccional o serrvei d’excurrsions
de tu
uristes, així com els tra
ajectes d’inte
ercanviadors, com el del
d trasllat d
de passatge
ers de
les te
erminals po
ortuàries, ae
eroports o RENFE,
R
tran
nsport esco
olar, és un d
dels sectors
s més
afecttats per l’acctual situació
ó.
Va començar
c
a
amb
la caiguda de la demanda
d
en
e els circuits turístics, ja que ex
xistien
païso
os d’Àsia que
q
estaven
n afectats pel
p COVID--19, i la ca
ancelꞏlació d
de congres
ssos i
excu
ursions i via
atges en ge
eneral, la suspensió
s
dels
d
viatgess de l’IMSE
ERSO, que
e s’ha
tradu
uït en una caiguda de la demanda dels serveis
s
de transport d
de viatgers molt
impo
ortant. El sector del taxxi també esttà veient afe
ectada la se
eva activitatt,
Al tra
ansport urbà, el Bus Turístic dura
ant un temps no ha ofe
ert servei pe
er la caigud
da del
turism
me i l’alarm
ma sanitària
a. Igual com
m ha caigu
ut la deman
nda d’usuaris del tran
nsport
urbà en generall, reduint el servei diarii a un 45% i un 50% de
el servei ha
abitual.
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Tran
nsport merc
caderies pe
er carretera:
La caiguda del transport de
d mercade
eries s’ha vist
v més agrreujada en el movime
ent de
mportació. Donada la
a paralitzac
ció dels pa
aïsos asiàttics, el des
scens
l’exportació i im
ercaderies pels ports ha
h estat ex
xtremadame
ent importan
nt. Molt d’aquest
d’enttrada de me
moviiment de mercaderia no
n es recuperarà amb facilitat, ja que es pre
eveu un des
scens
del turisme en tots
t
els secctors i això afecta dire
ectament el consum dels bens qu
ue es
sporten.
trans
mportant de
e descens en
e el transpo
ort de merccaderies rela
acionada amb el
Una part molt im
me, esta en
e el reparttiment i ab
bastiment de les zone
es de costa
a o interiorr més
turism
turísttiques. El descens
d
a les zones de costa està centrat en un perríode concrret de
temp
ps, període estival, perríode que per a moltes
s empreses suposen la
a major partt dels
seuss ingressos. A les zone
es d’interiorr la caiguda
a te efectes durant tot ll’any, ja que
e són
zone
es que manttenen activiitat turística
a a qualsevo
ol temporad
da
També tot el tra
ansport relaccionat amb l’hoteleria es
e veu afecctat.
Això suposa un
n volum im
mportant d’e
empreses afectades
a
i llocs de ffeina. Milerrs de
furgo
onetes i veh
hicles de rep
partiment, empreses
e
de transport frigorífic, etc.
e transport de mercad
deries tamb
bé estan affectats en gran
g
mesurra les empreses
En el
dediccades al tra
ansport de vehicles, aquestes
a
empreses de
es de l’inici del COVID-19,
van patir
p
l’aturad
da dràstica de les emp
preses atura
ant en sec la seva prod
ducció.
Al març s’iniciavva el transp
port dels ve
ehicles de flotes
f
“llogu
uer” tant per a les illes
s com
c
turísttiques per a la recollida
a o tornada
a del període estival, aq
quest
per a totes les ciutats
any tota
t
aquestta activitat quedarà
q
atu
urada i es preveu
p
un molt
m mal any, a més a més,
tant la importacció com l’exxportació no
o salvarà el compte de
e resultats en ser una
a crisi
dial
mund
nsport ferro
oviari
Tran

L'imp
pacte del coronavirus
c
no sols esstà provoca
ant una crissi sanitària de proporrcions
extra
aordinàries i abast desconegut, sinó
s
que al
a mateix te
emps submergeix al nostre
n
món en un esce
enari de pro
ofunda incerrtesa.
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Els sistemes
s
fe
erroviaris estan
e
sota el terrible impacte de
e les seqü
üeles de la
a crisi
sanittària. Signifficatius perrcentatges de caiguda
a de la mobilitat ferrroviària, qu
ue en
algun
ns països com a Esspanya han
n arribat a una reducció del 90% de via
atgers
transsportats en llarga disttància i de caigudes molt relleva
ants en la rodalia i en
e els
metro
opolitans de
els principa
als nuclis urb
bans espan
nyols com Barcelona.
B
ur, l'activac
ció del telletreball, le
es mesures de
Senss dubte ell creixement de l'atu
dista
anciament social, el pànic al conta
agi en el sub
bconscient colꞏlectiu, e
estan provocant i
provo
ocaran durant algun temps un
na importa
ant reducciió de la mobilitat i dels
desp
plaçaments. Els operad
dors ferroviaris estan veient
v
com cauen els seus ingres
ssos i
no obstant això mantenen els seus co
ostos per a poder subm
ministrar serveis fiables
s que
evitin
n les aglom
meracions, els
e seus co
omptes de resultats es
e ressentirran durant algun
temp
ps.
En aquesta
a
conjuntura el ferrocarril ha de pos
sar-se a pe
ensar i ima
aginar el demà.
d
L'acttual situació
ó és una gra
an oportunitat per a prrocedir a un
na reflexió ssobre el futu
ur del
sistema ferrovia
ari i de les seves infra
aestructures
s. El transp
port i la log
gística ferroviària
antir els pro
oveïments de primera
a necessitat en situaccions de crisis a
hauran de gara
travé
és de la cercca d'espais de subministrament més
m pròximss, flexibles i versàtils.

El fe
errocarril és
é el siste
ema de trransport més
m
sosten
nible, per tant és vector
v
indispensable per
p a garanttir la transicció energètica com a principal
p
insstrument pe
er a la
soste
enibilitat mig
g ambiental.
orredor med
diterrani
La crrisi ha d'acccelerar el co
Les nostres ciutats nece
essiten una
a mobilitat que perme
eti que elss vehicles i les
infrae
estructures estiguin co
onnectats de
d manera intelꞏligent, i una mobilitat soste
enible
basa
ada en vehiicles accion
nats per teccnologies netes i infrae
estructures energètica
ament
eficie
ents.
El fu
utur post-Covid a les nostres ciiutats passa sens dubte per la potenciació del
transsport públic
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Tran
nsport maríítim
ansport marrítim mou al
a voltant de
el 90% del comerç
c
mun
ndial i la sevva continuïttat és
El tra
vital per al prove
eïment dura
ant aquesta
a crisi
2. Barco
os

1. Evoluc
ción del tráfico de buques por tipo de navegaciión. 2015-2021

Mercante

Pasaje
Ferris línea

Cruceros

TOTAL

T
Total

Cabotaje

Exterior

To
otal

regular

turísticos

Año 2015
5

8.025

7
7.276

2.164

5.112

3.4
457

2.708

749

Año 2016
6

8.728

7
7.970

2.455

5.515

3.8
887

3.129

758

Año 2017
7

8.979

8
8.201

2.676

5.525

4.0
061

3.283

778

Año 2018
8

9.039

8
8.209

2.715

5.494

4.2
219

3.389

830

Año 2019
9

8.901

8
8.101

2.626

5.475

4.0
055

3.255

800

Año 2020
0

6.724

6
6.653

2.000

4.653

2.2
256

2.185

71

Periodo

Departam
ment d'Estadística i Difusió
ó de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Port de Barcelona.

Menyys importaccions, menyys contenid
dors i algun
ns canvis en
e les tarife
es van posa
ar en
esca
ac al comerçç exterior durant 2020. No obstan
nt això, avui aflora l'opttimisme deg
gut al
repunt de les xifres experim
mentat al desembre, l'adaptació dels
d
seus principals ac
ctors i
oballa de la vacuna con
ntra el viruss que va pos
sar el món potes enlairre.
la tro
R
del Transport
T
M
Marítim
2020
0 de la Con
nferència de
e les Nacions Unides sobre
s
La Revisió
Com
merç i Dese
envolupame
ent (UNCT
TAD) va es
stimar que una caigu
uda del co
omerç
maríttim mundial de fins a 4,1%
4
l'any passat,
p
a ca
ausa de la in
nterrupció d
d'operacions
s que
va de
esencadena
ar la pandèmia.
sumen 2015-2020
Tráfico de mercancías. Res

Mercancías según envase (t):
(

2015
5

2016

2017

2018

2019

2020

45.921.253
3

47.512.963

60.177.412

66.003.759

6
65.846.328

58.490.655

Hidro
ocarburos

9.259.034
4

9.026.379

11.805.968

12.521.951

1
12.335.463

9.758.392

Otros
s líquidos a granel

2.796.286
6

2.375.334

2.734.447

2.791.591

3.733.348

3.125.088

Sólid
dos a granel

4.426.087
7

4.430.798

4.465.637

4.224.718

4.036.876

4.012.867

29.439.846
6

31.680.452

41.171.360

46.465.499

4
45.740.642

41.594.308

45.921.253
3

47.512.963

60.177.412

66.003.759

6
65.846.328

58.490.655

10.568.342
2

10.083.533

12.724.469

13.899.724

1
14.469.913

11.134.280

2.474.375
5

2.648.004

3.603.338

3.804.642

3.721.257

3.411.035

791.835
5

717.586

764.933

793.705

749.827

514.962

Quím
mico

4.679.970
0

4.817.431

5.791.910

6.333.902

6.329.514

6.158.665

Mate
eriales construcción

2.391.566
6

2.640.574

2.954.709

2.817.451

2.577.110

3.185.403

Agroganadero y alimentarrio

7.684.093
3

8.248.351

11.583.522

13.041.928

1
13.441.347

12.474.665

Otras
s mercancías

7.784.132
2

7.971.058

10.454.914

11.585.825

1
11.266.297

10.611.025

Vehíc
culos y elementos de
e transporte

9.546.940
0

10.386.425

12.299.616

13.726.581

1
13.291.063

11.002.575

881.893
3

916.834

837.273

810.218

777.690

480.337

Carga general
Mercancías según tipo (t):
Enerrgético
Siderrometalúrgico y minerales no metálicos
Abon
nos

Tráfico de automóviles:
ados
Entra
Cabo
otaje
Exterrior

30.880
0

27.349

26.284

30.445

32.096

27.343

172.143
3

206.181

212.439

201.214

201.122

103.546

89.324
4

111.042

110.272

108.312

99.908

57.073

453.357
7

465.439

401.178

390.041

377.779

262.535

Salid
dos
Cabo
otaje
Exterrior
En trránsito
Cabo
otaje
Exterrior

1

334

5

6

58

2

136.188
8

106.489

87.095

80.200

66.727

29.838

Departament d'Estadística i Difusió
D
de Dades. Aju
untament de Barcelon
na
Fuente: Port de Barcelona.
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Ningú pot descconèixer qu
ue el transsport de cà
àrrega per via marítim
ma es va veure
v
ns que ens va imposarr la pandèm
mia, les que
e van
fortament impacctat per less restriccion
ar als portss a adoptarr nous proto
ocols sanita
aris i de tra
ansport perr a manten
nir els
porta
trànssits de càrre
ega.
andèmia també ha enffortit la tend
dència cap a la digitalittzació i cap a l'eliminac
ció de
La pa
la pa
aperassa en
n la indústria del transp
port marítim
m, incloent els
e ports, ob
bserva el re
eporti,
reforrçant la necessitat d'esstàndards i interoperabilitat de la documentac
d
ció electròniica.
r
a la mobilittat per la crrisi sanitària
a van afecta
ar de manerra molt nota
able a
Les restriccions
les dades
d
del trànsit.
t
El de
d passatg
gers es va reduir un 81,5%, finss a les 858
8.000
perso
ones, princcipalment per
p
la suspensió dels creuers. L'any es va tancar amb
199.0
000 creueristes [la ma
ajoria arriba
ats durant el primer trrimestre], u
un 93,7% menys
m
que en 2019. Per
P part se
eva, els ferrris van ten
nir una caig
guda menor: el nombre de
b
un 55
5,8% i es va
a quedar en
n 659.000. Després de
e gairebé un
n any
passsatgers va baixar
de paralització
p
, Conesa ha deman
nat "protoc
cols clars per a rea
activar l'ac
ctivitat
creue
erista" i con
nfia que això
ò es produe
eixi durant el
e pròxim esstiu.
Pasa
ajeros

1. Ev
volución del tráfico
t
de pas
sajeros según
n tipología de
e barcos. 2015
5-2021

Ferris line
ea

Cru
uceros

TOTAL

regula
ar

turisticos

Año 2015

3.708.866

1.167.49
93

2.54
41.373

Año 2016

3.958.865

1.275.36
66

2.68
83.499

Año 2017

4.138.660

1.425.53
33

2.713.127

Año 2018

4.494.196

1.451.97
79

3.04
42.217

Año 2019

4.628.622

1.490.64
44

3.13
37.978

Año 2020

857.966

659.12
24

19
98.842

Perio
odo

Depa
artament d'Esttadística i Difu
usió de Dades.. Ajuntament de
d Barcelona
Fuen
nte: Port de Ba
arcelona.

El Po
ort de Barccelona redueix els seus beneficis un 63% pe
er la pandè
èmia i veu caure
c
els seus
s
ingresssos a nivellls de 2006 i ja "treballa
a" perquè els
e primers creuers torrnin a
atraccar a l'estiu.. Això depe
endrà, no ob
bstant això, de la "conffiança del m
mercat". I aquest
interè
ès del viatg
ger reposa, al seu torn, al ritme de
e vacunació contra la C
Covid-19.
LLUIITA PER UNS SERVE
EIS SOCIAL
LS DIGNES
S
Els canvis
c
econòmics i soccials que s’h
han produït al llarg delss darrers an
nys no han estat
acom
mpanyats d’una
d
reformulació de
el model de
d serveis socials, n
ni d’una do
otació
suficcient de reccursos econ
nòmics i humans, ni de l’adequacció necessà
ària del mo
odel a
les noves
n
realittats emerge
ents de la ciutadania.
c
Si més no
o els canviss han anat en la
línia d’assegura
ar la viabilita
at de les em
mpreses i le
es entitats del
d tercer se
ector sociall (que
a
al se
ector per qu
uedar-s’hi), que gestion
nen de man
nera externa
alitzada
han aterrat
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(via concurs
c
púb
blic o conce
ert), de man
nera opaca,, un servei públic
p
del q
qual obtenen uns
bene
eficis que no
o reverteixe
en a la pobla
ació atesa.

s
hem de
e centrar l'a
anàlisi i la nostra
n
preo
ocupació en
n la desigua
altat d'ingre
essos,
No sols
sinó també sobre una sèrie de desigu
ualtats institucionalitze
es en la nosstra societa
at que
ualitats per ser dona, per
p l'edat, per
p la proce
edència, per la pertinen
nça a
atén les individu
entació sexxual, per forrmar part d''una minoria
a sexual, pel nul
una classe social, per l'orie
p la presencia d'una
a discapacitat intelꞏlecctual i dive
ersitat
o esscàs nivell formatiu, per
funciional, per la
a situació de
d dependè
ència de ma
ajors i perso
ones amb d
discapacitat, per
l'exisstència de malalties mentals o físiques, per l'absèn
ncia d'habiitatge o pe
erquè
aque
esta sigui infrahabitatg
ge, per pertànyer a una
u
minoria
a ètnica, p
per addiccio
ons a
subsstàncies o d'un
d
altre tipus, per re
esidència en poblacion
ns segregades i marg
ginals,
per confinamen
c
aris, o d'immigrants, per
p l'accés a la tecnolo
ogia o
t en centres penitencia
a la inaccessibilitat a les TIC,
T
per l'exxistència de
e xarxes infformals, pe
er l'adhesió a les
es formals, per la proccedencia d'ingressos d'economia
d
informal, p
per les violè
ències
xarxe
sobre
e les doness, per la viollència i els abusos
a
sex
xuals a men
nors, etc.
mandes de gestió
g
i els nous encà
àrrecs derivvats de les noves lleis
s, així
Les noves com
pies d`altre
es sistemess com educ
cació,
com l’increment de novess àrees de gestió pròp
bé, a increm
mentar la demanda
d
i lla pressió social
s
habittatge, sanitat, ha conttribuït, tamb
sobre
e els ajunta
aments i elss seus equ
uips profess
sionals Totss aquests ccanvis que s’han
anat produint no
n han esttat acompa
anyats d’una reformula
ació del model de se
erveis
als ni de la
a dotació de recursos i reassignació de pro
ofessionals del sistem
ma de
socia
serve
eis socials,ni de la sevva adequacció a les no
oves realitatts emergen
nts. Tampoc
c s’ha
produït l’impresscindible sobreesforç econòmic,
e
de
d gestió i reorganitza
ació dels se
erveis
als als ajuntaments i la
a falta del suport
s
finan
ncer de la Generalitat
G
i del Govern de
socia
l’Esta
at.
La situació
s
acctual dels serveis socials es de desbo
ordament i colꞏlapse dels
profe
essionals i dels serveiis amb un important increment
i
d les lliste
de
es d’ espera i la
impo
ossibilitat de
e desenvolu
upar el treb
ball L’efecte
e acumulatiiu d’aquestss quasi 10 anys
de re
estriccions i dels facto
ors apuntatss ha tingut un impacte
e molt negatiu en el co
onjunt
dels treballadorrs i les treb
balladores de
d Serveis Socials La
a crisis de lla COVID-1
19 ha
nseqüèncie
es de la crissis econòm
mica i socia
al que venim
m patint de
es del
agreujat les con
8. L’elevada
a taxa d’atu
ur i la preccarització de
e les condiicions laborrals ha provocat
2008
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l’exclusió econò
òmica i soccial d’ampliis sectors de
d la pobla
ació, que a
acudeixen a uns
eis socials que
q estan desbordats
d
perquè tene
en uns recu
ursos escassos.
serve
Aque
estes, a més,
m
afege
eixen opresssió i disc
criminació, augmentan
nt, per tan
nt, la
vulne
erabilitat, ell risc d'aïlla
ament i d'exxclusió sociial. Això éss, les perso
ones margin
nades
es to
ornen encarra més vulnerables en les emergè
ències.
portant incrrement de les llistes d’espera i la imposssibilitat de desenvolup
par el
L’imp
treba
all, fa que els professio
onals estigu
uin colꞏlapsa
ats, amb un
n impacte m
molt negatiu en el
conju
unt dels treb
balladors i les treballad
dores de Se
erveis Socia
als.
Es fa
f urgent mobilitzar tots els actors
a
de les polítiqu
ues ciutada
anes, colꞏle
ectius
vulne
erables, tèccnics i classse política
a, movimen
nts socials per a conttribuir a un
n nou
mode
el de serve
eis, basat en
e la garantia de drets
s, dotat eco
onòmicame
ent, que situ
uï les
perso
ones i les comunitats
c
c
com
a subjectes actius
s i protagon
nistes i que
e doni respo
osta a
les necessitats
n
s
socials
plan
ntejades.
Aque
estes reflexxions actualiitzades amb
b la incidència del COV
VID-19, van
n ser les que van
porta
ar a la federració, encap
pçalada pel sector d'administració
ó local i el d
de la Interv
venció
socia
al i atenció a les perso
ones, a llan
nçar la cam
mpanya “Llu
uita per unss serveis so
ocials
digne
es”
amem, i ho
o dic en pre
esent perqu
uè aquesta mes vigent que
Campanya en la qual recla
e següentts elements:
mai els











La defen
nsa d’un sisstema públic d’accés universal
u
alss serveis so
ocials, ja qu
ue és
absoluta
ament necesssari per a la construc
cció d’una societat
s
igua
alitària des de la
perspecttiva del drett.
La renovvació de la cartera
c
de serveis
s
sociials
L’adequa
ació de la rà
àtio de proffessionals a un nou ma
apa de Servveis Socials
s
L’aposta
a per la gesttió directa dels
d
serveis
s de la carte
era per evita
ar que empreses
privadess facin nego
oci amb les situacions de
d vulnerab
bilitat
La dotacció pressupostària suficient en aquells serveis gestionatts actualme
ent de
manera indirecta que garanteixi el treball en condiccions digness i la qualittat en
l’atenció a les perso
ones usuàries
de treball comunitari,
a per una perspectiva
p
c
coordinat i transversa
al, en
L’aposta
xarxa en
ntre agentss i entitats dels territtoris, de tre
eball de ca
arrer, de treball
diagnòsttic de la sittuació indivvidual i con
ntextual on els i les p
professionalls del
treball social no sig
guin gestorrs/res de la
a misèria i garanties d
d’un ordre social
s
injust.
dinació amb altres sin
ndicats, colꞏlegis profe
essionals i administra
acions
La coord
públique
es pel contrrol del compliment de les actuacions de sup
port i seguiment
previstess per la Lleii de Serveiss Socials
La correcció de les discriminaccions salaria
als per raó de gènere
La millo
ora de les condicionss laborals dels
d
treballladors i tre
eballadores dels
Serveis Socials dirrectament vinculada
v
a les avalua
acions de rriscos espe
ecífics
del lloc de
d treball

Els poders
p
púb
blics tenen la responssabilitat de
e ser els garants
g
del benestar de la
ciuta
adania. Per tant, pense
em que s’ha
an de dese
envolupar eines
e
de sup
pervisió i co
ontrol
per tal que els recursos
r
pú
úblics es portin a terme
e amb eficiè
ència i l’eficàcia per ga
arantir
els professionals i els drets
d
de la cciutadania.
la miillora de les condicionss laborals de
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LA CULTURA
C
É SEGUR
ÉS
RA
C
h posat en
ha
e evidènccia la indis
spensabilitatt de la cu
ultura per a les
El COVID-19
comu
unitats. En aquest mo
oment, en el
e qual milio
ons de perssones es trroben física
ament
aïllad
des les une
es de les altres,
a
la cu
ultura ens ha unit, cre
eant vincle
es i escurça
ant la
distà
ància que ens
e
separa. La cultura
a ens ha se
ervit de sup
port durantt aquest pe
eríode
d'eno
orme ansietat i incerte
esa. Encara
a comptant amb la cultura per a ssuperar aquesta
crisi, no hem d'oblidar que
q
la culltura també
é sofreix les
l
seves conseqüèn
ncies.
mbrosos artiistes i crea
adors no acconsegueix
xen arribar a fi de me
es i molt menys
m
Nom
prossseguir amb la seva acttivitat.
Menttre el món s'esforça per
p fer fron
nt al perill que
q
represe
enta el COV
VID-19, hem de
busccar mesuress per a fer costat
c
als arrtistes i facillitar l'accés als béns i sserveis culturals,
a curt i mitjà termini.Reforççar la cultu
ura com a creadora
c
de
e pensamen
nt crític des
s d'un
all en xarxa
a i transverssal, i defenssar la partic
cipació en la vida cultu
ural com un
n dret
treba
de ciiutadania de
els treballad
dors i treballladores.
Amb la crisi del coronaviruss, un dels sectors
s
més
s afectats éss el del oci i l’entretenim
ment.
ació de perrsones, com
m els parcs d’atraccions, els
Tots els sectorss vinculats a l’aglomera
mes, els gim
mnasos, elss teatres, els
e auditoris, tota la xarxa de musseus, els ce
entres
cinem
d’art,, les sales de
d concertss, discotequ
ues, etc. son
n els que esstan patint i patiran mé
és les
consseqüències d’aquesta pandèmia
p
i per la seva
a mateixa acctivitat, tene
en uns ingre
essos
disco
ontinus, eno
ormement sensibles
s
a la conjuntura econòmica.
han estat obligats
e sector i subsectors
s
o
a ta
ancar les se
eves portess fins a nou
u avís
Tot el
per ordre
o
governamental. I continuen encara amb importantts restriccions que fan difícil
la re
emuntada dels
d
negocis i que te
enen una fo
orta incidèn
ncia en l'e
economia de les
emprreses i l'occupació delss treballado
ors i treballadores. A més a mé
és, seguram
ment,
quan
n es comencci a recuperrar la norma
alitat continuaran sent dels últimss en obrir.
Això dibuixa un panorama força preocupant a mig
m termini. A tot això ss’ha d’afegir que
onfinament que
q la població a patitt durant aqu
uests meso
os, a provoccat una certta por
el co
per alguna
a
part de la socie
etat a particiipar en acte
es on hi hag
gi una gran concentrac
ció de
perso
ones, especcialment si és tancat
a
és posssible que la crisis de
el sector es
s cronifiqui durant més temps qu
ue en
Per això
altress sectors. El
E consum cultural
c
inte
erior i, tamb
bé, el turism
me que ve d
de tot el mó
ón per
gaud
dir de la cu
ultura i oci del nostre
e país, pos
ssiblement, trigarà a tornar a se
er un
conssumidor hab
bitual, tal i com
c
ho havia estat fins ara.
Parc
cs d’Atracc
cions
Els Parcs
P
d’Atra
accions i te
emàtics són
n un dels re
eclams turísstics, i una font d’ingre
essos
genss menyspreable. Els Parcs d’Atracccions i tem
màtics han estat
e
els prrimers en ta
ancar.
Un dels
d
principa
als atractiuss turístics de
e la Costa Dorada,
D
PortA
Aventura, que
q
enguan
ny celebrava
a el seu 25
5è aniversa
ari, continua
a tancat i no
n se
sap encara qua
an podrà obrir
o
les se
eves portes
s. La mate
eixa sort ha
an patit el Parc
el Tibidabo
o o el Zoo
o de Barc
celona, perr posar alg
guns exem
mples.
d’Atrraccions de
C
Museus i Teatres
La Cultura:
Es un
u altre dels sectors més perjud
dicats (o, almenys,
a
un
n dels secctors tocats més
ràpid
dament) de
esprés del decret d’e
estat d’alarm
ma. Museu
us, teatres i altres espais
e
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cultu
urals han ha
agut de tan
ncar i les se
eves progra
amacions han estat ajo
ornades, am
mb el
que això
a
suposa
a.
emporal de tots
t
els musseus, amb la consegüe
ent baixada
a d’ingresso
os, ha
El tancament te
ocat tant le
es exposicions perma
anents com tot el programa d’exxposicions de la
trasto
temp
porada. I ha
a ocasionat la suspensiió d’una qua
antitat ingent de llocs d
de feina.
Tenirr un museu
u tancat durrant massa temps sup
posa una ru
uïna. La Fundació Miró
ó, per
posa
ar un exemp
ple, depèn en
e més d’un
n 80% dels seus ingressos propiss. Y ja no pa
arlem
de museus
m
emb
blemàtics co
omo el Museu del Barç
ça o el Teattre-Museu D
Dalí de Figu
ueres;
o El Museu Picasso, la Fu
undació Miró
ó, la Funda
ació Tàpies, la Pedrera
a, la Caso Batlló
B
o exempless dels espais més visita
ats pels turistes que ve
enen a Cata
aluña.
como
a mateixa manera
m
els teatres han
n tancat porrtes i, algun
ns com el T
Teatre Lliure
e o el
De la
Teatre Nacionall de Cataluñ
ña ja van ca
ancelꞏlar la temporada 2019-2020
0. El Gran Teatre
T
del Liceu
L
també
é ha hagutt de tancarr, un espai emblemàtiic per a mo
olts turistes
s que
visite
en Cataluña
a.
matogràfica
Exhibició cinem
c
del corronavirus po
osa els dife
erents secttors del cinema davan
nt d’una sittuació
La crisi
deliccada. Cinem
mes tancatss, rodatgess interromp
puts o susp
pesos, estre
enes ajornades,
festivvals cancelꞏꞏlats.
A mé
és a més, quan
q
les sales de cine han obert una altra ve
egada, aquestes ho ha
an fet
amb una limitacció d’aforam
ment. Encarra que s’aix
xequi l’estatt d’alarma i les sales puguin
ar a operar, no s’esperra que la sittuació es no
ormalitzi d’u
un dia per u
un altre. El factor
f
torna
por continuarà
c
e
existint.
nfinament ha
h fet que la
a gent conssumeixi mollt de cinema
a des
També val a dirr que el con
asa i, per ta
ant, s’esperra que hi ha
aurà un aba
ans i un dessprés de co
om els ciuta
adans
de ca
conssumiran cine
ema en el fu
utur.
d que una
a possibilita
at d’apaivag
gar la crisi de les sale
es de cine es fomenta
ar els
Es diu
autoccinemes, ells cines a l’a
aire lliure qu
ue tot indica
a que podrie
en aterrar a
al nostre país.
nasos
Gimn
El se
ector gimna
asos i centrres esportiu
us constitue
eixen una parcelꞏla
p
din
ns del pano
orama
de la
a indústria de l’oci amb
a
creixe
ement cons
stant i amb una oferta d’activittats i
productes que darrerament
d
t són un recclam per a una
u part de
els turistes q
que ens visiten.
port, i en co
oncret els clubs
c
de fittness, seran
n els últimss en obrir to
otalment pe
erquè
L’esp
són llocs de mo
olt contagi. Es treballa
a molt de cos
c a cos, es comparrteixen lava
abos i
es.
dutxe
El se
ector cultura
al ha estat clau per a ajudar a ed
dificar valorrs essencia
als en la societat
com són el plura
alisme, la convivència
c
, la tolerànc
cia, el respe
ecte, la llibe
ertat d'expre
essió,
espesa: és
s una
la crrítica i l'educació. Però recordem que la cultura no és una de
inverrsió, i que és també un
u sector econòmic
e
im
mportant (3
3,5% del PIB) que, a més,
afectta de manera importan
nt l'enfocament d'altres sectors, co
om el turism
me i el come
erç.
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Una cultura que
e des del primer mome
ent s'ha solidaritzat am
mb generossitat a prove
eir de
contiinguts els minuts
m
i les hores
h
morte
es de la ciuttadania con
nfinada a ca
asa, coneixe
edora
com és de la im
mportància de
d cuidar el cos, i tamb
bé l'ànima.
Des de CCOO
O, s'ha apostat semprre pel nostre suport a la cultura
a, en les seves
s
difere
ents expresssions.
Dura
ant aquesst període
e de
pand
dèmia hem
m participa
at en
mobilitzacions a favor de
d la
cultu
ura i que ess busquessin els
mitja
ans perquè
è la ciutad
dania
pogu
ués
conttinuar
ga
audint
d'acttivitats cultu
urals,
gara
antint-los a m
més la segu
uretat
contra la pandè
èmia.
Per això de cara a la festta del
treba
all digne de
e 2020, creg
guem
l'etiq
queta
#CulturaEsTra
abajo,
per a demosstrar el nostre
n
supo
ort
als
treballadorrs
i
treba
alladores de
el sector.
D'alttra banda e
el nostre suport
s
s'ha concretat també en
e la
potent acció sin
ndical realittzada
des del secto
or de mitja
ans i
altres sectors afectats, per
p
a
inten
ntar garan
ntir les millors
m
cond
dicions a les empreses
subje
ectes a **Ertes.*Asi com
amar que mentre
m
duri aquesta
a
situ
uació es cre
eïn les ajude
es directes necessàrie
es per
recla
al ma
anteniment del sector.
ALTR
RES ACTIV
VITATS
Al lla
arg d'aquessts quatre anys
a
la fede
eració ha participat
p
de
e manera a
activa en moltes
m
mobiilitzacions, tant
t
de carà
àcter estata
al com en la *CONC i de
d caràcter ssectorial pro
opi.
a nostra parrticipació en
n les manife
estacions del
d primer d
de Maig i el 8-M,
Cal incidir en la
es quals, a més de el
e nostre esperit reivind
dicatiu, enss hem caraccteritzat per una
en le
impo
ortant visualització, desstacar la ide
ea de dotar-nos d'una
a certa unifo
ormitat per a ser
més recognosciibles, la utilització de pancartes
p
elevades
e
am
mb globus, o la contrac
ctació
a batucada per a dona
ar ritme i un caràcter més festiu a les manifesstacions.
d'una
També crec neccessari reflectir la nosstra participació en less diferents ffestes del treball
e, activitat que
q en el marc
m
de la CONC
C
s'ha anat
a
consolidant al llarrg dels anys
s com
digne
una important jornada
j
de confratern
nització entre els afilia
ats i afiliades de la nostra
n
urant 2020 va haver de realitzar-se de caràcter virtual a conseqüència
organització, du
de la
a pandèmia i espere
em que en
nguany pug
gui tornar a realitzar--se de carràcter
prese
encial.
es últimes edicions
e
de
e la festa de
el treball dig
gne la nosttra federació ha acons
seguit
En le
tenir presència pròpia bé a través d'un
n estand prropi o bé co
om va ocórre
er en 2019,, amb
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la pa
articipació d'un espai cultural en
n la qual presentem
p
dos llibress, un del nostre
n
comp
pany Pepe Gálvez “Llegará el in
nvierno” i un
u altre de l'escriptora
a canària Mayte
M
Martin “L'espiral del silenci”” amb la pre
esència dels seus resp
pectius auto
ors.
es activitatss que crecc que mes orgullososs hem de ssentir-nos és la
Una altra de le
es nostres trobades
t
pe
er al recone
eixement de
e la nostra afiliació i de
d les
realittzació de le
secccions sindiccals, trobada que portta realitzant-se des de
e 2015, pe
erò que ha anat
evolucionan
e
nt a través dels anys
s i ha
aconseguit
a
d
la seva plenitud durant
aquest
a
ma
andat, a p
pesar que com
moltes
m
alttres activiitats que són
pròpies
p
d'u
una relació
ó presencia
al no
vam
v
poder realitzar-la l'any passa
at.
Estic
E
conve
ençut que lla nova dirrecció
que
q
surti d'aquest con
ngrés farà tot el
possible
p
pe
er a contin
nuar amb elles,
perquè
p
crecc que és bo
o que també
é ens
reconeguem
r
m entre nossaltres matteixos
i en un am
mbient més distès el treball
ben
b fet.
Al
A llarg d'aq
quests anyss com us de
eia ha
anat
a
evolu
ucionant i al costat dels
reconeixem
r
ments en m
matèria elec
ctoral,
*afiliativa,
*
e Decidim
etc.
m en primerr lloc i
com a homenattge als nostres compa
anys dels ag
gents ruralss assassina
ats quan feien el
t
en un
u tràgic su
uccés que la
a nostra agrupació havvia denunciat reiterada
ament
seu treball,
que es podia produir, crrear el pre
emi David Iglesias/ Xavier
X
Riva
as a les bones
b
s
labora
al i prevencció de risco
os, sent les seves vídues, en un
n acte
pràcttiques en salut
carre
egat d'emottivitat, les que
q van pro
ocedir al lliurament del primer en el marc de
e la III
troba
ada de secccions sindicals.
mbit LGTBI,, també cre
eguem el premi
p
L'anyy següent 2019, a prroposta del nostre àm
Marie
elle Franco i Monica Benicio,
B
a la
a lluita dels drets LGTB
BI en el treball, realitza
ant el
seu lliurament per primera
a vegada en
e la troba
ada de secccions sindiicals de 20
019, i
ptant amb la presènciia, en un altre
a
acte ta
ambé carreg
gat d'emotivitat, de Mónica
comp
Benicio, compa
anya de Marielle Fran
nco, activis
sta en defe
ensa dels drets humans i
dora a Rio de
d Janeiro, assassinad
da al març de
d 2018.
regid
ecutiva Fed
deral, ha decidit que attès que l'an
ny passat no
o vam pode
er lliurar aquests
L'exe
recon
neixementss, i amb l'àn
nim de don
nar-los continuïtat i alh
hora tancar un cicle, que
q el
nou equip
e
decid
dirà si contínua, lliurar aquests reconeixements en el m
marc del con
ngrés,
dona
ant-los així el
e valor que
e creem me
ereixen i tam
mbé realçarr el congréss no solame
ent en
els te
emes de de
ebat.
a
tem
mes que po
odríem cons
siderar méss de caràcte
er lúdic, rec
cordar
I perr ultimo en aquests
que des de fa ja diverso
os anys la felicitació nadalenca de la nosttra federac
ció és
f dels no
ostres afiliats i afiliades
s, que vulgu
uin participa
ar en un concurs
realittzada pels fills
dirigiit a ells.
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COM
MUNICACIÓ
Ó
e la covid-1
19, ha posa
at en eviden
ncia la impo
ortancia de la comunic
cació,
La pandèmia de
ansversal de
e l’acció de
el sindicat. No
N només pel
p que fa a la informac
ció de
com element tra
d
prreses als òrgans de direcció, i de
e les mesurres establertes en la gestió
g
les decisions
del sindicat.
s
Sinó també pel que fa
f a la comunicació dels difere
ents conflic
ctes i
actua
acions en matèria
m
labo
oral de les diferents estructures
e
sindicals (d
des de la secció
s
sindical fins a la
l federació
ó), així com
m de l’àmbiit sociopolíttic en colꞏla
aboració am
mb la
NC.
CON
onfinament domiciliari, les limitacions a la mo
obilitat, el te
eletreball, i el tancame
ent de
El co
centrres de treba
all, ha afebllit una de le
es millors i més
m importants fortale
eses del sindicat:
a relació dire
ecta i imme
ediata
la co
omunicació
ó personal als centre
es de treba
all. Aquesta
entre
e l’acció sin
ndical, la ne
egociació, i la comunicació a la plantilla, fa
acilità l’afilia
ació i
l’obte
enció de rep
presentació
ó en les elecccions sindiicals. Fets que
q han esttat essencia
als en
el cre
eixement de
e CCOO du
urant els mé
és de 50 an
nys de vida,, i en la sevva reputació
ó com
a sin
ndicat de cla
asse.
e 1er sindicat de Cattalunya i aq
questa acciió directa ens
e donava
a més crediibilitat
Ser el
que qualsevol presència
p
als mitjans de
d comunic
cació (premssa, ràdio, te
elevisió), i inclús
i
ormes
a less xarxes soccials (twitter, Facebookk, Youtube i les darrerres novetatss en platafo
digita
als).
e mon de la
l comunica
ació ve pattint importants canvis en la
Tot i que ja fa anys que el
a com en el
e contingut. El sindicatt ha tingut fo
ortes resistè
ències alho
ora d’introdu
uir-los
forma
en la
a seva forma d'enten
ndre i de fer
f comunic
cació. Enca
ara hi ha estructures
s que
conssideren les secretaries
s
de comuniicació com a oficines de
d difusió i de reprodu
ucció,
obvia
ant el fet de
e que la com
municació ha
h passat de
e ser unidire
eccional a m
multidimens
sional
en la
a era interne
et.
e fet d’inco
orporar les novetats te
ecnològique
es (com arra el 4 i 5G
G, les
D’altra banda, el
bils, les eine
es gràfiquess i els recurrsos audiovvisuals en xxarxa) tampo
oc ha
apliccacions mòb
significat una millora
m
signifficativa del broadcastiing (servei d'emissió d
de senyals per a
neralitzat -fo
ont: Wikipe
edia-) ni del branding (marca) de
e CCOO. Tot
T el
ús públic o gen
e
un bo
ombardeig constant
c
a la nostra llínia de flotació.
contrrari, les xarxes han estat
Primer durant el 15-M, posteriormen
p
nt durant el
e procés i ara amb les platafo
ormes
erins arrels de la sentè
ència del TJJUE.
d’inte
Així doncs, la Secretaria
S
d Comuniccació va en
de
ntomar aque
est mandat arrossegan
nt les
ultats d’anyys anteriorrs, amb la
a manca de
d persona
al i d’einess tecnològiques
dificu
suficcients. Amb les amenacces del dessprestigi sin
ndical, polítiic i social. A la primera
a gran
crisiss sanitària, econòmica
a i social mu
undial, prov
vocada per un virus all segle XXI. A la
dism
minució de la
a interacció social, de l’emotivitat i dels comp
promisos.
Ara bé,
b aqueste
es dificultatss i amenace
es han porta
at també un
nes fortalesses i oportunitats
que com a organització hem
h
de sab
ber entendrre i analitza
ar de forma
a colꞏlectiva. La
encial s’ha vist substitu
uida per un
na explosió audiovisua
al i de
mancca d’interloccució prese
missatgeria insttantània.
dis realitzatt arrel del confinamen
c
nt han visua
alitzat com la televisió s’ha erigit en el
Estud
princcipal genera
ador d’inform
mació (a Ca
atalunya un
n 46% de la gent majorr de 40 anys veu
TV3)). Les plata
aformes de streaming i continguts
s de ficció com Netflixx, HBO, Am
mazon
Prime, filmin, etc…., tam
mbé han vist
v
augme
entades exxponencialm
ment les seves
s
subsscripcions. A això hem d’afegir l’augment de la qualitat técnica, fett que ha suposat
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una capacitat de penetració de la infformació mo
olt bona. En
n definitiva, la comuniicació
devenit el principal insttrument de creació de llaços i vinccles per a l’’acció
mediiada ha esd
colꞏle
ectiva. I la federació
f
no
o pot queda
ar fora d’aqu
uesta nova estratègia ccomunicativ
va.
o ha deixat de realitza
ar-se en cap momen
nt, gràcies a les
L’acttivitat sindiccal que no
video
otrucades i les video reunions, amb
a
les ein
nes digitalss confedera
als del Mee
et i el
Zoom
m. La necessaria socialització de l’activitat siindical, entrre l’actiu sin
ndical i l’afiiliació
per tal
t d’enfortirr els lligamss de pertine
ença i de reforçament
r
t de l’organ
nització, s’ha vist
incre
ementada per la ingentt utilització de
d la missa
atgeria insta
antània com
m ara whatsa
app o
Teleg
gram. Enccara no disposem de
els instrum
ments, ni de
d la form
mació per a la
quan
ntificació d’a
aquest ingent volum de
e trànsit d’in
nformació, però
p
no desscartem arriibar a
les 3 xifres. Ta
ampoc tenim
m una harm
monització i coherènccia en l’utilittzació d’aquesta
eina,, però elem
ments com la quantita
at, la qualita
at i la prote
ecció de da
ades acons
sellen
endreçar i establir pautes de funcionament, aixíí com una coordinació
ó centralitza
ada a
és de la Seccretaria de Comunicac
C
ió federal.
travé
És a dir, en ma
atèria comu
unicativa no
o serveix la màxima : “CUANTO MÁS MEJ
JOR”,
sino tot el contrrari. Rebre un
u munt de
e mails amb
b la mateixa
a informació
ó, de whatsa
apps,
de tu
uits, post, etc…
e
el qu
ue fan és desinforma
d
ar, confond
dre i minv
var la capa
acitat
l nostra ac
ctivitat sindiccal.
cogn
nitiva i refle
exiva necesssàries en la
f una imp
portant inversió en tecnologia, aquesta haurrà de ser en
ncara
Tot i que s’ha fet
per mandat. Ja que la
a red WiFi, els paquetts de dadess i els term
minals
més en el prop
ara tenen re
ecorregut de
e millora.
enca
ons dades de l’informe
e Digital 20
020 (elaborrat per Hoo
otsuite i We
e Are Socia
al), el
Sego
perce
entatge d’u
usuaris habituals a inte
ernet sobre
epasa el 90
0% de la p
població. Un
ns 42
milions de perssones entren a diari a la xarxa, i estan connectades u
una mitjana de 6
horess. Els dispo
ositius més empleats son el móvil,, el portàtil i l'ordinadorr de sobreta
aula.
nes afiliades i delegad
des de la FSC tenen
n interès per
p la
Prova de que les person
unicació, so
on el nombrre de perso
ones que s’han format en aquesta
a matèria durant
d
comu
el pe
eríode 2017 a 2020 (fon
nt EFOSI, total = 117) :

2017
7

2018

2
2019

2020
0

es
Done

Homess Dones

Homes Dones
D

Homes Done
es

15

6

2

2

11

13

25

Homess
43

Si a aquest tottal de 117 persones li afegim l’actiu
l
sind
dical dispo
onible a la FSC,
imag
gineu-vos quina xa
arxa de comunicado
c
ores i infformadores més potent
tindrriem!!!.
d la comunicació i infformació en
n el conjunt de la
Més enllà de la necessitat de millora de
alanç que podem ferr és altame
ent positiu ja que tot i la manc
ca de
federració, el ba
recurrsos human
ns i tècnics, l’activitat del
d sindicat no
n s’ha vistt en cap mo
oment trunca
ada.
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Ans el contrari ha
h augmentat en quan
ntitat i en qu
ualitat. I aixxò ha estat possible grràcies
eració dels companys de l’ORGT, Raul i Ern
nest, arrencat a la Dipu
utació
a l’accord d’allibe
de Barcelona
B
me autònom
m de
en el moment de la integració d’aquesst organism
recap
ptació proviincial, pel nostre estimable compa
any i amic Salvador
S
Ca
andela.
En Raul,
R
(https:///instagram.com/visuall_raul?igshiid=58hb3wkk2qx33),
A banda de
e fer revision
ns cadastra
als, té una p
passió i aficiió per
l fotografia i els vid
la
deos. Dos elements que, com hem
a
assenyalat
anteriorment, passen a ser primo
ordials en l’a
actual
c
comunicaci
a.
ó interactiva

En Ernest,
E
(https://instagram.com/erne
esto_priego
o?igshid=1xxwkvus4lguff0)
A més de cobrar trributs i multes, és un ilustrad
dor i
c
caricaturista
a reconegutt mundialm
ment i colꞏllaborador de
d la
re
evista satíriica “El Juev
ves”.

e
un orgu
ull poder ap
prendre, com
mpartir i treballar amb ells.
Ha estat
q
téccnica dels dos comp
panys
Crecc que és necessari ressaltar aquesta qualitat
incorrporats en aquest
a
man
ndat a la Se
ecretaria, pe
erquè és un
n valor que no es pot deixar
d
perdre, i perquè
è a més só
ón persones que han estat deleg
gades i ten
nen també molta
eriència sind
dical.
expe
a documen
ntació us he
em facilitatt la memòria de la acctivitat de la
a secretaria
a per
En la
aque
est període 2017/2020
0. Allà pod
deu observa
ar amb mé
és detall el gran volum de
disse
enys, ilꞏlustrracions, foto
ografies i víídeos realitz
zats.
a
202
20 i 2021,, tot i no ser períod
de d’eleccions i la baixada de
e les
En aquest
mobiilitzacions per
p la qua
arentena, he
em elabora
at més de 90 treballss de cartelleria,
dipticcs, triptics, calendaris,, pancartes, maquetac
cions de co
onveni, etc... Destaquem
m les
ilꞏlustracions pe
er a la imatg
ge del 8-M, el calendarri 2021 i la imatge del 4
4rt.Congrés
s. Així
bé més de 50
5 vídeos i 1.200 fotografies.
tamb
e munt d’infformació ge
enerada per les institucions i pel propi sindic
cat va
D’altra banda, el
ulsar la nece
essitat de re
ellançar el Butlletí
impu
B
Dig
gital de Serrveis a la C
Ciutadania,, amb
una especial
e
de
edicada a la
a pandèmia de la Covid-19, en un
n primer mo
oments de forma
f
diària
a, passat l’e
estiu en form
mat setman
nal.
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Per contra,
c
ha estat
e
imposssible mante
enir el ritme
e normal de
e publicacio
ons de la re
evista
Perspectiva, en
n colaboracció amb la FSC Estattal. Només s’han edittat 2 números, i
s’han
n centrat els
e esforço
os en jorna
ades virtua
als amb la
a participacció de dive
ersos
pone
ents.
Pel que
q fa a less fitxes sind
eral de difussió de la infformació jurídica
dicals, instrument fede
i normativa per a les funcio
ons sindicalls, només s'ha
s
elabora
at una duran
nt aquest any de
panè
èmia. Una llàstima pe
erquè ente
enem que aquest instrument en
ngloba totes les
caraccterísitquess de la bona comunica
ació: brevettat, imatge i adaptabilitat (web, twiter,
t
faceb
book, whatssapp,...)
Com a noveta
at destacarr el còmicc realitzar pel 1er de
d maig, on es feia un
recon
neixement i defensa dels serveis públics com
c
a fontt de creació dels drets de
ciuta
adania.
nteniment del
d logo i de
e la marca de
d la federa
ació s’ha torrnat a realitz
zar la
En quant al man
ots els secttors, agrupa
acions i terrritoris, i de les més de
e 150
revissió i actualittzació de to
secccions sindica
als, legalme
ent constitu
uïdes. Ara bé,
b hem ha
agut de pro
ocedir al dis
sseny
d’un distintiu pe
er aquells colꞏlectius
c
q
que
tenen una forta competenci
c
a corporatiivista,
que s’ha incorporat al man
nual d’identtitat gràfica de la FSC. Aquest manual està força
avan
nçat, amb el
e detall de
e la imatge
e corporativ
va, la pape
ereria i altrres elements de
comu
unicació, i esperem
e
po
oder finalitza
ar-ho en el proper
p
man
ndat.
q fa a less targetes de
e presentacció o targete
es de visita, tot i que ccada vegada
a són
Pel que
menyys utilitzade
es, no deixxen de serr un eleme
ent comunicatiu corpo
oratiu econòmic,
visua
al i pràctic. Al mateix temps
t
que serveix de presentaciió de l’orga
anització, és
s una
mane
era útil de divulgar
d
la nostra
n
imatg
ge i marca. La referèn
ncia i petita ressenya de
d qui
som i què fem.
etaria de co
omunicació donem forrça importància a la im
matge, perq
què la
Des de la Secre
era impresssió és fonam
mental per atreure l’ate
enció. Per aquest
a
mottiu hem esta
ablert
prime
els elements
e
ne
ecessaris per
p a la co
onfecció d’a
aquesta ein
na, d’acord amb el ma
anual
d’ide
entitat gràfiica de la CONC. L'objectiu
L
d'aquest
d
sistema homogeneitza
at és
transsmetre a l'e
exterior una
a imatge d'o
ordre, eficà
àcia i rigor. A més, ha
a de servir per a
dona
ar publicitatt del perfil emparat a les xarxe
es socials, per part d
de les pers
sones
sindicalistes. Insistim, la presència i participa
ació a les xarxes
x
soc
cials no es
s una
opció personall, és activittat sindicall.
stim: no es
s tracta d’una targeta personal o personalitzada, és lla targeta d’una
d
Insis
pers
sona sindic
calista de la
a federació
ó de serveis
s a la ciuta
adania de C
CCOO .
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Pel que fa als nostres perfils
p
de le
es xarxes socials,seg
guim amb lla tendència de
q
a les publicacion
p
ons i seguid
dors:
creixxement en quant
s, interaccio
_fsc_cat :
Twittter @ccoo_
Segu
uidors/es: a 31/12/202
20 = 3.111. Seguim a 31/12/2020
0 = 770. He
em augmen
ntat la
producció de tuits propis amb
a
una miitjana de 3 tuits/dia. Pe
el que fa a les impres
ssions
e 467.100 (4
467,1 mil).
hem tingut una pujada exponencial de
ebook @FS
SC.CAT
Face
uidors/es: 643
6
Amics/g
gues : 86. De
D mitjana continuem amb la pub
blicació d'un
n post
Segu
diari (ja sigui de
e contingut propi o com
mpartit). De
estacar el 1e
er de maig virtual amb
b més
00 clicks a m'agrada.
de 50
Hem de senyala
ar que el fe
et de que la
a pàgina es
stigui vinculada a un perfil person
nal, fa
que no
n es pugui delegar la seva gestió
ó a persone
es colꞏlaborradores de lla secretaria
a que
no te
enen una de
edicació i ad
dscripció total a la Sec
cretaria.
nstagram, ni
n tampoc se
egueix l'estratègia de la
l confe del Telegram, però
La FSC no té In
otiu no és altre
a
que la manca de mans i tem
mps. No perrquè no sigu
uin eines và
àlides
el mo
per a la comuniccació.
Youttube https:://www.you
utube.com//channel/UC
CSV9Yu0Z
ZUfXABQB5
59UF2yJA
Hem pujat
p
en 83 el nombre de seguido
ors, amb un
n total
a 31/12/2020 de 155. Els mé
és visualitza
ats:
1) Sen
nyors amb corbata
c
= 2,,4 m
2) Mob
bilització 11
1/05 = 865
3) Bon
nes Festes = 662. Aqu
uest es va ffer un envia
ament
a tota l'afiliació (2
26.963).
4) Mob
bilització IG
GT = 588
5) Còm
mic 1er Maig= 493
6) SAD
D Vocc = 399
3
ots els nosstres perfilss hem augm
mentat la producció
p
d contingu
de
uts. Però en
ncara
En to
qued
da molta feina a fer en la coordinació amb els sindica
ats intercom
marcals, sectors,
agrupacions i se
eccions sin
ndicals. Durrant aquest any hem anant
a
amplia
ant i consolidant
arxa de cibe
eractivistes federals, però hem de
e ressaltar la
l manca de comprom
mís de
la xa
l’actiu sindical a l’hora de realitzar ca
ampanyes d’incidència
a i viralització a les xa
arxes
als. Un exe
emple d’això
ò ha estat el 4rt. aniv
versari de l’assassinatt dels comp
panys
socia
foresstals Xavi i David. La proposta
p
de text, més el
e video, es va enviar a un total de
e 185
perso
ones de l’a
actiu sindica
al, que disp
posen de perfil
p
a les xarxes soccials i el resultat
mediiàtic ha esta
at minso.
ó en quant a l’eina que
e mesura e
el resultat de
d les
Tot i que no hi ha una harmonització
ons a les xarxes,
x
ni tampoc s’h
ha realitzatt cap formació per a la realitza
ació i
accio
avalu
uació de less mètriquess a internet. La Secreta
aria ha com
mençat a ferr l’estudi o report
r
de le
es publicacio
ons que es realitzen a les xarxes socials, aixxí com el ma
apa de perffils de
les estructures
e
ue ha de servir
s
per al
a canvi de tendència en la
i de l’actiu sindical qu
forma
a de treba
all coopera
atiu i colꞏla
aboratiu en
n aquest espai
e
de co
omunicació
ó tant
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impo
ortant i pote
ent com és el mon de la comunicació virtual. Hem de te
enir presen
nt que
nomé
és a twitterr es troben totes les forces
f
i representants del mon de
e la política
a, del
perio
odisme, les institucionss i un nou agent
a
inform
mador i comunicador: ““influencer”. Ara
bé, a més de ser-hi
s
també
é hem d’ela
aborar estra
atègies dife
erenciades perquè no totes
les xarxes
x
s’utilitzen igual. No es pot publicar el mateix posst en Twitte
er, en Facebook,
en In
nstagram, en Tick-Tockk, …. Hem de
d tenir mo
olt clar a qui ens dirigim
m i que volem
m dir,
per a saber quin
na xarxa he
em de fer se
ervir.
Al mateix tempss, aquesta eina
e
ens pe
ermet avanç
çar en la modernitzaci
m
ió i renovac
ció de
ormes de comunicar, explorant
e
ca
amps de la cultura clàsssica i conttemporània, com
les fo
ara la
a música, l’’humor i l’art. La FSC té prou magnitud i pro
ofessionalita
at per a imp
pulsar
nove
es estratègies, que po
oden ser el motor d’un nou mod
del comuniccatiu confed
deral.
S’ha de treballa
ar en un nettworking co
omunicatiu a la FSC, a través de la Secretarria de
municació, el sector de mitjans, l’ag
grupació de
e periodistess de la fede
eració estattal i el
Com
sesp
pais de cultu
ura confede
erals.
Pel que
q fa a la pàgina web de la FSC, es va in
niciar a l’anyy 2018 la m
modificació de la
seva
a estructura, per tal de
e fer-la méss intuïtiva i de fàcil accés a tota la informac
ció de
l’activvitat sindica
al i dels serveis propiss. Una web
b més orien
ntada a la p
persona usu
uària.
Aque
esta modificació va quedar
q
para
alitzada pe
el canvi d’e
equip i perr l’absència
a per
mala
altia de la re
esponsable
e de la secretaria dura
ant l’any 20
019. Ara am
mb la pandemia,
des de
d la CONC
C s’ha evide
enciat la ne
ecessitat de
e realitzar canvis
c
importants en aquest
eina,, per tal d’a
aconseguir el posicion
nament SE
EO que corrrespon a u
una organittzació
sindical de la en
nvergadura de les CCO
OO de Cata
alunya. La gent que b
busca el que el
erir ens ha
a de trobar a la primerra.
sindicat pot ofe
Aque
ests canvis,, s’han com
mençar a tre
eballar amb
b una empre
esa externa
a i amb el servei
s
d'info
ormàtica confederal. I esperem
m tenir en
n breu la informació
ó i la form
mació
nece
essàries pe
er tal de prrocedir a l’’adequació dels espais webs qu
ue hi ha de les
difere
ents estructtures sindiccals federalss.
activitat des
senvolupada
a de forma coordinada
a amb
Pel que fa a l’a
el gabinet
g
de premsa
p
de la CONC, hem realitza
at un total de
e 118
note
es de prem
msa, 1 rod
da de prem
msa ( pèrd
dua d’efectius a
l’administració general de
e l’Estat ,

i un programa sindical
s
a TV
V3 (Núm. 269 - Serveis socials, al
a límit
al 14
4/03/2020).

Cal destacar
d
qu
ue en els tre
es mandats transcorreg
guts desde el naixement de la FSC, ha
estatt aquest 3err, el que ha tingut una producció ininterrompu
uda anual
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2021
1

202
20

9
2019

8
2018

En el
e primer mandat de la
a fusió entre
e la FCT i la
a FSAP va haver
h
el prrograma 16
63 “La crisi dels
d
mitjanss de comunicació”

Al se
etembre dell 2009, el 16
65 “Serveis Públics”
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Al novembre de
el 2009, i ell 168 “Prese
ent i futur de
e la pesca”

ebrer del 2010.
2
Al se
egon mandat, el 204 “Reforma local,
Al fe
retallada global” a l’octubre
e del 2013.

També hem parrticipat de forma
f
coleg
giada amb la Federació
ó de Serveiis i la CONC, en
les presentacio
p
ns de les propostes del
d sindicatt per un pla
a de xoc per la reactiivació
socia
al i econòm
mica al secttor turístic. Realitzades
s a la seu central de CCOO el 23
2 de
juny, a les ciutatts de Llorett (25/06), a Tarragona (01/07), i a Garraf (09//09).
m
de comunicació
c
ó tradiciona
als ja no so
on capaçoss d’assumir totes
Tot i això, els mitjans
n
de pre
emsa que es
e distribueiixen a travé
és de l’oficin
na de prem
msa de la CO
ONC,
les notes
com a molt tria 20 notícies, llevat de grans
g
conflic
ctes, o secttors i empre
eses estratè
ègics,
com poden serr MOSSOS, Ajuntame
ent de Barc
celona, Dipu
utació de B
Barcelona, etc…
Ara funcionen
f
m com a mitjans de
més
e nínxols i no
n universa
als. Tenen u
un consumiidor/a
deterrminat, i no
omés difón la informacció que els hi interesa
a. És per aq
quest motiu
u que
desd
de la Secre
etaria aconssellem redu
uir les notes de premssa i treballa
ar altres es
spais,
com ara les rodes de pre
emsa on lin
ne, treballa
ar amb els mitjans especialitzats
s dels
ents sectorrs d’activitat i territoria
als, i acons
seguir espai a les tertú
úlies televis
sives,
difere
radio
ofòniques, youtube,
y
o tw
witch.
h
tingut un augmen
nt en les pe
eticions de testimoniss per als mitjans
m
Desttacar que hem
tradiccionals de TV
T i ràdio. És un tema
a delicat, do
oncs ja sabe
em que aqu
uest mitjans
s avui
en dia estan mé
és preocupats pel sho
ow que per la informacció, però no
o podem pa
assar,
hem de ser-hi.
A Te
elevisió hem
m tingut fine
estra amb el
e cas de l’e
espionatge als sindica
ats i sindica
alistes
per part d’Ama
azon, i a le
es televisio
ons locals conflictes
c
d
destacats
d
de Correus i de
transsport..
f
vo
olem fer dues reivindiccacions de summa importància p
pel conjunt de la
Per finalitzar
federració i del sindicat:
s
dicals
Eleccions Sind
el disseny i el
Uness de les tassques princcipals de la secretaria és l’assesssorament, e
munttatge de la
a propagand
da electora
al pels diferents proce
essos electtorals que es
pode
en desenvollupar duran
nt el període
e de concen
ntració o forra d’aquest.
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Aque
est materiall pot ser en
n format paper i/o digittal, aquest darrer moltt útil per a fer
f
camp
panya per mitjans tele
emàtics com
m ara el co
orreu electrrònic, les aplicacions de
d
missatgeria i less xarxes soccials.
Ara bé, noméss hi ha dues persone
es a la se
ecretaria am
mb la capa
acitat tècnica
essària per a realitzarr aquesta fe
eina, per aquest
a
motiu es fa ne
ecessaria una
nece
abso
oluta colꞏlab
boració entrre la secrettaria d’elecc
cions sindiccal i de com
municació per
p
tal de
d planifica
ar les tasq
ques i pro
ogramar la disposició
ó de recurrsos i temps
nece
essaris.
Desd
de la secrretaria va emetre du
ues circula
ars que ess van difo
ondre a to
ota
l’orga
anització, però
p
malauradament no
n han esttat tingudess en comptte per tal de
d
pode
er treballar d’una
d
forma
a més coord
dinada i colꞏꞏlaborativa.
eració esta
atal
Fede
m la gran sort
s
que l’e
equip de comunicació de la federració té tam
mbé una gra
an
Tenim
qualiitat técnica, a banda de tenir mé
és recursos
s humans. Des de Ca
atalunya he
em
dema
anat reitera
adament qu
ue en el mo
oment de dissenyar
d
le
emes i cam
mpanyes, ens
convvidin a les re
eunions de treball per tal
t de poder integrar la
a nostra sing
gularitat en el
disse
eny de les mateixes.
m
S
Sobretot
pel que fa a l’idioma i to
ot el que aixxò comporta
ai
repre
esenta.
uesta petició, perquè si
s estem defensant una
Tornarem novament a traslladar aqu
a de treballar més coo
operativa i transversall aquí a la federació d
de Cataluny
ya.
forma
També hem de defensar aq
questa praxxis a nivell confederal.
c
JOVES
El prresent document pretén informar i valorar la feina
f
realitzzada pel gru
up de joves de la
nostrra Federaciió durant aq
quest darrer mandat. Aquest
A
grup
p està format per uns/e
es 25
jovess d’entre 18
8 a 35 anyss i que perrtanyen gairrebé a tots els sectorss. Aquesta feina
s’ha fet a travé
és d’un pla de treball i en coord
dinació amb
b la pròpia Federació,, i en
ecte comun
nicació i sintonia amb
b Acció Jov
ve, espai on
o ens org
ganitzem co
om a
perfe
sindicat a Catalu
unya i amb “Joves” de la Federac
ció Estatal.
anització deJoves FS
SC
Orga
El grup de Joves de la FSC està
grat per jove
es de tots els Sectors i
integ
Secccions Sindicals com poden serr
l’Aeri,
alitat,
Ad
dministració
Genera
al,
Agènccies
de
Loca
Viatges,
Ferro
oviari, Mitja
ans de Co
omunicació
ó
Oci
Cultura
a
i
Esports,
es Seccionss
Teleccomunicacions o de le
Sindicals
la
ON
NCE,
de
de
ntament de Barcelona entre d’altres.
l’Ajun
Territorialment Joves
J
ha establert
e
un
n grup esta
able al Baixx Llobregat que treballa de
era activa i tot i que no s’han pogut
p
conso
olidar a altrres territoriss, Joves ag
graeix
mane
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profu
undament l’’esforç fet pels
p
territorris per tal de
d cercar i apropar
a
elss i les joves
s a la
nostrra organitza
ació i podem
m dir que to
ot i que no hi ha particcipació esta
able al territori, si
que hi
h ha persones individu
uals que pa
articipen acttivament a la organitza
ació.
Form
mació dirigida a joves
s
Els nostres
n
joves necessitenformació
ó tant perr enfrontar les problem
màtiques en
e les
emprreses o pe
er poder pa
articipar en
n un present no moltt llunyà en les estruc
ctures
federrals a fi de cercar
c
la renovació generacional. Hem treballat dues lín
nies de treball:
a) Una enfo
a
ocada a dellegats/des joves
j
i
b A altres a persones que volguessinformació de quadres per cercar pers
b)
sones
per a less estructures de la nosttra federaciió.
En l’àmbit dels delegats/deshem realitzat jornad
des d’un dia a fi de d
dosificar el crèdit
sindical donada
a que moltss dels nostrres joves diisposen de poc crèdit horari els quals
han sigut:
s
 La inspe
ecció de treb
ball, perquè
è serveix i la
a seva utilita
at
 Un tallerr de negociaciócolꞏlecttiva per sa
aber els con
nceptes de negociació
ó amb
una situa
aciópràctica
a per negocciar un conv
veni colꞏlecttiu.
Esco
ola de joves
La no
ostra escola
a de joves ha
h tingut se
empre dos objectius
o
importants:
er és quele
es personess joves pog
guessin establir lligam
ms entre ellls en
1. El prime
convivèn
ncia i cone
eixença d’alltres realita
ats. Creiem que és im
mportantcon
nèixer
altres re
ealitats de sector
s
que no tingui a veure am
mb el que la
a persona forma
f
part.
2 El segon
2.
n objectiu formar
f
a qu
uadres des de una ment més juvenil per fo
ormar
part de les estructu
ures federa
al o sectoria
al segons le
es necessittats de la nostra
n
organitza
ació.
Dura
ant aquest mandat,
m
s’h
han pogut re
ealitzar due
es Escoles de
d Joves. L
La primera es
e va
enfoccar a conèiixer la orga
anització, els valors i la
a història de CCOO. L
La segona es
e va
enfoccar a la ne
egociació colꞏlectiva
c
i la comunic
cació, amb
bdues partss fonamenta
als al
nostrre sindicat.
Apre
endre a parrlar en púb
blic o davan
nt d’una cà
àmera son situacions que els no
ostres
deleg
gats joves també
t
tenen que conè
èixer per enfrontar situa
acions de rrodes de premsa
o com
m enfrontarr la negocia
ació d’un conveni. Les escoles
e
de joves de la FSC també
é han
volgu
ut ser un esspai de refle
exió on fer propostes per millorarr el pla de ttreball dels joves
de la
a FSC i l’apo
oderament a la particip
pació dels nostres
n
jove
es.
ercera edició
ó prevista de
d l’escola es
e va tenir que suspen
ndre per divverses raons. De
La te
totess maneres vam
v
transfo
ormar aquessta per una
a jornada de
e treballamb
b la responsable
de jo
oves de la Federació
F
Estatal, la Lliibertat Cam
mino Alcocerr.
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Revista perspe
ectiva
d
i fe
elicitar a la Revista Pe
erspectiva per
p la particcipació que
e ens han donat
d
Em d’agrair
durant aquest mandat.
m
A Catalunya la publicació perspecttiva va realitzar un nu
umero
menat “Qüe
estió juvenill” on detallà
àvem en differents articcles la visió
ó de la gentt jove
anom
en els
e problem
mes que en
ns preocup
pen com poden ser la
l precariettat laboral i els
problemes d’em
mancipació.
a
pub
blicació han
n participat persones de
d l’àmbitaccadèmic i allgunes pers
sones
En aquesta
del sindicat
s
com son en Ramón Bo
oixadera (a
assistent de
e la Eurod
diputada Pa
aloma
Lópe
ez)assessorreconòmic en la FSC estatal a Ma
adrid o la Mª Àngels
À
Caba
assesprofesssorad’econ
nomia aplica
ada a la Un
niversitat de
e Lleida.
Aque
esta publica
acióva ser presentade
es en dos actes a Ba
arcelona ia Madrid din
ns de
l’Esccoles de Jovves Estatal.
ais precarie
etat labora
al
Espa
a precarieta
at laboral. Donada
D
l’au
ugment de precarietatt laboral ex
xistent
Ens preocupa la
a digitalitzacció han apa
aregutnovess formes de
e treball less quals moltes d’elles s’han
en la
convvertit en focu
us de preca
arietat laborral.
Amb la secretaria de política sectoria
al vam realitzar un esttudi d’espais de preca
arietat
olíem detecctar no nom
més aquets focus
f
si no que també
é poguéssim
mtrobar elem
ments
on vo
en la
a negociaciócolꞏlectiva
a per la sevva correcció
ó. També ens
e em diriigit a espais per
tracta
ar d’organiitzar-los co
om Cabify, Delibero o Glovo, o treballarr propostes
s per
comb
batre el tele
etreball desrregularitzat.
Aque
est estudi va
v comptar amb una sè
èrie d’entre
evistes als nostres
n
secttors en la nostre
n
federració. Utilitzzant aquestt estudi em començat a treballar varies
v
líniess d’actuació
ó amb
la responsable de noves realitats
r
del treball de la Conc. Des de com organitzar a les
ortistes dels equips fem
menins o l’ap
propament Glovo o De
elibero.
espo
Algunes d’aquesstes iniciativves estan aturades
a
per la situació
óepidemiolò
ògica.
ball confede
eral de jove
entut
Treb
El Co
onsell Nacio
onal de la Conc
C
va aprrovar un pla
a confedera
al de joventu
ut on es tractava
no només
n
l’apo
oderament dels joves al sindicatt si no tam
mbé buscar estratègies per
incorrporar candidats/es jovves a les llisstes per les eleccions sindicals.
s
onfederal de
d joves
Confferencia co
La Confederació
C
ó confedera
al de joventtut va iniciar la posta en
e marxa d’’una conferrència
confe
ederal de jo
oves a fi d’o
organitzar els
e i les joves en el sin
ndicat i les línies d’acttuació
per ferfront
f
a la precarietat laboral, less polítiques d’habitatge
e, etc.
A Ca
atalunya elss nostres jo
oves van participar en els proce
essos tant a través d’A
Acció
Jove
e com a tra
avés de la pròpia fed
deració. La FSC a Ca
atalunya va
am realitzarr una
asse
emblea amb
b una vintena de jovess dels qualls 17 perso
ones van se
er escollide
es per
anar a la assem
mblea de la Federació Estatal.
E
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Prem
mi a les sec
ccions sind
dicals a la incorporac
i
cióde perso
ones joves a la mateix
xa
La Fe
ederació de
e Serveis a la Ciutadan
nia atorga uns
u premis dedicats,
d
en
ntre d’altres
s, a la
trajecctòria sindiccal i al reco
oneixement a la feina
a feta a les seccions
s
sindicals. Aquests
prem
mis també han
h
valoratt positivame
ent la feina
a d’incorporrar a perso
ones joves a les
direcccions de le
es Seccionss Sindicals o a particip
par en les mateixes.
m
Ess va premia
ar per
tant a lesSecccions Sindiicals deVia
atgeselCorte
e Inglés,d’ Extel, Am
mazon o de
ntament de Barcelona,, entre d’altrres.
l’Ajun
Itinerari quadrres FSC
La FSC ha elab
borat un pro
ograma de formació
f
es
special per a quadres p
propis que estan
o es preveu que
e estiguin dins
d
les estrructures de la pròpia FSC.
F
A aquesta han as
ssistit
7 persones que es situen per
p sota dels 35 anys de
d distints sectors
s
i éss símptoma de la
particcipació activa d’aquesst/es joves a la Federa
ació i a partt dóna peu a una reno
ovació
gene
eracional qu
ue poc a poc s’ha d’ana
ar donant a totes les organitzacions.
bades Fede
eració Esta
atal
Trob
Els i les joves de
d la FSC Catalunyaha
C
an fet lligam
ms estrets amb
a
altres companys joves
de la
a nostra Fe
ederació arrreu de l’Esttat. A través del respo
onsable de joves i del nucli
més actiu, s’ha participat a totes les jo
ornades de formació, plenaris
p
i esscoles que s’han
m s’ha fett de caràcte
er transvers
sal participa
ant en algu
un moment o un
organitzat i a més
n
organització.
altre tots els secctors de la nostra
Xarx
xes Socials
s
a
darrrers mesoss s’ha conssiderat oportú iniciar un
u camí pro
opi a les xa
arxes
En aquests
socia
als, tenint com
c
a principal objectiu
u el contacte directe amb
a
i les joves de la nostra
n
Fede
eració i a part
p
ajudant a ser un altaveu de
e les distinttes proposttes de la nostra
n
Fede
eració tant a Catalunyya com a l’Estat o de
e la pròpia CONC, pe
erò sempre amb
lleng
guatge “jove
e” i per això s’ha creantt un compte
e de Twitterr que per po
oder donar un ús
rao
onable i con
ntinuo, es va
v decidir q
que el com
mpany
Guillem Linero
o fos el re
esponsable.. La intenc
ció és
ntinuar creiixent a less pròpies xxarxes soc
cials i
con
pod
der arribar als
a espais on veritable
ement participen
els i les joves com pot se
er Instagram
m, Tuenti, o TicTocc.
ONA
DO
f
i la lluita pe
er la igualta
at real ha de
d ser
El feminisme
un dels pilars fonamenta
als en el de
esenvolupa
ament
e XXI. Dess de CCOO
O en
de la societat del segle
gen
neral i des de
d la Federració. el compromís am
mb la
lluitta feminista
a, com a eixx de transforrmació social i el
treb
ball per a aconseguir
a
la igualtat de gènere real,
form
ma part del nostre ADN
N. Com així aquesta re
ecollit
en els nostre
es principiss i valors recollits en
n els
nosstres estatuts.
En aquesta
a
línia no treballem amb el
e movimen
nt feminista sinó que fformem part del
moviiment i això
ò implica una
a gran resp
ponsabilitat tant en la nostra
n
acció
ó sindical co
om en
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l'activvitat interna
a del nostre
e sindicat, aquesta
a
fede
eració contínua fent pa
assos en aquest
sentiit, amb un treball ferm
m, encara que
q
no sufficient encara en els p
plans d'igua
altat i
avan
nçant en qu
uè les nosstres estrucctures interrnes i òrga
ans de dire
ecció reflec
cteixin
aque
est comprom
mís.
gualtats i discriminac
ció social i laboral de les dones
d
Els indicadors de desig
auradamentt milloren molt
m lentame
ent, i és que
e la aliança
a de patriarrcat i capita
alisme
mala
es fo
orta. La manca de llibe
ertat de les dones, la divisió
d
sexu
ual dels treb
balls i la negació
del dret
d
al prop
pi cos i la sexualitat
s
co
ontinua exp
plicant les desigualtats
d
s. Les dade
es de
violència mascclistes en totes les seves expressions (assassin
nats, violac
cions,
etjaments se
exual i per raó de sexe
e a la feina....) així com
m la manca
a de respos
sta de
asse
les administraci
a
ions públiqu
ues i la ressposta patriarcal del poder
p
judicial continua
a sent
una de les laccres més punyets a la nostra societat. I en el me
ercat de treball
mb força le
es discrimin
nacions en l’entrada, permanènccia i sortida del
persiisteixen am
merccat de treba
all. La parcialitat no vo
oluntària, la
a bretxa salarial, la disscriminació en la
utilitzzació dels permisos
p
no
o retribuïts, el terra eng
ganxifós qu
ue atrapa m
multitud de dones
d
en categories professionals poc o gens qualificade
es son algunes de
e les
arietat amb rostre de dones.
d
caraccterístiquess de la preca
nt a aquesta
a situació ca
al que inten
nsifiquem le
es eines que
e tenim al vostra
v
Per a fer-hi fron
abasst a traves de
d la negociació colꞏlecctiva i els pllans d’igualtat a les em
mpreses. Ca
al que
pose
em en valorr i utilitzem les eines que
q
en els darrers me
esos s’han desenvolup
pat ja
sigui a través de
e les millore
es normativves del RDL
L 6/20019, els
e acords e
en l’àmbit de
d les
als de Catalunya, i els plans
p
de tre
eball definitss per CCOO
O.
relaccions labora
onjunt de l’’estructura sindical en
ns hem d’im
mplicar per a que les empreses amb
El co
planttilles de mé
és de 50 pe
ersones dissposin de plans
p
d’igua
altat que ab
bordin, de forma
f
particcipada i ne
egociada co
om assenya
ala la nova
a norma, el cor de les condicion
ns de
treba
all de les do
ones: accés al treball remunerat, promoció,, salari i bre
etxa econòmica,
quan
ntitat i distrib
bució de jorrnada i dretss de
d
que han de ser efectius, portar-se
e a la
concciliació i corresponsabilitat. Plans d’igualtat
pràcttica i avalua
ats, amb la participació
ó de la RLPT.
mateix hem
m de desen
nvolupar less eines de
els registress de jornad
da i registrra de
Tanm
salarris, incorporrant la mira
ada de gène
ere com ins
struments pe
er millora d
de les condiicions
de treball de less dones i de
el conjunt de
e la població treballado
ora”
Això escrivíem en l'inform
me presenta
at al Conse
ell federal de
d novemb
bre de 2019, ho
est informe perquè és la mateixa anàlisi que podríem re
ealitzar ara, fins i
traslllado a aque
tot in
ncrementat a conseqü
üència de la
l pandèmia, que seg
gons les da
ades coneg
gudes
aque
esta afectan
nt molt mes a la situaciió de la don
na, tant a niivell laboral, com a nivell de
violència de gen
nero.
El no
ostre treball prioritari per
p erradica
ar les violèn
ncies mascllistes es de
esenvolupa a les
emprreses, amb
b la confeccció i la negociació dels protocolss de preven
nció i atenc
ció de
l’assetjament se
exual i per raó de sexe. CCOO va més en
nllà de la n
norma i negocia
ocols d’aco
ompanyame
ent i suporrt a les do
ones treballladores que es trobe
en en
proto
situa
ació de viollència masclista en l’à
àmbit de la
a parella o en qualsssevol dels altres
a
àmbiits.
V
La
a finalitat principal dell projecte “Porta
Per això sorgeiix la iniciativa 'Porta Violeta”,
d CCOO de
d Cataluny
ya esdeving
guin un pun
nt de referència i
violeta” és que els locals de
onfiança pe
er a les don
nes que pateixen violèn
ncia masclissta. locals ssegurs dava
ant la
de co
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violència mascliista' , un no
ou ús dels lo
ocals de CC
COO per do
onar suport a les dones
s que
pateiixen violènccies masclisstes.
2
van venir preced
dides d’un debat
d
Les mobilitzacions del 8-M del anyys 2018 i 2019
ns sobre el tipus de vaga
v
labora
al que devia convocarr-se per su
umar el món del
inten
treba
all a les reivvindicacionss transversa
als del moviment femin
nista (del qu
ual en som part),
de va
aga estudia
antil, de vag
ga de cures i de vaga de
d consum.
ebat va ser en l’entorn
n del movim
ment feminis
sta, tant a nivell
n
de l’Esstat com a nivell
El de
de Catalunya,
C
i també a l’in
ntern del sin
ndicat. El de
ebat, girava
a al voltant d
de si la vag
ga era
de 24h o de 2h
h. Aquest debat, convo
ocatòria i trreball va tenir diferentss plantejam
ments,
vaga
a de dones o vaga de dones
d
i hom
mes, vaga de 24h o atu
urades de 2h.
Aque
est debat genero una
a forta ten
nsió interna
a en el re
etard de la
a campany
ya de
convvocatòria ba
arrejat amb
b disconform
mitat en la forma de participació
p
en la pres
sa de
decissió i la den
núncia, des de l’àmbit de les sec
cretaries de
e les doness, de la falta de
coord
dinació i pa
articipació en
e el debat i decisió. En
E resum, dificultats en
n la concrec
ció de
la pa
articipació sindical
s
al 8-M,
8
amb la
l unitat d’a
acció, amb la coordin
nació confed
deral,
amb la interprettació de la participació
ó de les sec
cretaries de
e dones, am
mb el valor de la
a, aspecte que
q requeria
a fer una re
eflexió . de cara
c
a les convocatòrie
c
es futures, debat
d
vaga
que a conseqüè
ència de la pandèmia ha
h quedat suspès,
s
però
ò que haure
em de repre
endre
per al retorn a la norma
alitat malgrat aqueste
es circumsstàncies less convocattòries
uests anys van ser un
n èxit en la visibilització
v
ó sindical prrèvia i sobre
etot el dia 8.
8 Èxit
d'aqu
de les grans mobilitzacio
ons socialss, de carà
àcter transvversal, jove
ent i de dones
d
oderades sobretot
s
a le
es manifestacions de las tardes a totes less ciutats. Aq
quest
empo
any dins
d
de la situació
s
que
e nos trobavven, van ten
nir unes bones accionss reivindica
atives,
y mo
olt visuals.
Bala
anç mandatt 2017 – 2021
alanç dels darrers
d
4 anys de la fe
eina feta de
es de la secretaria de les dones de la
El ba
federració no pott ser pas triomfalista.
ert que, seg
guint els ma
andats del passat
p
cong
grés, hem im
mpulsat el p
plenari de dones
d
Es ce
a la FSC
F
amb bons resultats de particcipació i deb
bat.
p
d’igua
altat, la reducció de la
a bretxa sallarial, la lluita contra l’’assetjamen
nt i la
Els plans
violència de gènere i la co
onciliació en
ntre els tem
mps dels tre
eballs s’ha situat entrre les
nostrres prioritats sindicals
ganitzat divversos curs
sos de form
mació de pllans de igu
ualtat,
Per aquest mottiu hem org
bretxxa i protocols d’assetjament.
e totes less campanye
es organitza
ades des de
e la secreta
aria de les dones
d
Hem participat en
a conc. Pe
erò hem de reconèixer que enc
cara ens manca
m
molta feina pe
er tal
de la
d’aco
onseguir im
mplicar a le
es nostres estructures
s en els objectius d
dels sindica
at en
matè
èria igualtat.
Creie
em fermament que la negociació dels plans d’igualtat, de
d protocols d’assetjam
ment,
de mesures
m
d’ig
gualtat en les empresses s`ha de
e fer de fo
orma transvversal de to
ota la
organització i se
ense la imp
plicació tota
al dels sectors i territoris no acon
nseguirem incidir
a manera qu
ue volem fer-ho.
de la

48

En el
e proper pe
eríode s’hau
urà de treba
allar molt més en aque
est objectiu,, mitjançantt més
curso
os de form
mació per a delegade
es, delegatts i totes i tots aque
ells implicatts en
nego
ociació col.le
ectiva.
es:
Dade
ació dirigida
a a les dele
egades i de
elegats, en format
f
de ta
allers centra
ats en els te
emes
forma
estra
atègics d'intervenció pe
er millorar le
es condicion
ns de treball i de vida;
- plan
ns d'igualtat: 4 tallers
- bretxa salarial:: 1 taller i 1 jornada taller
etjaments sexual
s
i pe
er raó de sexe; 2 ta
allers amb un mitjan
na de
-prottocols asse
particcipació d'u
unes 20 pe
ersones pe
er acció hem
h
arribatt a unes 160 deleg
gats i
deleg
gades, la major
m
part de
e dones (esstimat en un
n 80%)
nes. Compo
osat per les dones qu
ue formen part del Co
onsell
Hem fet 2 comitès de don
eral de FSC
C CAT. Una participació
ó d'unes 40
0 dones a ca
adascuna d
de les sessio
ons.
Fede
Anyss 2018 i 2020. El segon am
mpliat per a dones convidade
es des de
e les
estru
uctures. Te
emes tractatts: 8 de març, bretxa salarial
s
i parrticipació de
e les dones a les
estru
uctures de direcció
d
a partir
p
de la FSC estata
al. El debatt específic d
de Cataluny
ya no
ha esstat possible per falta de
d dades.
BIT LGTBI+
+
AMB
Les Comissions Obreres (CCOO) ens
e
hem id
dentificat com
c
a sind
dicat de classe,
comp
promès amb la defenssa de totes les
l treballad
dores i treb
balladors, se
ense fer dis
stinció
del seu
s gènere, edat o orig
gen, com ta
ampoc ho hem
h
fet en funció
f
de la
a seva orien
ntació
sexu
ual, expresssió i/o identitat de gène
ere. S'ha avançat molt legislativa
ament en aquest
país en matèria
a de drets civils, però hem
h
de ser conscientss que encara queda un
n llarg
recorrregut perqu
uè aquests canvis sigu
uin assumits
s per la ciuttadania.
Les Comissions
C
s Obreres, com
c
a agen
nt vertebrad
dor de cohe
esió social, tenim l'obligació
de ve
etllar pels drets
d
de less persones lgtbi i garan
ntir-los una igualtat d'o
oportunitats
s real,
espe
ecialment en
n el món del treball. En
E aquest sentit,
s
la ne
egociació co
olꞏlectiva és
s una
exce
elꞏlent eina per a prom
moure l'acccés i la qua
alitat en l'ocupació, així com el millor
instru
ument de llu
uita contra la
l discriminació i l'asse
etjament lab
boral.
En el nostre com
mpromís pe
er la igualtat de
tracte i amb la re
esponsabilitat de com
mbatre
la lgtb
bifobia en els centres de treba
all, la
formac
ció sindical juga un pap
per foname
ental
Des de
d l'àmbit LGTBI
L
de la Federació, es
treballa per dona
ar complime
ent a la lluitta per
la igua
altat en l'ocupació i p
per fer efec
ctives
les polítiques
p
s
socials
en la negoc
ciació
colꞏlec
ctiva.
Per això,
a
propo
osem treba
allar des de
d la
transv
versalitat, amb
a
la doble vessan
nt de
nsar els drrets de les persones treballadore
es, i la con
nscienciació
ó des de l''acció
defen
sindical i la form
mació, nece
essàries pe
er a dur a terme una labor de se
ensibilització
ó que
contrribueixi a erradicar
e
aq
quest tipus de discrim
minació. Es tracta que des de la FSC
sigue
em capace
es de tenirr una visió
ó integrado
ora i capa
aç de dona
ar resposta
a als
problemes que puguin afe
ectar les pe
ersones la condició personal
p
de
e les quals sigui
difere
ent de l'esttablerta pel model soccial androce
entrista..A CCOO
C
de C
Catalunya tenim
t
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un grrup denominat Àmbit LGTBI
L
per treballar i ab
bordar, des d’una perspectiva sind
dical i
socia
al, totes less discrimaccions que pateixen
p
les
s personas que forme
en part d’aquest
colꞏle
ectiu, tant pel
p que fa a l’àmbit lab
boral com al social. Hi ha una perssona a la CONC
C
i una
a altra perrsona en la
a FSC que
e són els responsable
r
es per coo
ordinar tote
es les
activvitats que te
enen a veure amb la defensa
d
dels drets de les person
nes LGTBI dins
d
i
fora del sindicatt.
Acab
bar con la LGTBIfobia
a, el gran reto no excluir otrass realidade
es distintas a la
homo
osexualidad
d al referirsse al miedo
o y odio irra
acional fren
nte a las re
ealidades qu
ue se
comp
prenden en
n lo que se
e viene llam
mando dive
ersidad sexu
ual. La sen
nsibilización
n y la
forma
ación son elementos
e
e
esenciales
e la acción sindical, que
en
q contribuyen a erra
adicar
la disscriminación y refuerza
an la visión integradorra que CCO
OO defiende
e en contra de la
exclu
usión sociall y laboral de
d trabajado
oras y trabajjadores.
En aquest últim mandat de
esenvolupem
m les següe
ents idees fo
orça:





Avançarr per una vida lliure de
e discrimina
ació per orie
entació sexxual i identittat de
gènere
Incloure les reivindicacions LG
GTBI+ en la negociació colꞏlectiva
e contingut, formació i eines
e
les no
ostres deleg
gades i dele
egats sindic
cals
Dotar de
Visibilitzar l'acció sindical en matèria
m
de diversitat LG
GTBI+

Accio
ons específfiques:
Impu
uls de les po
olítiques LG
GTBI+ a travvés de l'acc
ció sindical
 Incidènccia en la negociació
n
colꞏlectiva, plans de diversitat i perspectiv
va de
gènere en
e els planss d'igualtat en
e les emprreses
nt l'assetjam
ment per raó d'orien
ntació
 Foment de protoccols especíífics davan
sexual, identitat de gènere i/o expressió
e
de
d gènere
orament, acompanyam
ment i seg
guiment re
ealitzat en els casos de
 Assesso
discrimin
nació LGTB
BI+ presenta
ats.
ments de visibilitat del colꞏlectiu
c
Senssibilització i esdevenim
 Participa
ació en campanyes de sensibilització sobre
s
el VIH, contrra la
LGTBIfo
obia, les perrsones Tran
ns, etc.
ació de la FSC en les jo
ornades estatals LGTB
BI+ de Pam
mplona (2018
8)
 Participa
als d'informa
ació (fitxes, fullets, etc.)
 Elaboracció de guiess sindicals i de materia
ació de deb
bats com a ponents amb la FS
SC estatal i organitza
acions
 Participa
LGTBI+ d'àmbit auttonòmic, estatal i intern
nacional
ació de les Prides
P
de Sitges
S
(anys
s 2017 i 2018)
 Participa
ació de la Pride d'entita
ats a Barcellona (anys 2017,
2
2018 i 2019)
 Participa
GTBI
 Celebracció de les dates significcatives de l'agenda LG
esdeveniment “Feminis
stes i Diverrsxs”, amb Monica Be
enicio
 Organitzzació de l'e
(maig de
e 2019)
e l'esdeveniiment “Refu
ugiats LGTBI+”, a Sabadell (maig de
 Co-organització de
2019)
nt “Feminis
stes i Diverssxs: Resistè
ència en Te
emps
 Organitzzació de l'essdevenimen
de Bolso
onaro, Trum
mp i Le Pen”” (desembre
e de 2018)
nt “Desafiam
ment Trans:: autodeterm
minació, ple
enitud
 Organitzzació de l'essdevenimen
i drets” (març de 20
021)
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Prem
mi LGTBI+ Marielle Fra
anco i Monica Benicio


mi sindical per
p a accion
ns positivess en l'àmbit LGTBI+, posant
Creació del 1r prem
efensa de drets
d
del co
olꞏlectiu. El premi
p
en valor l'esforç de l'organització en la de
atorgat per
p la federració porta el nom de Marielle Frranco i Mon
nica Benicio
o, les
vides de
el qual s'han
n vist separrades però el
e llegat de les quals é
és imprescin
ndible
en la lluita LGTBI+.

Informe
Àrea General
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Acció Sindical
Negociació Col·lectiva
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ACC
CIÓ SINDICA
AL I NEGO
OCIACIÓ CO
OLꞏLECTIV
VA
En aquest
a
epígrraf teniu un
n detallat informe de la
a nostra acttivitat en l'a
acció sindica
al i la
nego
ociació colꞏlectiva, seg
gur que faltten coses, atès que la
l nostra a
acció sindic
cal ha
estatt al llarg d'a
aquests qua
atre anys molt
m intensa, moltes ve
egades en e
elements qu
ue no
ens agradaria
a
ta
ant com són
n els processos de ER
RO's, o de despengis
d
d
de conveni, però
semp
pre buscantt els millors resultats per a les perrsones a less quals reprresentem.
Perm
meteu-me que
q
abans d'entrar al detall sub
bratlli, tres elements q
que per la seva
proxiimitat en el temps o pe
er la seva im
mportància crec
c
que ca
al ressaltar.
En primer
p
lloc l'històric aco
ord aconse
eguit per la nostra agru
upació de ttransport sa
anitari
per a la constitució d'una taula d'equ
uiparació de
e les condiccions labora
als del tran
nsport
sanittari. El text de l’acord
d recull el següent:
s
“P
Per tot això
ò els grups i la part social,
s
veue
en adient la constitu
ució de la taula d’eq
quiparació del transp
port sanitari de
Cata
alunya, que tindrà com
m a funció elaborar un pla per equ
uiparar prog
gressivamen
nt les
cond
dicions labo
orals del pe
ersonal del transport sanitari a less del perso
onal del Sis
stema
d’Em
mergències Mèdiques. La taula d’equiparaci
d
ió del transsport sanitari de Catalunya,
estarrà compossta per: De
epartament de Salut, grups pa
arlamentariss, represen
ntants
sindiicals de la taula neg
gociadora del
d conven
ni autonòmiic (CCOO, UGT, US
SOC i
SIND
DI.CAT) i la
a patronal del
d transporrt sanitari ACEA, que tindrà
t
com a funció ab
bordar
el co
onflicte utillitzant com base la resolució
r
del
d Parlame
ent de Cattalunya 940
0/XII”.
Aque
est acord històric posa
a fi a una lla
arga lluita sindical
s
pel dret labora
al, “mateix treball
mate
eixes condiccions”, que ha decidit els
e sindicatts representtants del se
ector a posa
ar fi a
la VA
AGA INDEF
FINIDA que es manten
nia des del passat
p
mes d’octubre i preparar-s
se per
al re
epte que suposa esstablir les bases que portarà al sector d’ambulàn
ncies,
progressivamen
nt, a l'equipa
aració de le
es condicion
ns laborals de
d tot els se
ector.
En segon
s
lloc els treballo
o que s'esta
an realitzan
nt tant en el sector p
privat com en el
publiico, principa
alment amb
b la generalitat i amb les associa
acions muniicipalistes, per a
regular en condicions ade
equades i en defensa dels inte
eressos dels treballad
dors i
treba
alladores el Teletrebal.
I en tercer lloc la campan
nya de mobilitzacions i la negocciació que estan porta
ant la
nostrra secció sindical de correus,
c
tan
nt a nivell estatal
e
com
m de Catalu
unya en deffensa
d'un servei posttal publico i universal.
I perr ultimo el reconeixem
ment a tote
es i tots els sindicalisstes, als n
nostres sectors i
territoris i a l'eq
quip de les secretàriess per l'inten
ns treball re
ealitzat en aquesta ma
atèria
que és el nucli central de la
l nostra acctivitat, sense drets co
olꞏlectius i sense negoc
ciació
colꞏle
ectiva el sin
ndicat no té
é raó de serr.
RÍODE 2017
7-2018
PER
Desp
prés de la signatura de l'II aco
ord per a la millora de
d l'ocupacció pública i les
cond
dicions de trreball, i la posterior
p
tra
anslació de
els mateixoss a la Llei d
de Pressupostos
gene
erals de l'E
Estat 6/2018
8 publicada
a el 4 de juliol, es va
a obrir la p
possibilitat de la
nego
ociació colꞏlectiva mortta en les ad
dministracio
ons públique
es com a co
onseqüència del
RD 20/2012
2
i les lleis que li van precedir.
La po
ossibilitat d'obrir la neg
gociació collꞏlectiva i la recuperació de drets a
arrabassats
s amb
les polítiques
p
de retalladess del PSOE
E-PP arran de la crisi de 2009, e
especialme
ent en
l'Adm
ministració Local
L
ha ge
enerat una important activitat sindical tant en
n les assemblees
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fetess per la fede
eració el me
es d'abril ma
aig, com les
s realitzade
es pel SAL p
per a explicar els
PGE
E 2018 a l'occtubre i novvembre.
Així s'han
s
anat donant
d
acords de recu
uperació de les 35 hore
es de jornad
da setmana
al, i el
comp
plement dell 100/% de les baixes de
d IT en:










Ajuntament de Sa
abadell, on a més s'ha pactat una bossa de 18 hores
h
trimestra
als per a co
onciliació de la vida fa
amiliar, incrrements ad
ddicionals de
d les
retribucio
ons, i una bossa
b
de 60.000 euros
s anuals pe
er a valoraccions de llocs de
treball.
Ajuntament de Santt Feliu de Guixols,
G
ans, on a més s'acorda
a una reclas
ssificació de
e personal.
Viladeca
Esplugues ( IT100/%
%),
a d'estabilitzzació de la p
plantilla,
Sant Jusst Desvern, s'acorda a més un pla
Vilanova
a i la Geltru,,
Sta Colo
oma de Gramanet,
Montornes del Vallss, on a més del retorn de
d la jornad
da de 35 ho
ores i el 100
0% de
les baixxes IT, s'ha
a acordat una bossa
a de 29 hores
h
no rrecuperable
es de
conciliacció de la vid
da familiar, una paga de
d productivvitat de 900 € a l'any lligada
a l'absen
ntisme a pa
artir de gen
ner de 2019
9 i una pag
ga de produ
uctivitat lliga
ada a
objectiuss de 1200€ per a l'any 2020.

Espe
ecial incidèn
ncia ha ting
gut aquesta ajuntamen
nt governat per EUIA-IC
CV, on ens
s hem
vist obligats a denunciar a l'Alcalde
e i UGT pe
er vulneracció de dretss sindicals , en
endre exclo
oure a CCO
OO de la negociació malgrat
m
serr l'única forrça sindical amb
prete
repre
esentació 100% en lab
borals i fun
ncionaris, co
om a repre
esàlia per denunciar davant
Inspe
ecció de Treball
T
pràcctiques irreg
gulars quant a conciliació de la
a vida fam
miliar i
Cesssió Ilꞏlegal de treballadors del que s'ha estès acta
a i propostta de sanc
ció a
l'ajun
ntament i l'e
empresa pre
estadora.
També s'han signat
s
en aquest
a
perííode el Conveni de l''Ajuntament de Barce
elona,
gnat en aqu
uest període
e el Conven
ni de l'Ajunta
ament de B
Barcelona amb el
També s'han sig
mental liderratge de la nostra seccció sindicall, un acord que va venir preceditt d'un
fonam
conju
unt de mobilitzacions convocades
c
s de manerra conjunta pels sindiccats presen
nts en
la ta
aula genera
al i que té com a virttut, el dona
ar resposta a les reivvindicacions
s dels
diverrsos colꞏlecttius professsionals pressents a l'ajuntament.
Desttacar també
é la vaga ind
definida a le
es emprese
es de transp
port Via Aug
gusta i ESK
K, que
realittzen el servvei per a Airr Liquide Esspanya. Els
s treballado
ors i les treb
balladores de
d les
emprreses de transport de mercaderie
es perilloses Via Augu
usta i ESK, que realitz
zen el
serve
ei al grup industrial Air
A Liquide Espanya
E
als centres de
d treball de
e Sant Adrrià de
Besò
òs i Martore
ell, van com
mençar una vaga indefinida a pa
artir del dia
a 16 de julio
ol del
2018
8.
El motiu de la vaga
v
va ser la decisió d’Air
d
Liquide
e Espanya de treure a concurs aq
quest
ei i concedir-lo a l'emp
presa Transsportes HAM
M d'Abrera, no volent subrogar el total
serve
de la
a plantilla de les dues empreses que en aquest mome
ent realitzavven el serve
ei, 13
treba
alladors de Via Augusta i 15 d’E
ESK. Davan
nt l'incert fu
utur que elss oferia aquesta
situa
ació van deccidir, per ma
ajoria, dona
ar suport i se
ecundar la vaga.
Desp
prés de 4 dies de vaga
a indefinida i una àrdua negociació, l’empressa Air Liquid
de va
decid
dir rescindir la concesssió del tra
ansport de gasos am
mb la nova empresa HAM,
H
guan
nyadora de la licitació i responsab
ble de la va
aga indefinid
da dels diess 16, 17, 18
8 i 19
de ju
uliol, per la seva negativa a la su
ubrogació de
d les plantilles de les dues empreses
que venien presstant el serrvei de tran
nsport, man
ntenint d'aqu
uesta mane
era tots els llocs
de treball.
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Resssaltar els dos
d
acords aconseguits per l'àre
ea publica de CCOO,, amb impo
ortant
particcipació del nostre secttor de la Ge
eneralitat.
El prrimer duran
nt el mes de setemb
bre, sobre les
l
retribuccions del 2018, així co
om el
cobra
ament del 100%
1
del sa
alari durant els període
es de IT.
I el segon l'acconseguit el
e passat dia
d 11 de desembre,, després d'un procé
és de
mobiilitzacions i la convocatòria d'una vaga general
g
dell sector pú
úblic autonòmic,
desp
prés de la in
ndigna prop
posta de reccuperació de les pague
es pendentss de 2013 i 2014
realittzada pel co
onseller Puiigneró.
CCO
OO després d'un procé
és de negocciació i pres
ssió intensa
a hem acon
nseguit un acord
a
que ens permett desconvoccar la vaga prevista pe
er demà dim
mecres 12 d
de desemb
bre de
2018
8.
Aque
ests acord inclou
i
la ga
arantia del retorn de le
es pagues amb
a
la inclusió de carràcter
prioritari del com
mpliment de
e les partid
des pressup
postàries enfront la re
egla de despesa.
Acorrd que supo
osa la recup
peració de le
es pagues de
d 2013 i 2014 en un m
màxim de quatre
q
anyss. La concre
eció d'aquesst retorn serrà:
2019
9: 40 per cent paga 201
13 (10 dura
ant el 1er trim
mestre)
2020
0: 60 del 2013
2021: 55 del 2014 i 50 de productivitat
p
t
2022
2: 45 del 2014 i 50 de productivitat
p
t
L'aco
ord també contempla el comprom
mís de neg
gociar durant la prime
era quinzen
na del
gene
er de 2019 noves
n
mesu
ures de flexxibilitat i con
nciliació de la
l vida familiar i labora
al.
CCO
OO hem fet valer
v
la forçça de la mobilització i negociació.
n
La convoca
atòria de la vaga
ha esstat la eina per arribarr amb èxit al
a final d'un procés neg
gociador inttens amb el qual
conssolidem la nostra força com a sind
dicat útil i responsable.
També molt important és el treball, realitzat
r
perr salut labo
oral del SAL
L en matèrria de
violència ocupacional i que
e prenem co
om a referència per exxtrapolar-ho als sectors
s amb
activvitats relacio
onades amb
b l’atenció a les persones en situ
uació de riscc o vulnera
abilitat
socia
al (Generalitat i Interve
enció social i atenció a les persone
es)
Aque
est treball que es porta
a realitzant des de fa mesos,
m
ha tiingut el seu
u punt culminant,
en le
es concentracions impu
ulsades dess de la FSC
C, per a demostrar la n
nostra solid
daritat
amb la companya agrediida a Girona, i denu
unciar aque
esta insegu
uretat i faltta de
recurrsos, mobilització que va tenir un
n ampli seg
guiment, i que
q
ens ha
a d'obrir pas
sso a
inicia
ar una cam
mpanya inte
ensa per a aconseguirr les nostre
es reivindiccacions, quant a
planttilles i segurretat dels co
ompanys i companyes
c
s.
I enccara que tin
ngui caràcte
er estatal no podem oblidar
o
un altre
a
objectiu
u aconsegu
uit pel
nostrre sindicat, que és la ju
ubilació antticipada de les policiess locals, com
m dic té carràcter
estattal però la participació
ó de nostra APL ha es
stat molt acctiva des de
e fa almeny
ys 10
anyss per a acon
nseguir els nostres
n
obje
ectius
Finallment i sense ànim de
e ser exhau
ustiu, inform
mar sobre la
a integració
ó de l'Organ
nisme
de Recaptació
R
i Gestió Trib
butària de la diputació de Barcelo
ona, que de
esprés d'any
ys de
nego
ociació i mo
obilitzacionss s'integrarà
à el pròxim dia 1 de gener en la diputació com
c
a
perso
onal propi d'aquesta,
d
e havia esstat un objec
est
ctiu de CCO
OO des de ffa llarg temps.
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Tampoc podem
m oblidar le
es mobilitza
acions que en aquestts momentss estan due
ent a
e els treba
alladors i trreballadoress de Corre
eus, de Ren
nfe, etc, el nostre suport i
terme
solidaritat.
PER
RÍODE 2018
8-2019
A gra
ans trets he
em de dir que
q la nego
ociació dels
s convenis s'està
s
salda
ant amb millores
salarrials apreciiables, que
e estan re
eflectint un nítid guan
ny de pod
der adquisittiu si
comp
parem l'evo
olució de l'IP
PC interanu
ual amb els salaris registrats en e
els convenis
s amb
efecttes econòm
mics en els últims
ú
meso
os.
En una
u
de les reivindicaciions que ens plantejàvem com a prioritàrie
es després de la
signa
atura del AE
ENC, podem
m dir que dels
d
convenis sectorialss signats de
es de llavorrs, en
més del 60% to
otes o la ma
ajoria de categories estan per sob
bre dels 14 mil euros com
c
a
salarri mínim de conveni.
En el
e tancamen
nt dels con
nvenis regisstrats al fe
ebrer i amb
b efectes e
econòmics per
p a
aque
est any, la pujada
p
salarial mitjana se situa en
n el 2,23% mentre que
e l'IPC intera
anual
esca
ala fins al 1,1% (un 2,27% elss convenis
s sectorialss i un 1,4%
% els con
nvenis
d'em
mpresa).
La capacitat d'a
actuació de
e les empre
eses sobre els salaris torna a apreciar-se davant
els problemes
p
q
que
estem detectant per
p a l'aplic
cació del no
ou SMI de 900 euros. Està
have
ent-hi nomb
broses pràcttiques empresarials de
estinades a minimitzarr o deixar en
e res
aque
est incremen
nt en els sa
alaris més baixos.
b
Les principals
p
actuacions han
h estat:
GOCIACIÓ CONVENIS
C
S:
NEG








CLUB DE POLO
UBAE
AGENCIIA CATALA
ANA DE NO
OTÍCIES
TÚNELS
S DE BCN
AUTOBU
USOS MOH
HN (Viladeccans)
CONVEN
NI Sectorial Mercaderies Barcelon
na
CONVEN
NI Sectorial Viatgers Barcelona
B



Creu Ro
oja de difere
ents centress de treball de
d la provín
ncia de Barccelona



Fundació
ó Joan Miró
ó



Conveni del Lleure educatiu i sociocultura
s
al

RES
ALTR




COMISS
SIÓ DE SEG
GUIMENT DE
D LA CON
NTRACTAC
CIÓ PÚBLIC
CA EN L’ÀMBIT
DEL TR
RANSPORT
T DE VIATG
GERS: La comissió ha
h continua
at amb els seus
treballs. Èxit en el tema de les llançadores de la term
minal de cre
euers del Po
ort de
Barcelon
na (retirada de l’anuncci de licitació i correcció de les clà
àusules soc
cials).
En breu
u la comisssió tindrà una
u
primera
a reunió am
mb la Direccció Generral de
Contracttació Públicca.
E-DREA
AMS: Tema
a menjadors. Despré
és de la preparació
p
de la pos
ssible
demanad
da de confflicte colꞏlecctiu, el canvi de doctrrina per pa
art del TS ha
h fet
desistir a la Secció Sindical d’a
aquesta pos
ssibilitat.
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CITY-TO
OUR: Desp
prés de la preparació
ó del possiible conflicte colꞏlectiu
u pel
reconeixxement de la catego
oria d’agen
nts de serveis turísttics s’ha tingut
t
coneixem
ment d’un pacte
p
de “pa
au social” que
q l’imposssibilita. Es d
deurà inten
ntar la
introduccció de la ca
ategoria en el conveni sectorial (per tal de q
què tingui efecte
e
en aquessta i en qua
alsevol altre
e empresa que
q es dediqui a simila
ar activitat).
BCN DU
UANES I TRANSPOR
RTS (empre
esa d’en Ra
amon March): Comuniicació
de reesstructuració empresariial per solucionar un
na situació financera molt
desfavorrable. Manca de info
ormació, TL
LC, anàlisi de CCAA
A i reunion
ns de
seguime
ent.
CMA-CG
GM: La den
núncia davvant inspecc
ció de treb
ball ha tingu
ut efecte (h
hores
extraordinàries no retribuïdes)
r
) i l’empresa
a ha estat requerida
r
p
per fer lliura
ament
dels con
ntrols. Pendent de reso
olució.
ARVATO
O SERVICES IBERIA
A: Negociac
ció procés d’ERE per cessamen
nt de
l’activitatt principal. Finalitzat l’acord am
mb una millora
m
sign
nificativa de
e les
indemnittzacions.
COOLTR
RA MOTOS
S: Conflicte
e sobre con
nveni d’apliccació que h
ha finalitzatt amb
acord (p
pacte d’emp
presa: categ
gories i salaris) però l’empresa n
no l’està ap
plicant
correctament. Segu
uiment.
ROSANBUS: Confflicte colꞏle
ectiu de pa
agament de variabless en vacances.
Negativa
a per part de
d l’empresa
a a abonar la part resolta per ST
TS. Convoca
atòria
de vaga
a. Acord en reunió amb
a
presen
ncia de l’A
Ajuntament de l’Hospitalet.
Desconvvocatòria.
Valoració de la possible
p
ce
essió ilꞏleg
gal en els SERVEIS
S SOCIALS
S de
L’ajuntam
ment de Ba
arcelona.
Continua
a el procéss d’integraciió de l’ORG
GT en la Diputació
D
d
de Barcelon
na (+
seguime
ent).
Seguime
ent dels aco
ords assolitss a LUFTHA
ANSA.
REGCON.
Incorp
poració de
e Cándido Ruiz al colꞏlectiu d
de concilia
adorsmediado
ors del TLC.
Procés d’ERE
d
en el sector VTC (VECTOR RONDA)) com a con
nseqüència de la
regulació
ó introduïda
a pel Decrett de la Gene
eralitat
IMPRES
SIA (impaga
ats, possible
e ERE)
CEMENT
TIRIS DE BARCELON
B
NA: prepara
ació de dem
manda de co
onflicte colꞏlectiu
(reclama
ació d’aplica
ació de pluss d’antiguita
at - doble esscala) En prrocés.
Procés a AUTOCARES RAVIG
GO (impaga
ats, vaga)
Elaboracció d’una ba
ase pròpia de
d sentències a dispossició de l’àre
ea.
Estem treballant
t
e l’organittzació d’un
en
na jornada federal pe
er responsables
sectorialls i negociadors/res resspecte l’aplicació del SMI
S 2019.
Assesso
orament a la Secció Sindical
S
sob
bre problem
màtica ZOO
O BARCELO
ONA,
(nou pla director am
mb afectació
ó a l’actual model
m
i perill llocs de treball).
Assesso
orament i se
eguiment pe
er l’adjudica
ació del con
ncurs municipal del 01
10 de
Barcelona (problem
màtica en l’estabilitat
l
dels llocs de
d treball, convocatòrria de
vaga).

RÍODE 2019
9
PER
El sindicat te l’obligació de
d donar un
na pas end
davant quan la política abdica de
d les
seve
es principalss funcions per donar respostes a la gent. És per això que hem de
legitimar el sind
dicat a la societat
s
perr impulsar les reforme
es i canvis que capgirin la
situa
ació socioecconòmica que afecta negativame
n
nt la majoria social i g
greument a 1 de
cada
a 5 persones que viuen
n sota el llindar de la po
obresa.
A gra
ans trets he
em de dir que
q la nego
ociació dels
s convenis s'està
s
salda
ant amb millores
salarrials apreciiables, que
e estan re
eflectint un nítid guan
ny de pod
der adquisittiu si
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comp
parem l'evo
olució de l'IP
PC interanu
ual amb els salaris registrats en e
els convenis
s amb
efecttes econòm
mics en els últims
ú
meso
os.
En una
u
de les reivindicaciions que ens plantejàvem com a prioritàrie
es després de la
signa
atura del AE
ENC, podem
m dir que dels
d
convenis sectorialss signats de
es de llavorrs, en
més del 60% to
otes o la ma
ajoria de categories estan per sob
bre dels 14 mil euros com
c
a
salarri mínim de conveni.
Segu
uir incremen
ntant la inte
ensitat de l’o
ofensiva als
s convenis colꞏlectius
c
i a la concertació
per seguir dessenvolupantt una política de ren
ndes al país que millori la capacitat
adqu
uisitiva amb
b incrementss importantts de salaris
s, prestacio
ons i pensio
ons. La proposta
de sa
alaris de l’A
AIC es un “b
banderin de
e enganche” important pel sindica
at per aques
st any
2020
0 que té de vigència.
La no
ostra posiciió està clara
a, reclamem
m la recupe
eració dels drets
d
arraba
assats, conttinuar
recom
mponent l'e
estat de la negociació
n
colꞏlectiva, desplegar iniciatives i que les no
ostres
polítiiques trobin
n reflex leg
gislatiu, que
e es restau
urin les insttitucions an
niquilades per
p la
falta de pressup
post o volun
ntat política d'escanyam
ment.
envolupar l’estratègia organitzativ
o
va d’extensió
ó i organitza
ació d’espa
ais de preca
arietat
Dese
i impulsar els conflictes sostenint políticame
ent i econ
nòmicamentt el suporrt als
treba
alladors/es afectats
a
possa el sindiccat en les prrioritats delss més vulne
erables i leg
gitima
el no
ostre caràcte
er de classe
e.
La nostra
n
lluita estaria co
oixa si no articulem
a
la
a mobilitzacció per porrtar a terme les
reivin
ndicacions socials i la
aborals als carrers. Als
s partits, als governs els hem d’exigir
que l’agenda so
ocial ocupi les primere
es línies de
els seus pro
ogrames i e
el més impo
ortant
han d’ocupar le
es decision
ns dels prim
mers conse
ells de min
nistres i governs d’aquesta
tardo
or. Les pen
nsions, la protecció
p
so
ocial, la de
ependència i les curess, l’habitatg
ge, la
fiscalitat, les in
nversions publiques, la despes
sa social, la precarie
etat laboral, les
als, reivindiccacions que
e s’han de visibilitzar
v
a conjunt de la societa
al
at per
reforrmes labora
influir en les polítiques els propers
p
me
esos. La des
sigualtat no
o pot espera
ar.
ociació
Nego


Conveni Viatgers Barcelona
a: iniciada la negociació, lliura
ada platafo
orma,
pendentss de pròxim
ma reunió 5 de desemb
bre



Conveni Mercaderies Barcelon
na: conflicte
e entorn de
e la jornada
a proposada per
la patron
nal (distribució de dillun
ns a diumen
nge). Vaga 30 d'octubrre i retirada de la
proposta
a. Estem negociant
n
contingut econòmic
e
però amb pocs avanços.
Dimecre
es 27 a la ta
arda tindrà lloc l'última
a de les 3 reunions
r
ag
gendades da
avant
la DGRL
L.



Conveni viatgers Lleida:
L
en condicions
c
de signar els increm
ments pacta
ats fa
gairebé 2 anys, només
n
pen
ndents d'ag
genda (s'ha
avia previst per al 27
2 de
novembrre, però la patronal alꞏlega probleme
es d'agend
da).Segueix
x en
funciona
ament la tau
ula de segu
uiment de la
a contracta
ació pública en transpo
ort de
viatgers



Conveni SAD: se siigna preaco
ord en la settmana del 25
2 al 29 de novembre.



Conveni Consignatà
àries: preaccord aconse
eguit, en fasse de redaccció.

ualitat Juris
sprudencia
al:
Actu


triennis personal
p
lab
boral en el SAE
S



sentènciia TC sobre
e acomiadament objectiu per abse
entisme (se
eguirà camp
panya
estatal amb
a
les mob
bilitzacions del 27N)
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Altre
es
Registre de jorrnada: diferents comiitès s'han dirigit a no
osaltres pe
er a l'elabo
oració
d'info
ormes respe
ecte a prop
postes de re
egistre de jo
ornada (la majoria
m
han
n estat nega
atives
per incompliment del que determina la norma). Aquest tem
ma continua
arà sent prio
oritari
perquè, ben em
mprat, pot permetre importants av
vanços en el
e control de
e jornada, evitar
horess extres i co
onsolidar occupació (co
ontractes tem
mporals fraudulents)
El me
es de juny assistim
a
a les jornadess organitzad
des pel Gab
binet jurídic a Albacete
e
Hem
m participat en
e l'elabora
ació del doccument de proposta
p
de
e negociació
ó colꞏlectiva
a que
es va
a presentar dimarts passat entorn
n del concep
pte de temp
ps de treball.
Hem
m participat en la jorrnada sobrre *Gig *e
economy (e
economia d
de plataforrmes)
organitzada con
njuntament amb la *CG
GIL a Barcellona.
nfederals pe
er a Joves.
Hem colꞏlaboratt en l'elaborració dels objectius con
es socials i el sector del
d SAL he
em participa
at activame
ent en
Des de l’àmbit de polítique
boració de propostess del Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
4 del
l’elab
Depa
artament de
e Treball, Affers socials i Famílies.
PER
RÍODE 2020
0-2021 (pan
ndèmia)
El sin
ndicat té cla
ar que no pot
p abandon
nar els carre
ers, la mobilització, pe
er avançar en
e les
millores de les condicions
c
de vida de la gent. En
n aquests mesos
m
ens h
hem mobilittzat a
emprreses i se
ectors, defe
ensant l’ocupació dav
vant tancaments i re
eestructurac
cions,
millores de la contractació
c
ó i condicion
ns laborals i millora alls sectors p
públics. Corrreos;
d transpo
ort sanitari, les netejjadores de
els centres de salut de Girona
a, les
les del
treba
alladores i treballadorrs de l’Adm
ministració General de
e l’Estat i el de la sa
anitat
priva
ada, són alg
guns exemp
ples d’un sin
ndicat amb els peus all carrer. A ccontinuació teniu
una relació
r
no exhaustiva
e
d processo
de
os que tenim
m oberts:
A NIV
VELL DE CONVENIS
C








Conveni d'Acció So
ocial (bloque
ejat)
Conveni del Lleure educatiu i sociocultura
s
al (bloquejatt)
Conveni Metre (pròrroga aprovvada la setm
mana passa
ada)
Conveni recerca de
e Catalunya (*multi sec
ctorial)
Conveni Viatgers Barcelona (negociació
ó suspesa des de m
març 2020, hem
demanatt reinici de converses)
c
Conflicte
e en Transp
port Sanitarii (equiparac
ció condicionis SEM)
El que sí
s s'han pro
oduït, lògica
ament són les
l revision
ns salarials automàtiqu
ues ja
pactadess

ALTR
RES NEGO
OCIACIONS
S





Seguime
ent drets sin
ndicals Mosssos + coord
dinació amb
b AESME
Sortides Lufthansa (últim perío
ode, càlcul d'indemnitza
d
acions)
ERTO de
e FC Barce
elona i Fund
dació FC Ba
arcelona
Hi ha ha
agut més ERTO's
E
prorrrogats que
e s'han negociat a nive
ell dels sec
ctors i
territoris.

Cal posar
p
en re
elleu les dificultats labo
orals existents en el se
ervei del 01
16, sobre el qual
estem
m actuant perquè
p
fos un
u servei pú
úblic ben do
otat i amb condicions
c
llaborals i so
ocials
digne
es.
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PAR
RTICIPACIÓ
Ó EN LA CO
ONC
Coorrdinació
Participació com
m a grup pro
omotor de la Taula de Governançça de l’Educcació en el lleure
i l’accció sociocomunitària. Coordinatt per la Se
ecretaría de
e Política T
Territorial, Acció
A
socia
al i Migraccions, hem treballat amb
a
la Fed
deració d’E
Educació e
en un segu
uit de
propostes adre
eçades al Govern
G
de la Genera
alitat per la
l constitucció d’una Taula
T
Nacional d’Educcació en en
n Lleure i l’’Acció Sociocomunitàrria que esta
ableixi un pla
p de
xoc per
p garantirr la ciutadan
nia, i especcialment la infància
i
i l’a
adolescènciia en situac
ció de
vulne
erabilitat, les activitats d’estiu en un
u entorn ad
daptat a la situació de pandèmia.
La Taula
T
Nacio
onal ha d’e
esdevenir un
u espai propositiu
p
i d’interlocu
ució de carràcter
estab
ble per con
nsolidar el sector
s
esta
ablint alianc
ces amb totts els actorrs implicats
s i les
admiinistracions locals i auttonòmica.
Nego
ociacions
Guia
a CONC sob
bre Teletreb
ball
A nivvell CONC es continua intentan
nt avançar en la negociació dell nou AIC, amb
espe
ecial incidèn
ncia en els temes:
t




Colꞏlectivva
N
Esttructura Negociació
(Co
oncurrència
a, convenis empressasecctorial, multiserveis)
Ultrractivitat
Dessconnexió digital
d







Teletreball
Salutt Laboral
Igualttat
Form
mació
Digita
alització

L'únic àmbit qu
ue sembla moure's una mica (p
però molt poc)
p
és en les negoc
ciacions de
e
cond
dicions de te
A
són
n els espais
s “oberts”:
eletreball. Aquests







Neg
gociació co
on la ACM i FMC
Neg
gociacions en l'empressa Essety
Aju
untament Mo
ora la Nova
a.
Aju
untament de
e Calafell.
Ediicions
Intercomarccals
(dia
ari
Reg
gió7).
Aju
untament de
e Vandellós l'Hospitalet
de l'Infant








Conssell Comarcal del Montsià
Conssell Comarcal del Baix Penedès
Ajunttament de Sant Carrles de la
a
Ràpitta.
Diari de Girona
Convveni TMK (à
àmbit estata
al)
Elsevvier

Hi ha elem
ments nuclea
ars en la ne
egociació co
olꞏlectiva, sense perjud
dici de la re
esta de cond
dicions que
e
han de garantir l'acom
mpliment de
el treball en
n condicions
s adequade
es, com són
n el salari i la jornada,,
dueixen en qualitat i quantitat-tem
q
mps de vida
a personal, social i fam
miliar. I hi ha elementss
que es trad
estratègicss que es dilueixen entrre contingutts, però són
n imprescind
dibles en la nostra con
nstrucció de
e
societat co
om la Igualttat, un obje
ectiu irrenun
nciable i prioritari. Tenint en comp
pte per a això la nova
a
regulació dels Reialss decrets de
d Plans d'Igualtat i la Igualtat retributiva entre done
es i homess
e
i que
q ens farran aconseg
guir una societat més justa. Tamb
bé especiall
obligatoris per a les empreses
ent, sense garantia de futur, però que ha de ser quii
atenció a la joventut, oblidada en el prese
estar i la so
ocietat dem
mocràtica qu
ue promove
em des dell
mantingui la construccció de l'estat de bene
me de classe
e.
sindicalism
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Altres qüesstions transsversals que
e envairan la negociac
ció i que fins i tot amb avantatges
s, amaguen
n
importantss riscos sense el goverrn sindical, seran la dig
gitalització, el teletreba
all, i altres fórmules
f
de
e
prestació laboral que poden mutar
m
el món
m
del tre
eball intenttant-nos exxpulsar, de
eteriorant o
nt la necesssitat de l'org
ganització de les persones treballa
adores.
desvaloran
També, co
ombatre la precaritzaci
p
ió i explotacció laboral de les nove
es realitats del treball, és part de
e
les nostress prioritats, en el nostrre treball sin
ndical, treba
all que ha de
d realitzar--se solidària
ament amb
b
tots els reccursos de l'o
organització
ó i dels àmb
bits mes sin
ndicalizats.
L'ocupació pública
Els incompliments de
el I i II Aco
ord, especialment en matèria d''ocupació i estabilització és una
a
absoluta irrresponsabiilitat de les Administracions Públiques repressentades en la Taula General de
e
les Administracions Publiques
P
(A
AGE, CCAA
A i la FEMP)).
e temporalitat en les Ad
dministracio
ons Públiqu
ues és un se
eriós proble
ema que no
o
L'excés inttolerable de
sembla tro
obar solucio
ons per partt dels difere
ents governs que s'han
n succeït i q
que està prrovocant un
n
estat de crreixent inquietud i male
estar en totss els ordres
s en els qua
als es manife
festa.
En relació a la temporralitat la situ
uació a pen
nes ha canv
viat: un 19,9
93% al gene
er de 2019, un 19,29%
%
2
al gener
g
de 20
020, amb el que fins i tot
t observem
m ara una tendència
t
a
al juliol de 2019 i un 24,02%
a precarieta
at. És a dirr, no s'ha estat
e
aconse
eguint l'obje
ectiu de red
duir la temporalitat, ja
a
l'alça en la
abans de la suspenssió de les oposicions
o
a
amb
motiu de la pand
dèmia, i esttem molt llu
uny del 8%
%
acordat.
Les dadess de comp
pliment són en extrem
m decebedo
or i el dessistiment de
e les Administracionss
Públiques enorme. Pe
er a CCOO
O és absolutament imp
prescindible establir me
esures que
e obliguin all
n i sancions per als ges
stors que no ho facin. També han
n d'establir-fet que elss Acords es compleixin
se modificcacions leg
gislatives per
p
a redu
uir la gran
n latència entre les diferents fases delss
procedime
ents.
Qualsevol solució al problema de
d la temp
poralitat en les Administracions P
Públiques, tal com ha
a
e Govern en
e els diferents conta
actes i reunions, passsa inevitab
blement pell
vingut asssenyalant el
respecte al
a marc con
nstitucional, que, excepte reforma
a en aquesst sentit, té clarament definits elss
marcs d'acccés a la fixxesa en less Administra
acions i de momen,exccepte una rreforma en contra que
e
obliga a to
ocar precep
ptes legals de substàn
ncia, no trob
ba una altra forma de
e solució pe
er a acabarr
amb el pro
oblema existent.
CCOO som conscien
nts del problema que nosaltres no hem crreat, que é
és una resp
ponsabilitatt
d
diferen
nts governs i gestors de
e totes les Administrac
A
cions, que h
han anat ge
enerant una
a
exclusiva dels
bossa de temporalitat
t
t inassumib
ble per al co
onjunt de la
a societat, superior
s
en molts puntts a la quall
es produeix en l'àmbitt de les emp
preses priva
ades.
CCOO plantegem que
e es faci un
n balanç del complimen
nt dels dos acords signats, insufic
cients en ell
tema d'ocu
upació i esttabilització, que es fixin
n propostes
s comunes i consensu
uades amb el Govern i
que la ba
aralla per l'estabilitat en l'ocupació pública
a sigui un eix central, juntamen
nt amb less
polítiques de
d modernització de le
es Administracions, dig
gitalització i extensió de
els serveis públics.
És necesssari complirr els Acordss en la sevva integritatt i negociarr solucions per a dona
ar resposta
a
l'alta taxa de
d tempora
alitat actual,, que tinguin
n en comptte la situació del perso
onal temporral de llarga
a
durada, i posar
p
les mesures
m
perrquè no es torni a prod
duir aquesta
a situació. En qualsev
vol cas, cap
p
mesura po
ot penalitzarr o castigar els treballa
adors i treba
alladores qu
ue no són e
els respons
sables de la
a
mala gestió de les administrac
a
cions. Per descomptat
d
t, com a primer
p
pas es mostra
a claramentt
imprescind
dible elimina
ar qualsevo
ol limitació en
e la Taxa de
d Reposició
ó d'efectiuss.
Des de l'A
AP de CCOO
O hem exig
git la negociiació d'un nou
n Acord que
q incloguii tots els temes que ell
sindicat ha
a plantejat en
e matèria d'ocupació,
d
increment de
d plantilless, jornada, ccarrera i cla
assificació
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professional, així com
m seguir en
n la senda del
d manteniment i la recuperació
r
del poder adquisitiu i
ondicions de
e treball.
resta de co
PLANS DE
E PENSION
NS I RESPO
ONSABILIT
TAT SOCIA
AL COORPO
ORATIVA
Aquest es el treball realitzat de
es de la se
ecretaria de
e Plans de pensions d
de la FSC, Des de la
a
e ser la única Federac
ció amb responsabilitatt amb aque
est àmbit, ell
secretaria vam assolir el repte de
ectiu va se
er donar suport i asse
essorament a les secccions sindiccals d’emprresa i a less
nostre obje
estructuress del nostre
e sindicat so
obre els tem
mes de prev
visió social complemen
c
ntària.
Vam marca
ar una línie
es de treball amb colꞏla
aboració i coordinació amb l’equip
p de l’Àrea de Previsió
ó
Social Com
mplementàrria de CCOO
O Catalunya
a.
a) Fer servvir i complem
mentar la in
nformació co
om per exe
emple:
1. Accés a l’Oràcle:


ns dels mem
mbres de le
es comissions de contrrol
Cen



ntactes amb
b les SSE on
o no teníem
m noms de membres de
d les comisssions
Con



de control



ans de penssions
Fitxxes dels pla

2. Realitza
ació d’excelss amb informació dels plans de pe
ensions:


Aqu
uesta eina es
e permet filtrar
f
inform
mació per la elaboració d’informes..



l informaciió a la base
e de dades
Es pot bolcar la



Acttualitzar info
ormació : prromotor, integració, extinció...

3. Excels amb
a
la inforrmació sobrre composicció i membrres de comisssions de ccontrol:


Am
mb l’objectiu de renovarr la informacció



ntactes i me
embres de comissions
c
de control actualment
a
sense
Incorporar con



ormació
info



mposició de
e números de
d membre
es, repartime
ent per reprresentació, data
Com



gnació i mètode d’eleccció/designa
ació.
d’elecció/desig


e en pdf de
e les dade
es disponibles de cad
da pla de pensions,
p
cclassificar per
p entitatss
4. Informe
gestores i, dins d’elless, per fons de
d pensionss.
b) Assesso
orament:
1. Vam re
ealitzar un mapa de la interven
nció per as
ssessorame
ent a l’àmb
bit de la FSC-CCOO
F
O
Catalunya
2. Interven
nir en els temes pendents que es realitza
aven a travvés del AP
PSC com a principalss
assessors..
3. Participa
ació i assesssorament de
d les emp
preses i plan
ns de pensions de l’àm
mbit de la FSC-CCOO
F
O
Catalunya
4. Elabora
ar documen
nts sobre criteris
c
de les modific
cacions leg
gals i orien
ntacions sin
ndicals perr
l’aplicació d’aquestes
5. Actualitzzació i modificacions del Reglame
ents de Plan
ns i Fons de
e pensions
6. Recollir informació
ó sobre prevvisió social complementaria i els seus instru
uments perr posar-la a
c
disposició de les comissions de control.
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c) Formaciió i Jornade
es de Previssió social:
1. Realitza
ació de pastilles forma
atives a mem
mbres de le
es comissio
ons de conttrol de plan
ns i fons de
e
pensions.
2. Participació i realització de Jornades
J
de Previsió Social Com
mplementàrria conjunta
ament amb
b
l’APSC
La situació
ó de la secrretaria es va
a veure mo
odificada am
mb la jubilacció del Responsable del
d Àrea de
e
Previsió so
ocial de CC
COO de Catalunya.
C
D
Des
de la FSC-CCOO
O de Catalunya vam assumir la
a
responsab
bilitat, i la coordinació de l’ÀPSC i al Generr del 2019 ens vam fe
er càrrec d’assumir la
a
Responsab
bilitat de l’E
Equip de l’Àrrea de Prevvisió social Complemen
C
ntària.
mpre el treball comprom
mès a la se
ecretaria en
n
La responssabilitat de la gestió del àrea no va interrom
aquest asp
pecte es va
a veure refo
orçat i amp
pliat tant la nostre pressencia com
m el nostre treball.Vam
t
m
mantenir la
a línies de treball
t
marccades i les vam
v
incorpo
orar a treball a realitzarr dins de la CONC.
Des de la secretaria em treballa
at amb una línia de co
oordinació entre
e
els differents resp
ponsables i
d les comissions de control
c
a través de lai secretaria
s
d’acció Sindiical. Creiem
m amb la de
e
membres de
la necessitat de desenvoluparr la previsiió social complement
c
tària a partir de la negociació
ó
e
de neg
gociació on podem intrroduir elements reivind
dicatius nou
us com són
n
colꞏlectiva,, com una eina
els temes de previsió social complement
c
tària que tant
t
poden ser útils per amplia
ar aspectess
erit i així donar solu
ucions a p
problemes d’eficiència
a
retributius amb concceptes de salari dife
a en temes de retribució.
econòmica
Com no po
ot ser d’una altra man
nera la defe
ensa del prrimer pilar de
d la previssió social, és a dir, la
a
Seguretat Social púb
blica, és irrrenunciable
e per CCO
OO, però també
t
ho és la defe
ensa de la
a
entària del sistema
s
d’o
ocupació, éss a dir, la de
d caràcterr
singularitatt de la prevvisió social compleme
colꞏlectiu derivada
d
d’a
acords de negociació colꞏlectiva
c
i aconseguirr diferenciarr-la del terce
er pilar que
e
constitueixx la previsió complementària de ca
aràcter indiv
vidual derivvada de la ccapacitat d’e
estalvi i que
e
ve determinada per la
a rendadispo
onible de ca
ada individu
u.
ABORAL
SALUT LA
er congrés de la *Fe
ederació de
e
El primer aspecte a situar en el present balanç és que el *3e
dania de Catalunya
C
d
disposa
que
e, per a l'e
execució de
e la seva activitat, la
a
*Serveis a la *Ciutad
secretària de salut la
aboral com
mpta amb una
u
respons
sable enca
arregada de
e tot el con
ncernent all
funcionament i organització d'aqu
uesta.
S'inicia pe
er tant l'activitat amb una sola in
ntegrant, i una person
na de supo
ort que ens
s cedeix la
a
Secretaria de Salut La
aboral de la
a *CONC, Gabinet
G
*Hig
gía. Uns me
esos més ta
ard el suport tècnic de
e
*Higia deixxa de presta
ar els seus serveis a la
a federació, per la qua
al cosa tornem a la situ
uació d'una
a
sola perso
ona en la Secretària
S
per a tota Catalunya.
C
A inicis de 2019
2
comp
ptem amb la
a dedicació
ó
d'un delegat que compartim amb
b el Sector de
d Mitjans de
d comunica
ació.
L'ordenació interna ve
ertebradora
a de l'activita
at de la sec
cretaria de salut
s
labora
al distingeix
x cinc àreess
d'actuació::
•

Accció sindical..

•

Neg
gociació Co
olꞏlectiva.

•

Forrmació sindical.
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•

Asssessoramen
nt.

•

Inte
ern sindical i participacció institucio
onal.

1.

Acc
ció sindica
al

Una prime
era reflexió
ó sobre aquesta àre
ea d'activitat podria portar-nos a la conclusió que
e
conceptualment és un
na miqueta difusa. Totta intervenc
ció en negociació colꞏle
ectiva, asse
essoramentt
per a la inttervenció sindical o de formació fin
ns i tot, és en
e major o menor messura acció sindical. Perr
tant, els se
egüents punts a exam
minar podrie
en englobar-se en aquest primer. No obstant això, això
ò
no ens perrmetria acla
arir com es desenvolup
pa l'activitat de la secrretària, que
e objectius persegueix,
p
que princip
pis la dirige
eixen, que encaix
e
possseeix amb le
es diferentss àrees de ttreball de la
a federació,
al fet que requeriment
r
ts respon, etc.
e
Al que passsarem balanç en aqu
uest primerr apartat és
s a les actu
uacions efecctuades conjuntamentt
amb els se
ectors i/o te
erritoris. Cosa que sign
nifica que aquí
a
no esta
arà tota l'accció sindical efectuada
a
per la seccretaria de
e salut labo
oral. Faltarran les actuacions a demanda dels treba
alladors/as,
delegats/as, comitès i seccions sindicals. Aquestes
A
es
e detallara
an posteriorrment quan
n arribem a
l'apartat d'a
assessoram
ment.
Convé mattisar sobre aquest tem
ma que aque
esta diferenciació és de
e caràcter instrumenta
al i atén tantt
estratègiess i orientaccions visibles en els projectes en
e funciona
ament, com
m també a l'aspiració
ó
d'aconsegu
uir l'eficiènccia i optimitzzació dels recursos
r
sin
ndicals de la
a secretaria
a.
No obstan
nt això, som
m conscien
nts que sovvint tal dife
erenciació en
e l'acció ssindical quo
otidiana éss
difusa. I això
a
és pel fet que só
ón vasos co
omunicants
s que desdiibuixen la llínia divisòrria entre la
a
intervenció
ó sectorial i l'empressarial. Dive
erses són les causess i els cassos que ilꞏlustren tall
asseveració. Per exe
emple, una
a activitat que es prrodueix a demanda
d
d
d'un treballlador/a pott
traslladar-sse a un nive
ell sectorial si la iniciativa s'origina
a en una em
mpresa important del sector
s
i d'un
n
territori a una empre
esa en un sentit
s
inverrs. Així matteix, les acctuacions de caràcter urgent (un
n
accident mortal,
m
una sentència rellevant, una
u
prioritatt decisiva per
p a una ssecció sindical potent,,
assíduame
etc.,) es produeixen
p
ent. S'ajusta
aria per con
nsegüent ta
al classifica
ació a una operativitatt
estanca?, la resposta ha de ser que
q no, la realitat es re
evela sovintt més comp
plexa. Encarra així, pelss
motius aba
ans esmentats, els con
nsiderarem com dos ap
partats diferrents a l'efe
ecte de bala
anç.
En el conccret, a nivelll sectorial, s'han
s
produ
uït diverses actuacionss. En el 2018 abordem el tema de
e
l'amiant que sistemà
àticament pateixen els
e treballa
adors/as en
n el metre
e, Renfe i empresess
subcontracctades d'aq
questes. L'objecte
L
de prendre tal proble
emàtica co
om a eix d'actuació
ó
corresponia a un interès comparrtit per l'actiiu de la rep
presentació de CCOO de la nostra federació
ó
en les dife
erents comp
panyies, ja transitat en altres Fe
ederacions i en la Con
nc. Es tracttava de ferr
visible la deficient
d
pre
evenció en aquest tem
ma i en uns
s altres. Al seu torn ca
aldria afegirr un interèss
sindical a organitzar un equip estable
e
en l'àmbit conffederal i fe
ederatiu, d'a
acció sindic
cal en salutt
laboral, am
mb un aba
ast superio
or al de le
es pròpies companyie
es. Un altre objectiu
u de majorr
importància pretès, va
a ser estab
blir les base
es d'interven
nció sindica
al respecte a la subco
ontractació i
el control de
d les cond
dicions de treball
t
dels treballadorrs/as en less companyies emergents de baixx
cost i amb càrrec a un
nes pitjors condicions
c
d segureta
de
at i salut.
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Es va plan
ntejar d'inici que cadascun dels representan
r
nts de les diverses
d
co
ompanyies participants
p
s
aportés tre
eballadors/a
as amb tal problemàtica
p
a. Les reunions de treb
ball es van anar convo
ocant sense
e
, només van participarr a nivell de
molta partiicipació delss nostres delegats en les grans companyies
c
e
*FSC Cata
alunya els companys//as de Mettre i no es va aconse
eguir la xifrra mínima fixada. Elss
temors i re
eticències, a més del lid
deratge dell tema pel confederal
c
v constitu
van
uir el princip
pal obstacle
e
no superat en gaireb
bé tots els casos. Es continua tre
eballant en
n el tema a nivell de *Conc
*
amb
b
eracions (In
ndústria), i amb
a
Metre, i reunions
s periòdiques amb el Confederal, comptantt
altres fede
amb Renfe
e Madrid, In
ndústria Cattalunya i An
ndalusia, Me
etre Barcelo
ona, Metre M
Madrid.
Com a con
nclusió d'aq
quest aparta
at cal afegirr que la dinàmica que s'està dese
envolupant actualmentt
d'acció sin
ndical en sa
alut laboral, tracta si es
e fes de manera
m
orde
enada i con
ncorde a l'aspiració de
e
CCOO d'exercir d'org
ganització sindical. Less característiques han de passar per efectua
ar una sèrie
e
de proposttes de treb
ball, amb un
ns objectiuss, uns term
minis d'execcució, i uns criteris de valoració i
seguiment. Aquesta és
é la nostra
a autoexigè
ència i la que
q
seguram
ment devem
m als nostrres afiliats i
representa
ants en les empreses
e
o
optimitzant
e recursos
els
s de què dissposem.
També ten
nim temes que continu
uen estant en l'agenda permanentment. Es tracta de la contínua
a
lluita per la
a millora de la qualitat dels
d
Serveis de Preven
nció, i de le
es Mútues. T
Treballem estretament
e
t
amb els organismes
o
competentts, per a in
ncidir en aq
questa millo
ora. Des de
e la particip
pació en ell
*CRL, se solꞏliciten
s
prrojectes de control de l'activitat i qualitat
q
d'aq
questa, aixíí com la perrsecució de
e
les males praxis
p
per part
p de la Inspecció de Treball i la mateixa Ge
eneralitat.
Durant tot l'estat de pandèmia,
p
h estat de
han
esaparegutts, i despréss dels RD d
del Ministerri de Salut i
Govern, s'han dedicat a realitzarr el mínim decretat,
d
de
eixant totalm
ment abando
onada la prrevenció en
n
les empresses, realitza
ant informess totalment inefectius preventivam
p
ment, i en m
molts casos complicantt
la protecció
ó dels treba
alladors esp
pecialment sensibles.
s
2.

Neg
gociació co
olꞏlectiva

La valoracció de la sa
alut laborall pel que concerneix
c
la negociacció colꞏlectiiva és un aspecte
a
de
e
l'activitat de
d la secrettària que ess pot revisa
ar en els do
ocuments anuals de ba
alanç i prop
postes delss
últims anyss. En els do
ocuments alꞏludits
a
s'ad
dmetia uns resultats mes
m ben pobres. No ob
bstant això,
la mera rem
missió a tals documents no explicca per comp
plet el realitzzat i les dificultats trobades.
Òbviamentt, és necessari que els negociadors sindicals se sà
àpiguen la lletra del que estan
n
manejant i que les plataformes inclogu
uin aspecte
es d'interèss sindical de la sallut laboral,
principalme
ent les que
e més són de
d la nostra
a directa co
ompetència
a: les sectorials. Però, la solució,
l'èxit o el frracàs, no esstà exclusivvament en mans
m
dels negociadors
n
s. És aquesst l'aspecte central que
e
hem d'ente
endre per a propiciar una
u inflexió positiva en
n el terreny de la negociació colꞏle
ectiva de la
a
salut laborral. Sembla evident que si els neg
gociadors no
n han acon
nseguit pacttar temes in
nteressantss
en salut laboral és perquè tampo
oc els propiss treballado
ors/as als qu
uals represe
enten li ho demanden.
d
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Després co
om canviem
m això? No existeixen fórmules magistrals,
m
e alquimisstes no exis
els
steixen avuii
dia. Nomé
és existeix el
e treball co
ontinuat. I el
e treball qu
ue hem de realitzar, co
onsisteix en
n el fet que
e
situem en l'agenda de
e prioritats dels
d
treballa
adors/as també els tem
mes de salu
ut laboral. El
E despertarr
de la conssciència pre
eventiva con
ndueix al fe
et que els trreballadors//as reclamin
n amb força
a preservarr
la seva sallut no sols quan,
q
una vegada
v
acciidentats o malalts,
m
esp
peren ser be
en atesos per la mútua
a
de torn, sin
nó que també reivindiq
quin amb la
a mateixa fe
ermesa la in
nclusió de q
qüestions re
ellevants de
e
salut laborral, o, en un
na altra dinà
àmica recurrrent, es reb
butgin de la taula nego
ociadora els temes que
e
milloren l'e
empara a la
l salut dels treballad
dors/as. Els
s avanços substantiuss en matèria de salutt
laboral són
n el que es fan visibless en els acords signats en conveni.
Per conseg
güent, ningú queda exxculpat. La nostra
n
oblig
gació consissteix a proccedir activam
ment i picarr
a les porttes que sigui necesssàries, sensibilitzar ta
ant a l'estrructura com
m als treba
alladors/as,,
delegats/as, etc.
Com a con
nclusió afeg
girem que, una
u vegada
a que s'acon
nsegueixi la
a necessària
a normalitat en aquestt
àmbit sindical, podrem
m, en docum
ments com el que ens ocupa, com
mençar a va
alorar amb més detallii
les situacio
ons que han
n propiciat els
e assolime
ents o fraca
assos en sa
alut laboral d
dels acords
s signats.
3.

Forrmació sindical

Ocorre que en deterrminades ocasions un
na organitza
ació burocrràtica és po
ortadora de
e dificultatss
operatives a qui traccta de servvir. Els treb
balladors/as
s demanden
n dels dele
egats/as de
e prevenció
ó
actuacionss concretess que millorrin les cond
dicions de treball. Aquests, dem
manden de l'estructura
a
sindical un
nes pautes d'actuació
d
a
amb
unes certes
c
garan
nties i l'estru
uctura sindical els guia
a en la seva
a
actuació siindical i, al seu
s torn, els convida a adquirir la formació i coneixements necessa
aris que elss
atorgui l'au
utoritat i cap
pacitat d'inttervenció su
uficient en matèria
m
de prevenció d
de riscos la
aborals. Perr
un altre, les inheren
nts a la re
esponsabilittat comparrtida. Deleg
gats/as que
e inicien cursos,
c
perr
exemple, de
d negociacció colꞏlectivva, i en req
querir la sev
va participa
ació en un d
de prevenció de riscoss
laborals, que prèviam
ment havien solꞏlicitat, la coincidèn
ncia els imp
possibilita co
ompaginar l'un i l'altre..
En l'intern participatiu
u de la *CO
ONC, es co
onvoca a la
a responsa
able de form
mació sindic
cal federal,,
però no al de salut la
aboral, amb el que prà
àcticament la secretària
a de salut laboral sem
mpre està all
marge de les decisio
ons relative
es a l'ordenació, distrribució, discussió delss materials
s formatius,
coneixeme
ent del profe
essorat, etcc, etc, etc.
Si aventuro
o un percen
ntatge és pe
erquè en re
ealitat la imp
precisió ha estat la carracterística regnant de
e
l'esmentat registre, la qual cosa ens ha con
nduït a desc
conèixer am
mb exactitud
d la nostra “clientela”.
“
I
a fútil, ja qu
ue si la nostra intenció
ó ha de ser arribar a offerir als dellegats/as la
a
aquest no és un tema
e a la petició (cosa que significariia un segelll de qualitatt diferenciall
formació necessària anticipant-s
a
amb altress sindicats), el registre actualitzat és
é fonamen
ntal.
Haurem de
e concloure
e que la form
mació sindiccal en matè
èria de prevvenció de risscos labora
als presenta
a
un inventa
ari de dificu
ultats que, si
s més no, hauria d'in
nduir-nos a reorientar alguns dels aspectess
citats.
Des de la Secretària de Salut Laboral
L
s'ha
an realitzat formacionss especifiqu
ues, per a delegats
d
de
e
prevenció, per a secctors específics i agrrupacions. En aquestt últim període hem realitzat la
a
formació especifica
e
al sector de Mossos d’E
Esquadra, perquè
p
pog
guessin iniciar les seve
es activitatss
com a Dele
egats de Prrevenció.
Hem realitzzat labors de
d tutoria pe
er a estudia
ants en pràc
ctiques, la qual
q
cosa d
dóna visió en
e ambientss
universitarris i formació
ó a futures incorporacions.
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4.

Ass
sessorame
ent

Aquesta éss sens dubtte la part més volumino
osa. Especialment perrquè si ens detenim am
mb detall en
n
les dades, de manera
a no-exhausstiva, podrie
en presentar-se de mollt diverses m
maneres:

•

àtiques espe
ecífiques s'h
han tractat
Que problemà

•

Nombre d'emp
preses ateses, que pod
drien diferen
nciar-se, al seu torn.



Per nombre de representtants i distribució repre
esentativa



ó sindical
perr si disposen de secció



e treballado
ors de les em
mpreses
perr nombre de



d
dedicades a ca
adascuna
Perr quantitat d'hores



Perr territoris



Perr sectos



Perr assessorss

•
Doccuments orriginats (ca
artes de pe
etició d'inforrmació, info
ormes d'avaluacions, documentss
tècnics, pe
eticions a mútues, etc.))
•
Doccuments revisats (avalluacions de
e riscos, pla
anificacions preventivess, plans d'emergència,
informes de vigilància
a de la salutt, resolucion
ns inspectorres, etc.)
•

Nombre de de
enúncies.

•

Asssistència a plens del co
omitè de se
eguretat i sa
alut en les empreses.
e

•

Vissites a instalꞏlacions no
oves.

•

Nombre de vissites atesess.

Seria interrminable. Bastaria
B
am
mb afegir que
q
només l'any 2019
9 es van realitzar més de 300
0
intervencio
ons directess (assistènccies a reunio
ons en emp
preses). La xifra
x
és eloq
qüent i situa
a a la *FSC
C
al mateix nivell
n
d'activvitat que les federacio
ons més potents en no
ombre de delegats de la *CONC.
Encara que cal desta
acar l'any 20
020, ja que, a causa de
d la situació de pandè
èmia, es red
dueixen less
assistèncie
es presenccials en em
mpreses, pe
erò es dupliquen les intervencions i assessoraments,,
realitzant-los de mane
era telemàtiica i telefòn
nica.
Si prenem
m com a ele
ement valorratiu l'afiliacció/represen
ntació, haurem d'asse
enyalar que
e existeixen
n
temàtiquess que en termes sind
dicals caldrria qualifica
ar-les de ru
uïnoses. Un
na molt cla
ara són elss
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casos, cad
da vegada més
m freqüen
nts, d'assetjjament (ass
setjament psicològic).
La quantittat de passsos necesssaris i doccuments qu
ue es gene
eren amb a
aquest tem
ma és moltt
considerab
ble i, enca
ara entenen
nt que no pot entrarr en els no
ostres càlcculs defugirr la nostra
a
responsab
bilitat sindiccal, les circumstànciies que s'estan
s
don
nant mereixen una anàlisi de
e
l'organitzacció. En la majoria
m
delss casos la persona arrriba bastan
nt maltractad
da, cosa qu
ue significa
a
que la labo
or que és més
m pròpiam
ment sindica
al d'encarrillar les cond
dicions de trreball, sigui en termess
de relacion
ns, de funccions, de responsabilita
ats, etc., es
s troba gairrebé sempre en un atz
zucac. Que
e
queda per fer llavors?
?, la recond
ducció de la
a contingènc
cia comuna
a a professional i/o aco
onseguir un
n
acomiadam
ment sucule
ent. Són aixxò funcionss sindicals? La person
na, la majorria de les vegades, ess
mostra mo
olt agraïda i sempre s'afilia, però aquest és un pobre bagatge
b
sob
bre el qual haurem de
e
discutir, pe
erquè a mé
és succeeix que aquessts són els nostres úniics emoluen
nts i tots els elementss
que treballlem sindica
alment, els acaba
a
utilitzzant el Gab
binet Jurídicc per a fer e
el seu treba
all amb unss
rèdits significativamen
nt més elevats.
Amb la qü
üestió abord
dada en el paràgraf anterior,
a
top
pem amb un altre delss temes que crec que
e
haurem de
e tractar. En
E l'assesssorament primari es coneix
c
amb
b precís de
etall que preu té una
a
consulta, que
q
preu una demand
da, que pre
eu un conveni. L'interrrogant que ens fem sovint
s
en la
a
secretària és: quin pre
eu té una re
evisió d'una
a avaluació?, quin preu
u té una de
emanda i as
ssistència a
inspecció a un treballador/a, com
mitè, secció
ó sindical?, quin
q
preu té
é un inform
me preventiu
u sobre una
a
actuació d'un servei de
d prevencció que cobra els seus
s bons dine
ers a l'emprresa que as
ssessora? I
així amb multitud
m
d'acccions que quotidianam
q
ment realitze
em i que ab
bans ja esm
mentem.
Si els recu
ursos huma
ans que inte
egren la seccretària de salut labora
al se situen
n en termes
s de balançç
e en l'have
en l'ha de la federació, han de computar-s
c
er les tasque
es realitzad
des per la secretaria?,
s
,
quin valor els donem?
? La invitaciió a la reflexxió està feta
a.
A causa de
d la falta de
d persone
es en la Se
ecretària de
e Salut Lab
boral, la de
emanda que
e tenim ha
a
saturat els recursos disponibles
d
d
durant
tot el
e mandat, i més si cap en l'últim p
període, sub
bmergits en
n
la pandèmia.
Haurem de
e seguir en la senda d'educar i dissciplinar a to
ots els implicats.
Un dels deures pend
dents per a la federa
ació, és la coordinació
ó entre seccretàries i sectors.
s
La
a
Secretària de Salut Laboral
L
ha intentat en diverses
d
oc
casions, con
nvocant reu
unions de coordinació,
c
,
la gestió d'assessora
d
ament, per a intentar que
q
els sec
ctors fessin filtre en els temes més senzills,,
sense èxitt. Convocatts els secto
ors per a esstructurar l''acció de Salut
S
Labora
al només van
v
assistir::
Generalitat (que funciona de man
nera autòno
oma), *MMC
CC, Mar i Telefónica.
No se'ns escapen
e
les limitacionss de crèdit horari
h
al fet que estan subjectes
s
e
els represen
ntants, però
ò
existeixen alternativess d'assesso
orament dissponibles (e
e-mail, telèfo
on, docume
ents-eina, guies,
g
webss
especialitzzades, etc.)) que pode
en substituir en determinats casos la visita, amb el que hem
m
minimitzat el consum accelerat del
d crèdit.
es que no volem deixxar d'assen
nyalar és que la impre
evisibilitat i l'abundantt
Un altre dels aspecte
d
ament sobre
e temes dife
erents que es demand
da, ens portten a aclarirr en aquestt
categoria d'assessora
moment la
a diferència que es traççava en l'ap
partat primerr amb l'acciió sindical.
L'acció sindical entenem que deu
u, en línies generals, caracteritzar
c
r-se per serr planificada
a i amb unss
objectius a mitjà i llarg termini. L'assessorament, trac
ctem d'orga
anitzar-lo en
n la mesura
a que siguii
possible i hem imple
ementat ein
nes de treb
ball que ens
s permetin amb les d
dades obtin
ngudes una
a
mínima va
aloració del realitzat en
e els terme
es abans descrits.
d
L'a
assessoram
ment no perrdrà mai la
a
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seva naturralesa reacttiva, però això ha d'imp
pedir exercir un controll organitzat..
Com a con
nclusió d'aq
quest aparta
at referirem dos aspecttes. En prim
mer lloc, enttenem que l'estructura
a
i funcionam
ment conce
ebut per a l'assessoram
ment semblen funcion
nar perfecta
ament. Poss
seïm valorss
interessants per a la federació com
c
són l'au
utogestió (s
solꞏlicitem ajuda
a
del *D
Departamen
nt de *Salutt
Laboral de
e la *CONC en molt com
mptades
ocasions), capacitat de
d treball i bona
b
avinen
nça dels inte
egrants, bon grau d'inttegració en l'estructura
a
federal i ess posseeix un nivell de
e coneixements tècnics notable que
q crec han aconsegu
uit assentarr
un reconeg
gut prestigi en el terren
ny de l'asse
essorament dins de l'esstructura de
e la *CONC..
5.

Inte
ern sindica
al i particip
pació institu
ucional

La federacció, en el te
erreny de la
a salut labo
oral, particip
pa del proje
ecte sindica
al de la *CO
ONC, de la
a
*FSC Esta
atal i també
é de la Co
onfederació
ó Sindical de
d CCOO. Això en te
ermes de participació
p
ó
interna. En
n clau exterrna, represe
entem instittucionalmen
nt i d'acord amb la nosstra represe
entativitat a
CCOO en el *CRL (Consell de
e *Relacionss *laborals)) i en la Comissió
C
de
e Control i Seguimentt
(*CCyS) de
e la Mútua *Egarsat.
*
L'activitat provocada per participar en el projecte
p
*C
CONC, significa revisar tota docu
umentació i
activitats generades
g
CONC i efe
ectuar les aportacion
ns oportune
es a aque
esta. A talll
per la *C
d'exemple,, s'ha particcipat any re
ere any en els plans de treball de
e la *CONC
C, en la jorn
nada del 28
8
d'abril: dia Internacion
nal de la se
eguretat i la
a salut en el
e treball, en l'última re
evisió dels documentss
formatius per
p als dele
egats/as de
e prevenció,, en la Form
mació de qu
uadres sind
dicals en sa
alut laboral,,
en les prop
postes de millora
m
de la *ITSS, en el procés de generació
ó de guies p
per als dele
egats/as, ess
revisa les propostess d'actuació
ó del *Dep
partament de *Treball, en l'elab
boració de propostess
sindicals re
especte dels canvis leg
gislatius, etc., etc.
Respecte de l'activittat que ge
enera la *F
FSC-Estatall, s'acudeixx regularment a Mad
drid, per a
participar conjuntame
c
ent amb la resta
r
de terrritoris de la
a Federació de Serveiss a la Ciutadania en la
a
generació de proposttes sindicals conjuntess. Hem parrticipat activvament en els diferents estudis i
projectes presentats
davant la Fundació de
p
d Prevenciió de Risco
os Laboralss per la *FS
SC-Estatal,
hem acudit a participa
ar en les jorrnades en te
emes de sa
alut laboral que
q ha orga
anitzat la *F
FSC, etc.
En l'àmbitt confedera
al de CCO
OO la nosstra particip
pació proce
edeix de lla nostra participació
p
ó
instituciona
al en *Egarrsat. Es disccuteixen un
nes estratèg
gies de treb
ball per a po
ortar als ple
enaris de la
a
*CCyS de *Egarsat. Es
E tracten els probleme
es que hagi pogut gene
erar la
egació a fi de recondu
uir tals situacions posteriorment en la Mútua. Formem
m
Mútua en alguna dele
up de treba
all d'Amiant.
part del gru
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ORGANITZ
ZACIÓ
Han estat quatre anyys molt inte
ensos, marccats especia
alment per dues situa
acions que ha posat a
olidesa i cap
pacitat d'adaptació de l'organitzac
ció per a afrrontar nous reptes.
prova la so
Quan enca
ara estàvem
m en procés de recupe
eració de le
es conseqü
üències de la crisi eco
onòmica dell
2008, ens veiem imm
mersos en el conflicte nacional,
n
pro
oduint-se una polaritza
ació en la societat
s
i en
n
ncia en l'org
ganització i a continua
ació va arribar la COV
VID19-19 en
n forma de pandèmia,,
conseqüèn
generant una
u crisi sanitària que va obligar a adoptar mesures
m
exxtremes com
m el confina
ament de la
a
ciutadania i les restricccions a la mobilitat,
m
am
mb la conse
egüent atura
ada de l'activitat econò
òmica.
Malgrat tottes aqueste
es dificultatss, hem esta
at capaces d'adaptar la
a nostra org
ganització per
p a donarr
resposta a les necesssitats dels treballadors
t
s i treballad
dores a cad
da moment. Això ha pe
ermès tenirr
uns bons resultats en
e els dos principals indicadors de la nosstra activitat; afiliació i eleccionss
s
oblida
ar la resta de
d l'activitatt:
sindicals, sense
l'org
ganització de les treb
balladores i treballadorrs a través de la consstitució i renovació de
e

seccions sindicals.
s
En
n aquest pe
eríode, hem
m fet un pas
s important en la consolidació dels objectiuss
fixats per l'organitza
ació de po
otenciar el sindicalism
me de proxximitat, el relleu generacional i
ns Sindicalss. Des del 2017
2
hem constituït
c
71
1 Seccions Sindicals, passant de
e
feminitzar les Seccion
actualitat, de
e les quals el 38% esstan liderades per una
a
243 en el 2017 a less 314 que tenim en l'a
a Secretària General.
dona en la
El desenvolup
d
pament del Pla federal de formaciió per a don
nar respostta a les nec
cessitats de
e

les persones afiliadess a través de
d la formacció contínua
a i, també, la formació
ó dels nostres quadress
sindicals.
La gestió eficient dels Re
ecursos eco
onòmics de
e tota l'orga
anització, qu
ue ha perm
mès afrontarr

tota l'activitat sindical,, fer una ren
novació tecnològica i mantenir
m
cad
da any supe
eràvit.

DESENVO
OLUPAMEN
NT ORGANITZATIU
n
d'estru
ucturació orrganitzativa
a, sense cap
p ànim de
Podem dir que la nosttra federació té un alt nivell
uperioritat que som la federació
f
de Catalunya i dins de la federació
ó estatal l'o
organització
ó
mostrar su
que té un major dessenvolupam
ment organittzatiu, com
mptem amb més de 3
320 seccion
ns sindicalss
es, els 6 Sindicats
S
In
ntercomarca
als constitu
uïts han esstat renova
ats en aquest procéss
constituïde
congressual amb un altíssim
a
gra
au de conse
ens tant en els seus plans de treb
ball com en els òrganss
ó, i el mate
eix ha ocorrregut amb els 13 secttors que co
omponen la
a nostra fed
deració aixíí
de direcció
com les ag
grupacions incloses en
n alguns d'aquests secttors.
em tingut un
n alt grau de
d continuïtat produint--se un únicc
En el cas dels Sindiccats Intercomarcals he
ecretària ge
eneral en aq
quest procé
és en el SI del
d *Vormarros, durant l'últim terç del mandatt
canvi de se
també es va
v produir el
e canvi en la secretarria general en el SI de
e les comarrques *giron
ninas, en ell
cas dels se
ectors la ten
ndència ha estat inverssa i 9 dels nostres
n
tretzze sectors h
han renovatt la direcció
ó
respecte a la que va sortir del 3e
er Congrés, tots ells ha
an estat a conseqüènc
c
cia de bé ju
ubilacions o
limitació de
e mandats i com ja he dit tots ells sota un am
mpli consenss.
q durant aquest
a
perííode s'ha co
onstituït el sector
s
de M
Mossos d'Es
squadra i la
a
També call destacar que
Agrupació de l'Escala
a de Suport del Cos de Mossos d'E
Esquadra,
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Vull destaccar aquest fet
f perquè després
d
de dos intents fallits de te
enir presènccia en la policia de
Catalunya,, a través de “inventts organitza
atius” que no van do
onar resulta
at, per fi en
e aquestss
moments tenim reprresentació de CCOO
O, en el cos
c
de Mo
ossos i en
n l'escala de suport,,
ment coneg
guts com a facultatius,
f
a través de
e tots dos per primera vvegada va haver-hi en
n
colꞏloquialm
les eleccio
ons sindicals al Consell de policia
a una candidatura d'un
n sindicat de
e classe la de CCOO,
tant en l'escala bàsicca com en l'escala de
e suport, va
am obtenir uns més q
que decents resultats,
e no vam po
oder obtenir representa
ació.
encara que
n
com
mpanys i co
ompanyes de les due
es organitza
acions segu
ueixen end
davant amb
b
Però els nostres
molta ilꞏlussió i estan re
ealitzant, se
ense tenir cap
c mena de drets sind
dicals i amb
b un grau de
e fustigació
ó
per part de
e l'empresa i dels altre
es sindicats que des de
el nostre pu
unt de vista vulnera la llei i així ho
o
hem denun
nciat, una gran
g
labor sindical,
s
inccrementant dia a dia la
a seva afilia
ació i conve
ertint-se en
n
un referent mediàtic com
c
passa els seus companys
c
i companyes, com aixíí han anat demostrantt
ent des delss primers mesos
m
de pa
andèmia.
principalme
n
hem
m d'explicar també la situació de la secció sin
ndical interccentres de l'ONCE, en
n
En sentit negatiu
aquests moments es troba en un
na gestora a conseqüència d'uns fets
f
inusualls i des del nostre puntt
ue ens portto a haver d'expulsar
d
a pràcticament tota la sseva execu
utiva amb ell
de vista grravíssims qu
Secretari General
G
al capdavant.
c
d 8 de feb
brer es tanccava a les 12
1 del matí el termini de
d presenta
ació de candidatures a
El passat dia
les eleccio
ons sindicals de l'ONC
CE, aquest mateix dia a les a less 8.07 horess, mitjançan
nt escrit de
e
data 3 de febrer 2021
1 vaig ser notificat
n
perr mail, que una
u sèrie de
d personess, que deien
n actuar en
n
e la secció sindical
s
inte
ercentres de
e CCOO ON
NCE de Ca
atalunya) ma
anifestaven
n
nom de l'executiva de
al) el següent:
(cita textua

Davant aq
questa situa
ació, duran
nt el períod
de que ens
s quedava fins a les 12 que s'a
acabava la
a
presentació de candid
datures dess de la fede
eració, des de la secció sindical iintercentres
s estatal de
e
d la Federració estata
al, es va tra
actar que rectifiquessin
n
l'ONCE, així com dess d'unes altrres àmbits de
ecisió, com
m no va se
er possible se'ls va enviar
e
un re
equeriment perquè lliuressin less
la seva de
candidaturres, ja que estaven ap
propiant-se del dret d''altres persones (la re
esta de sign
nants de la
a
candidaturra) i del pro
opi sindicat a participar electoralm
ment en less *EESS. To
ot això va ser
s rebutjatt
per la qua
al cosa no va
v ser posssible presen
ntar candida
atura de CC
COO en els diferents centres de
e
treball de l'ONCE, exccepte a Giro
ona.
questa situ
uació, ente
enent que els drets dels treba
alladors i treballadore
es a tenirr
Davant aq
representa
ació i els dre
ets del sindicat a la parrticipació electoral s'ha
avien concu
ulcat la Com
missió
executiva va
v decidir re
eunir-se d'u
urgència i en primer llo
oc obrir un expedient
e
a les citades
s persones i
prendre mesures cau
utelars, aque
estes mesu
ures cautela
ars es van veure
v
ratificcades poste
eriorment a
plinari.
la conclusió de l'expedient discip
Haig de dir que en el
e meu crecc que ja dillatada activ
vitat sindica
al no m'havvia trobat mai
m amb un
n
despropòssit tal i passa
at tanta verrgonya, davant la resta
a de CCOO,, com davan
nt la mateix
xa empresa
i els treba
alladors i treballadore
es de l'ON
NCE, que a conseqü
üència d'un
na actuació
ó totalmentt
premeditad
da per partt d'unes perrsones que
e en aquestt moment re
epresentavven al sindic
cat, no van
n
poder tenirr l'opció de presentar-sse o votar a CCOO.
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A nivell d'e
executiva fe
ederal, al lla
arg d'aquestt període hi ha hagut diversos
d
can
nvis, que jo qualificaria
a
d'interns, ja que diverrsos dels se
eus membre
es, que es van incorpo
orar com a vocals per tenir altress
bilitats, van anar
a
assum
mint secreta
aries dins de
e l'executiva
a conforme van poder finalitzar la
a
responsab
transició prevista en els
e altres esspais de ressponsabilitat que exerccien,
es dimissions que s'ha
an produït al
a llarg d'aq
quest períod
de en l'execcutiva, han estat duess
Les únique
persones, una d'elless per motiu de jubilació
ó i l'altra va
a venir prop
piciada per fets aliens a la nostra
a
eració.
pròpia fede
Per ultim a cavall en
ntre el dese
envolupame
ent organitz
zatiu i la fo
ormació es troba el prrojecte que
e
iniciem fa aproximada
ament tres anys, de crrear un itine
erari formatiu, per a qu
uadres, però
ò que tènia
a
onent mes profunda que
q una acttivitat de forrmació, perrquè es bassava en el compromíss
una compo
amb l'organització, tan
nt de les organitzacion
ns com de le
es personess que el van
n realitzar.
u
sèrie de
d persones proposad
des per less
L'objectiu era donar instrumentss sindicals amplis a una
eparant de cara a adquirir majors responsab
bilitats en l'o
organització
ó
organitzacions, per a anar els pre
esponsabiliitat la vam posar
p
en mans
m
dels co
ompanys qu
ue portaven
n formació i
en el futur. Aquesta re
ganitzatiu Manolo
M
Mollina i Anton
nio Garrido i ho executo el company Santii
desenvolupament org
egurament conegut
c
de totes vosaltres per la seva capaccitat pedagò
ògica, comp
ptem també
é
Barrera, se
amb el sup
port de l'esccola de form
mació sindiccal.
e
d'a
aquest itinerrari i consid
dero que ha
a estat una bona inverrsió, de tiro
o
S'han realiitzat dues edicions
diverses de les perso
ones que va
an passar per
p aquest ittinerari ja ocupen
o
llocss de respon
nsabilitat en
n
essin a parrtir d'aquestt
les seves respectivess organitzaccions, i prevvisiblementt unes altres les ocupe
L qual cosa
a ens servirà per a ferr un importa
ant salt qua
antitatiu i qu
ualitatiu en les nostress
congrés, La
estructuress i òrgans de
d direcció.
Aquesta éss a grans trrets la radio
ografia de la
a situació de la nostra estructura federal, és veritat que
e
el seu desenvolupament és dive
ers, i que se
egurament ens
e agradaria disposar de més re
ecursos perr
n
organitzacionss, però crec
c són un magnifico
m
p
punt de partida per a
a enfortir totes les nostres
d
s
en els pròximss i per a aco
onseguir au
ugmentar la
a
ant el nostrre projecte sindical
continuar desenvolup
nostra den
nsitat sindiccal i afronta
ar els repte
es que els canvis
c
econ
nòmics i tecnològics han
h
portat i
donar resp
posta a les necessitats
n
de les nove
es realitats del treball i a tota la classe treballadora, a la
a
qual pertan
nyem i aspirem a organitzar i liderrar.
FINANCES
S
Els exerciccis de 2014
4 i 2015 va
an estar marcats per una caigud
da contínua
a de l'afiliac
ció, amb la
a
conseqüen
nt reducció d'ingressos per quote
es. A partirr de 2016 comença
c
la
a recuperac
ció amb un
n
procés esttabilitzador durant el 2017 i 2018 on les altes ja van superar a les baixes afiliiatives. I éss
durant el 2019
2
quan es
e confirma definitivam
ment la tendè
ència a l'alçça de l'afiliació.
Durant aquests últim
ms anys ess produeixe
en canvis estructurals
e
s, entre elss quals s'in
nclouen elss
a sindical i serveis, pro
ocessos de
e fusions fe
ederatives i territorials,
processos d'ajust en l'estructura
reintegració del Servvei jurídic en
e el sindiccat, modific
cació de la
a Carta Fin
nancera, ca
anvis en la
a
legislació de
d la forma
ació professsional i la desaparició
d
en el sindicat de les subvencion
ns finalistess
per aquesst motiu i els
e costos associats
a
a aquestes. També ess produeix la modifica
ació de less
normes de
e cotització de la Seguretat Social per a les persones
p
sindicalistes. En el 2016
6 a més ess
va haver d'afrontar
d
le
es devolucio
ons de 2 plans de form
mació per in
nsuficièncie
es en la doc
cumentació
ó
de certifica
ació i justificació per un
u import de
e 137.278,6
65 euros; corresponen
c
nts al Pla Sectorial
S
de
e
Catalunya (41.028,66
6 euros) i al Pla Intersectorial Esta
atal (96.249,,98 euros), dels quals es van
imputar 48
8.174,39 en l'exercici 2016
2
i la ressta es va im
mputar en l'e
exercici de 2
2017. L'apliicació de la
a
nova Carta
a Financera
a va situar un
u esquema
a de distribu
ució de quo
ota comuna per a tots els
e territoriss
amb excep
pció del Barrceloní, que
e manté un esquema
e
diferent. Aqu
uesta nova d
distribució suposa
s
un
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increment d'ingressoss per a la nostra
n
Fede
eració. L'ex
xercici 2018
8 va estar marcat per la situació
ó
C
i a nivell sin
ndical per l''inici del pe
eríode de co
oncentració
ó d'eleccions sindicals.
política a Catalunya
Es va prod
duir a més l'aplicació
l
g
generalitzad
da de l'Acorrd regulador de la dedicació sindical i el nou
u
càlcul de fiinançamentt del GTJ més
m vinculatt a la quota i més mutualista.
L'esforç co
onjunt i la racionalitzacció en la de
espesa ha tingut
t
com a resultat q
que continu
uem sent la
a
primera fo
orça sindica
al a Catalun
nya, increm
mentant la nostra
n
pressència en e
empreses i davant less
Institucionss.
L'evolució dels resulta
ats del conju
unt de la FS
SC Cataluny
ya ha estat la següent:
Resultat FSC Catalunya
2
2019

2018

2017
2

2016

3
30.301,97

5.082,3
34

54
4.841,19

-36.031,3
36

2015
166
6.950,01

El resultat de superà
àvit de 2015
5 es va de
eure més que a l'afilia
ació a la co
onsecució de
d diversoss
a FSC Esta
atal per a la
a conciliació
ó dels comptes, l'apliccació de la nova Carta
a
factors: l'acord amb la
abilització de
e la provisió
ó de risc no executada.
Financera i la compta
El resultat negatiu de
e 2016 es va
v deure essencialmen
nt a la devo
olució dels d
dos plans de
d formació
ó
correspone
ents a 2010
0, en cas co
ontrari el ressultat hauria
a estat de 53.172,29€
5
de superàv
vit. En 2017
7
el bon com
mportamentt dels ingre
essos d'afiliació i la re
educció de les despesses comunes ens fan
n
obtenir un superàvit de
d 54.841,19€. El 2018
8 confirma la tendència
a alcista de l'afiliació, i l'incrementt
er quota repercuteix en
e el resulta
at positiu, però
p
no arriiba a ser el de 2017 a causa de
e
d'ingrés pe
l'incrementt de despe
esa en ser període d'eleccions. En 2019 continua
c
la tendència alcista de
e
l'afiliació, amb
a
un increment en cotitzacionss de 29.317
7,05€ respe
ecte al 2018
8. El resulta
at tenint en
n
compte elss Xarxes suposa un superàvit de 140.739,05€
1
€.
Si anem all detall delss ingressos del conjuntt de la FSC, durant el tercer
t
i quart trimestre de 2016 ja
a
es començça a observvar una millora dels in
ngressos pe
er quota d'a
afiliació. Le
es dades d'a
afiliació dell
primer sem
mestre de 2017
2
confirm
men aquesttes previsions i a final d'any es va
a produir un
n incrementt
del 5,67%
% respecte a les cotittzacions de
el 2016. Els ingressoss per cotitzzacions de
e 2018 van
n
contemplar un increm
ment superiior al previst en el pressupost (d
diferència a
amb el pres
ssupost de
e
uposar un increment dels
d
ingresssos al tanca
ament de l''exercici en
n
2018 de 89.319,89€). Això va su
e relació amb l'exercici 2017. L'increment dels
d
ingresssos de 2019
9 respecte al 2018 éss
un 5,2% en
del 5,65%,, es va deurre essencia
alment a l'increment de
e les cotitzaccions d'afilia
ació (5,65%
%), ja que la
a
resta de partides es mantenen aproximada
a
ament igual exceptuan
nt la d'ingre
essos per prestació de
e
ue es veu reduïda
r
perr la reducció de negoc
ciacions d'e
expedients (descendeiix la nostra
a
serveis qu
facturació per aquest concepte)) i hi ha un incremen
nt dels ingrressos per subvencion
ns interness
(Fedes).
RESUM INGRESSO
OS 2016‐201
17‐2018‐2019
9
2016
CONCEP
PTE
2017
2019
2018
1.86
61.943,39 € 1.762.417,1
13 € 1.675.2
Ingressos per
p Quotes
251,17 € 1.5
585.435,12 €
1
11.413,06
€
31.035,1
17 €
54.210,17 €
10.4
Ingressos per
p Prestació de Serveis
432,49 €
8
82.979,44
€
68.581,4
49 €
41.705,25 €
59.3
Recuperaciió d’Entitats
362,25 €
19
95.336,35 €
193.954,5
57 €
225.1
Subvencion
ns Externes
143,90 €
2
240.735,04
€
18
88.732,66 €
161.610,6
61 €
118.3
Subvencion
ns Internes
327,64 €
1
140.593,21
€
8
80.089,56
€
84.933,0
07 €
220.6
Altres Ingreessos
631,59 €
1
174.217,92
€
236.896,71 €
2.420.494,46 € 2.302.532,04
4 € 2.309.149,04 € 2.2
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Si anem al
a detall de
e l'evolució de les de
espeses. Le
es despese
es comune
es correspo
onents a la
a
utilització de locals, Serveis i subministrraments de
e la CONC
C i el Ga
abinet Juríd
dic es van
n
ar en 2016 un 8,47% per
p l'efecte de
d l'increme
ent dels cosstos del Serrvei jurídic en
e integrar-incrementa
se en l'esttructura sindical. En 2017 aquesttes despeses es van reduir en u
un 3,22% i en el 2018
8
aquestes despeses
d
s
s'incremente
en en la pa
artida de gabinet per l'aportació sobre la base
b
de less
quotes establerta en el
e PICONC 2018.
La partida de viatgess es redueixx en 2016 amb
a
respec
cte 2015 en
n un 3,66%
%, cobrint-se
e igualmentt
totes les necessitats de
d l'activitatt sindical de
e les organitzacions en
n els centress de treball, l'atenció a
l'afiliació i les eleccion
ns sindicalss. En el 201
17 aquesta partida que
eda pràcticcament igua
al i en 2018
8
aquesta pa
artida contin
nua reduint--se en un 8,08% respe
ecte a l'exerrcici anterior.
Respecte a la partid
da de repro
oducció, ma
aterial i correspondèn
ncia aquestta partida sofreix
s
una
a
d 41,57% respecte all 2015, per la finalitzac
ció del perííode de con
ncentració d'eleccions.
d
.
reducció del
En 2017 aquesta
a
parrtida torna a reduir-se en un 20,5
58% per la negociació amb els prroveïdors. I
durant 201
18 i a causa
a de la publicació de material
m
per a eleccionss sindicals ttorna a incre
ementar-se
e
en un 26,13%.
En 2019 in
ncrementa tant
t
la partiida de viatg
ges com la de reprodu
ucció, en se
ectors (aeri, mitjans de
e
comunicacció, carreterra, estat) i en
e general en gairebé tots els terrritoris a cau
usa d'un inc
crement de
e
l'activitat sindical o relacionat am
mb eleccionss sindicals. Però baixa
a la partida d
de lloguers pel fet que
e
e van produir diversess reserves puntuals de
e viatges en
e autocar p
per accions
s sindicals i
en 2018 es
per la reg
gularització del quilom
metratge co
ontractat en
n 2019 dels cotxes d
de lloguer. La partida
a
d'amortitza
acions es ve
eu reduïda per la finaliització de la
a quota d'am
mortització anual de le
es obres de
e
la FSC de 2009.

RE
ESUM DESPES
SES 2016‐2017‐2018‐2019
2019
2018
216,90 €
31.2
40.660,12 €
Arrendamen
nts.
612.3
335,16 €
6
600.615,81
€
Conc.
81.0
065,19 €
79.705,75 €
Comunicacions.
372.6
667,92 €
3
336.828,47
€
etes.
Viatges i die
164.5
585,04 €
1
105.917,52
€
Reproducció
ó, materials i correspondèn
ncia.
102.1
106,73 €
99.778,92 €
Serveis proffessionals inde
ep. i externs.
750.0
056,45 €
8
846.539,88
€
Salaris.
112.6
614,11 €
98.245,48 €
Serveis a la Formació.
13.0
063,61 €
12.366,92 €
dació Pau i Co
onductors Soliidaris
Ajudes Fund
40.0
044,30 €
76.790,83 €
Amortitzacions.
CONCEPT
TE

2.279.7
755,41 €

2.29
97.449,70 €

2017
0€
43.959,90
558.046,80
0€
79.379,86
6€
366.442,71
1€
83.976,30
0€
154.657,30
0€
782.722,11
1€
90.444,02
2€
11.726,77
7€
82.952,08
8€

201
16
36.792,59 €
576.602,90 €
85.880,35 €
364.989,40 €
105.732,67 €
168.699,61 €
743.464,49 €
90.091,65 €
11.628,06 €
89.046,55 €

2.254.307,85
5€

2.272.928,27 €

La partida de persona
al es va veu
ure reduïda
a en 2016 re
especte al 2015
2
en un 5,77%, a causa
c
de la
a
finalització
ó d'alguns contractes
c
d personal sindicalista
de
a. En 2017 s'incremen
nta en un 5,28% per la
a
contractació de sind
dicalistes que
q
tenien conflictes
s en les seves
s
emp
preses i l'abonamentt
a partida de
e personal es
e veu incrrementada en 2018 re
especte al 2017
2
en un
n
d'indemnitzzacions. La
8,15% a causa
c
de l'abonamentt de les ind
demnitzacio
ons de les persones ccontractade
es que van
n
causar baixa.
En 2016 comptàvem
c
amb 31 pe
ersones con
ntractades, en 2017 te
eníem 33 pe
ersones contractades,,
en 2018 el
e total era de 29 persones, i en
e 2019 el total de persones
p
co
ontractades
s és de 28
8
persones. En 2019 hi ha un increment de suport de personal
p
en
n territoris, i en algun sector com
m
erò d'altra banda hi ha
h una redu
ucció dels costos de personal p
per alguna liquidació i
Mitjans, pe
jubilació en
e estructurra (per exe
emple en organització
o
ó, en elecccions sindiccals, en grà
àfiques), ell
resultat d'a
aquests can
nvis és que la partida finalment
f
es
s vegi reduïïda en gaire
ebé 100.000
0€ respecte
e
al 2018.
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Quant a l'e
evolució de la tresoreria
a en els com
mptes de la
a Federació.
FSC – compte de de
espeses orrdinària
2020

2019

20
018

314.848,09
9€ 158.79
99,48€ 150
0.901,03€

2017

2016

2015

159.596,83€ 253.16
65,82€ 15.090,11€

FSC – Fons de rese
erva
2020
208.76
67,50€
11.637,30€
€

2019
165.895,16
6€

2018
90.568,97€

2017
2016
6
114.6
605,47€

2015
110.024,11€
€

En tots els casos s'indica el saldo a 31/12 del corresponent any. En 20
015 en el compte de
e
despesa ordinària
o
qu
uedava arra
acada d'ing
grés la subv
venció de la
l Generalitat, que es
s va cobrarr
finalment en
e 2016 (ess van ingresssar les 2 subvencions
s
s dels 2 exe
ercicis). A la
a fi de 2020
0 s'ingressa
a
113.308,80
0€ a comptte dels FDES 2020 i queda pen
ndent encarra l'ingrés d
de la subve
enció de la
a
Generalitat correspon
nent al 2019
9.
En el fons de reserva
a s'ha anat traspassan
nt el resulta
at superàvitt del balançç de cada exercici.
e
En
n
2016 es produeixen
p
dacions del compte de la FSC E
Estatal i de
e la CONC,
els ingresssos de liquid
respectivament 54.62
24,54€ i 38..249€. Tam
mbé queden en aquest compte elss resultats de beneficii
madament ronden els 11.000€ en
n el 2019 i 2018.
2
de loteria, que aproxim
FORMACIÓ
La formació que es proporciona
p
a al conjuntt de l’afiliac
ció i dels de
elegats i de
elegades te tres granss
ubministram
ment de curssos, les pròpies de la federació, a traves de
e l’Escola de Formació
ó
fonts de su
i la Funda
ació Paco Puerto.
P
I pe
er altra ban
nda les em
mpreses qu
ue proveïd
dores de fo
ormació en
n
condicionss avantatjosses per la no
ostra afiliacció.
S’ha creat una xarxa amb els i le
es responssables territtorials i secctorials de la
a FSC form
mada por 22
2
persones.
Aquest gru
up de respo
onsables, qu
ue es troba periòdicam
ment, es d’à
àmbit territorial i sectorial i son elss
que vehicu
ulen la formació als dellegats i dele
egades i el conjunt de l’afiliació.
Des de l’E
Escola de formació sindical
s
es dona form
mació als delegats i d
delegades en matèria
a
sindical, sa
alut laboral, nòmines, igualtat, com
municació...
Des de la Fundació Paco
P
Puertto de CCOO
O es dona formació al
a conjunt d
de l`afiliació i cursos a
adors d’emp
preses que ho necessiiten ( idiome
es, oposicio
ons, igualtatt, ...)
treballadorres i treballa
Paralꞏlelam
ment treballem amb empreses proveïdores que organitzen forrmació en condicionss
avantatjose
es pel la no
ostra afiliació i que org
ganitzen currsos que po
oden ser de d’interès per l’afiliació
ó
( Microsoftt, idiomes, test psicotèccnics, prepa
aració per oposicions,
o
CAPS...).
A partir de
el març de 2020
2
la form
mació prese
encial ha sofert una davallada molt importan
nt, que enss
ha obligat a reconduirr tota la form
mació a forrmat On Line, també s’’han pospossat cursos de
d caràcterr
en a més de
e 60 person
nes ( 3a edició de quad
dres, assetja
ament laboral).
presencial que abaste
Aquesta modalitat
m
sig
gnifica una dificultat
d
afe
egida a la organització dels cursoss, donat que una bona
a
part dels delegats/afiliades tenen
n serioses dificultats
d
pe
er utilitzar els mitjans te
ecnològics, per manca
a
ns necessarris o dels co
oneixementss imprescin
ndibles.
dels mitjan
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Pel que fa al numero de persone
es que han participat en cursos i sessions
s
forrmatives de
e la FSC de
e
en
aquest
període
de
e
4
anys:
a
Catalunya


s
te
emàtiques:
Esc
cola de forrmació 3.95
59 alumnes
s, amb les següents



Intrroducció a la formació sindical



El salari
s
i la ne
egociació co
olꞏlectiva



Currs basic de salut labora
al



Nòmina i segu
uretat sociall

La comunicació
c
ó dels rep
presentantss

siindicals a l’e
empresa.
Les mútues co
olꞏlaboradores de la
a

se
eguretat social

Fun
ncions dells represe
entants leg
gal

dels treballadors/res
Gestió de la
a prevenció
ó de risco
os

laborals a l’empresa



municació
Habilitats de com



Elecccions sindicals



Tècniques de ne
egociació



Risco
os musculoe
esqueletics.



Fun
ndació Pac
co Puerto 5.590 alum
mnes, amb les següen
nts temàtiq
ques:



Pre
eparació per oposicionss



Transsports de ve
ehicles,



Idio
omes



Serve
eis sociocullturals,



Hab
bilitats perssonals



Segu
uretat i salutt laboral.



ofim
màtica



AC
CTIC,



Pell que fa als
s cursos orrganitzats per
p la pròp
pia Secretaria:

A le
es 2 edicio
ons dels currs de quadres de la FSC
F
( anys 2019 i 202
20), han participat 44
4

persones de tots els àmbits de
e la federacció, amb un
na mitja de
e edat de 3
35 anys. El 55% delss
4 homes.
participants han sigut dones i el 45
Currsos organitzats per diferents
d
se
ectors de la federació
ó ( Sal, Ju
ustícia, Igua
altat,...),270
0

persones.

Proveïdorrs


FO
ORMAR-TE ha ates en total 6.874 alumnes:
Alumnes Afilia
ats a la FSC particip
pants a la formació continua o ocupacion
nal (cursoss
sub
bvencionatss): 5412 alumnes

Tra
ansport

mercaderie
es.

p
per

carre
etera:

CA
AP



Ado
obePhotosh
hop.



Community ma
anager.



Cap inicial me
ercaderies.



Cap inicial viattgers.



Obtenció ADR
R basic i esp
pecialitat.



Taccògraf

tem
mps

de

Conducció.
C


CE01-3] ang
gles (A1).
[SSC



Comttabilitat bàssica

Preve
enció risco
os laborals
s, Segonss

no
ormativa de
el sector).

D
Descansos

i

Alum
mnes Afiliatss a la FSC participants
p
s

a la forma
ació privad
da Oposic
cions: 1462
2
alumnes
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Currs Auxiliar Administrati
A
u

Currs Preparratori Tem
mari Com
mú

Subgrup A1
A Ajuntame
ent de Barce
elona.
Currs Preparratori Tem
mari Com
mú

Subgrup A2
A Ajuntame
ent de Barce
elona.

Curs Preparatori Cos Adm
ministratiuss

Generalitat
G
d Catalunyya.
de
Curs Preparatori Cos Superior Partt

General
G
i Part
P
Especcífica Àmbiit General,,
Generalitat
G
d Catalunyya.
de



NettPartner



Han participat en aquest període 433
3 alumnes.

De cara al proper període, la seccretaria de formació
f
es
s marca els següents o
objectius:
d
i
oordinació entre federració i territtoris per agilitzar la forrmació de delegades
Millorar la co
e conjunt de
d l’afiliació..
delegats i el
ament d’un
n
gat/da de formació de la seccció sindical, l’apodera
Nomenamentt del deleg
a dedicada a aquest àmbit, facilitaria la participació en els currsos, i asseguraria la
a
delegat/da
informació de les oferrtes.
Apo
oderament dels respo
dels equips
s de treballl
onsables territorials
t
ació dins d
de forma
intercomarrcals de la FSC.
F
nt dels treballadors i
e la forma
ació i els beneficis pel conjun
Diffondre la utilitat de
treballadorres.
La formació es una instrument fonamenta
al per la pro
omoció laboral, professsional i pe
ersonal, call
er ella per millorar
m
les condicions
c
d
dels
nostres
s companyss i companyyes.
apostar pe
Aquest desconeixeme
ent dels drrets de form
mació tant interns
i
de l’empresa ccom extern
n, comporta
a
d dèficits pel
p conjunt de treballa
adores i treb
balladors i la
l pèrdua d
de drets, pre
evistes a la
a
una sèrie de
llei i proteg
gits per la In
nspecció de
e treball i la Fundae.
NS SINDIC
CALS
ELECCION
En el passsat congrés
s de la FSC
C de Catalu
unya ens vam
v
marcarr
com a obje
ectiu el con
ntinuar sen
nt la primerra força sin
ndical en ell
nostre àmb
bit. Objectiu
u que s'ha aconseguit.
a
Som una organització
o
ó complexa amb una do
oble estructtura a nivelll
territorial i sectorial que
q
amb porta a una
a sèrie de necessitatss
organitzativves adapta
ades a la realitat que ens tro
obem. Less
Eleccions sindicals
s
co
om a eina d'un procéss democràttic que enss
proporciona la legitim
mitat necesssària per se
eguir desenvolupant la
a
nostra activvitat sindica
al.
El seguime
ent d'aques
sts processos ens ha portat a la
a realització
ó
de reunion
ns preparatò
òries amb territoris i sseccions sindicals perr
planificar amb temps els proccessos ele
ectorals en
n els seuss
om positives
s Com a conseqüènc
c
cia d'aquestta frenètica
a
respectius àmbits, a les cal valorar-les co
activitat éss la que enss ha portat a seguir gua
anyant les eleccions
e
en
n el nostre à
àmbit.
És evidentt que els resultats s'acconsegueixe
en a base d'esforç,
d
tre
eball ben fett, de bones pràctiquess
organitzatives i del tre
eball colꞏlab
boratiu entre
e les diferents estructu
ures del sindicat. Per ta
ant hem de
e
felicitar pels resultats obtinguts però
p
no deve
em ser auto
ocomplaentts ja que tott i guanyar les
l
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eleccions, el nostre potencial
p
éss molt més gran i hem
m de millora
ar en els asspectes org
ganitzatius i
colꞏlaborattius.
Uns bons resultats ha
an de servir-nos per a des de la tranquilꞏlita
at realitzar a
algunes refflexions, en
n
aquest perríode ens he
em trobat amb
a
dos facctors dels qu
uals caldrà reflexionar de cara als
s processoss
que vindra
an en el futtur, el primer que ja ve
v des de lluny és la proliferació
ó amb majo
or o menorr
incidència de “sindica
ats” corporattius, que inttenten confrontoar elecctoralment a
amb nosaltrres des del
sentit de potenciar el materialisme de determinats
d
cossos o la rivalitat d'uns alttres, sense
e
interessar--los la defe
ensa dels drets colꞏlecctius del conjunt de tre
eballadors i treballado
ores, contra
a
això nosalttres hem de
e confrontar a través de
d mes treb
ball, mes dre
ets colꞏlectius i mes so
olidaritat de
e
classe.
D'altra ban
nda l'aparició de sindiccats, genera
alment impu
ulsats des del
d poder p
polític i les institucions,,
de caràcte
er identitari, en els qua
als l'objectiu principal no és la llu
uita pels drrets laborals
s, sinó unss
objectius de
d caràcter nacionalista
a, en aquesst cas hem de veure que recorreg
gut tenen i sobretot
s
en
n
aquells llocs on han entrat amb
b força, fer veure als treballadorss quals són
n les seves
s propostess
estrictament de caràcter laboral, que pel que estem
m veient dess del tanca
ament del període de
e
concentracció no tenen
n cap
Aquest info
orme ve accompanyat per
p un anne
ex molt mes detallat dels nostress resultats electorals
e
all
tancamentt de l'ultimo període de
e concentracció, però cre
ec necessa
ari també qu
ue coneguem la nostra
a
situació al moment mes
m pròxim, per això us
u poso aq
quest quadrre dels nostres resulta
ats a 28 de
e
febrer, últim
ms tancats.

FEDEERACIO
CONSTRUCC
CIO I SERVEIS
FSC
SERVEIS
EDUCACIÓ
INDÚSTRIA
SANITAT
TOTAL

DELEGATS CCOO
4.598 1.782
11.184 4.549
11.207 4.814
5.305 1.574
14.860 7.104
3.824 1.293
50.978 21.116

%
UGT
38,7
76 1.972
40,6
67 3.923
42,9
96 4.197
29,6
67 1.659
47,8
81 5.914
33,8
81 1.397
41,4
42 19.062

%
USO CGT
C
42
2,89 201 153
35
5,08 195 503
37
7,45 221 265
31
1,27 1.341 132
3
39,8
483 375
36
6,53
64 146
37
7,39 2.505 1..574

CSC CSIF TREB ALTR
RES DIF.UGT
22 18
1
48
4
402
‐190
0
369 32
22 194 1.129
626
6
118 76
7
294 1.2
222
617
7
196 23
2
28
3
352
‐85
160 55
5
350
4
419
1.190
0
53 31
3
36
8
804
‐104
4
918 52
25 950 4.3
328
2.054
4

017-2020
Periodo 20
ons sindicals com a eina de la cla
asse treballadora al co
ostat de l'afiiliació i l'acc
ció sindical,
Les eleccio
constitueixxen la pecess bàsiques en la construcció d'un sindicalism
me de classe
e i represen
ntatiu.
Fruit d'aqu
uesta idea bàsica s'em
mmarca el treball
t
dese
envolupat aquests
a
4 a
anys, dins del
d mandatt
congressual que ara finalitzem.
f
Treball que
e s'ha caraccteritzats pe
er tres perío
odes molt cllarament de
efinits.
El període
e barri 2017
7, el de con
ncentració 2018-2019
2
i finalmentt el 2020 any del COV
VID19. Anyy
2017 perío
ode de relattiva tranquilꞏlitat i tempss de preparració de carra al següen
nt període.
Anys 2018
8-2019 perío
ode d'una fo
orta confron
ntació electo
oral respectte a UGT i e
els nous ac
ctors sorgitss
en aquest període i que
q va suposar un rep
pte per al sindicat,
s
perquè és on s'avalués la veritable
e
incidència de les ap
postes d'una altra me
ena de sind
dicalisme sorgit
s
des dels àmbitts polítics i
econòmicss.
omba es va
a suposar la incidència del COV
VID19, la qu
ual cosa en
ns obligo a
Finalment la gran bo
reinventar--nos des de
e tots els pu
unts de vista
a i que significo un sob
breesforç de
e tota l'organització.
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Aquests qu
uatre anys des de l'antterior congrrés hem rea
alitzat uns 2672
2
processsos electorals en què
è
s'han triat més de 11.317 delega
ats i delega
ades, que co
om a eleme
ent dinàmicc hem de re
evalidar anyy
rere any, la
a qual cosa
a suposa una activitat de
d permane
ent dedicació al procés electoral.
Fruit d'aqu
uesta ingen
nt activitat, la distribució ha estat molt desig
gual entre e
els diferents
s períodes,
mentre qu
ue l'any 2017 realitzem uns 516
6 processos, passem a realitzarr 1724 en el període
e
2018/2019
9 i només 62
26 el 2020 any del *CO
OVID un 63
3% menys que
q en el pe
eríode de co
oncentració
ó
anterior .
Això es tra
adueix en qu
uè s'han tria
at en el nosstre àmbit 11.317 deleg
gats i delegades, distribuint-se de
e
la següent forma:
CCOO 455
54,
UGT 3920,
CGT 498,
INTERSINDICAL-CSC
C 352,
CSIF 319,
ALTRES 795
7

CATAC
C
208,,
USOC
U
200,
CAND.
C
TREB
BALLADOR
RS 187,
SINDICATS DE POLICIIA 102,
SINDICAT
DE
P
PERIODIST
TES

44,,

A tenor de
els resultatss podem afirmar que to
ornem a gu
uanyar les *EESS
*
en l''àmbit de la
a federació,
ampliant la
a diferència
a amb el no
ostre més d
directe com
mpetidor, acconseguint la diferència de +634
4
delegats/delegades.
Guanyem a Barcelona
a, LLEIDA i Girona i Pe
erdem a Ta
arragona (no
omés per 7 delegats)
Aquestes dades
d
ens reafirmen com
c
a sindiccat de referrència per als
a treballad
dors i treballadores de
e
Catalunya.. I tot això a pesar que
e l'any 2020
0 i a conseq
qüència del COVID, he
em deixat de
e promoure
e
en 344 em
mpreses, que
e ens supossen una pèrdua de 407
7 representtant.
A pesar que partíem
m d'unes co
ondicions difícils carac
cteritzades per la crisi econòmic
ca, per una
a
i de classe
campanya de despre
estigi que sofria
s
el sin
ndicalisme confederal
c
e i per una
a pandèmia
a
provocada
a pel COVID
D19, hem estat
e
capaço
os de gene
erar la suficient capacittat de treba
all, que enss
ha permèss guanyar le
es eleccionss sindicals.
A nivell esttatal la fede
eració gana
a les eleccio
ons en el se
eu conjunt amb
a
una differència sob
bre UGT de
e
+640 delegats/dónes, aquesta dada
d
és significativa si el comp
parem amb els +635 que aporta
a
Catalunya,, caracteritzzant-nos co
om un territo
ori essencia
al de cara a consolida
ar els objecttius a nivelll
estatal.
Per Territo
oris:
Guanyem en: Castella
a-la Manxa,, Catalunya
a, Euskadi, Galícia,
G
Can
nàries, Mad
drid i Navarrra.
Perdem en:
e *Andalu
ucia, *Arago
on, Astúrie
es, Cantàbrria, Castella-Lleó, Exttremadura, Els *Illes,,
Murcia, *Pais València
a, Rioja, Ce
euta i Melilla
a.
Per Sectors:
J
*Ad
dm Estat, *Aereo,
*
*Intervencion social,
s
Mar,,
Guanyem en: *Adm. *Autonomicca, *Adm. Justícia,
T
cacions.
*Mitjan-*Essports, Paper-*Graficass, Postal i Telecomunic
Perdem en
n: *Adm. Lo
ocal, Carrete
era, *Aiguess, Ferroviarri i l'ONCE
La CONFEDERACIÒ
Ò en el se
eu conjunt presenta uns excelꞏlents resu
ultats incrementant ell
diferencial amb UGT, arribant alss +10.471 delegats.
d
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Per Territo
oris:
Guanyem en: Andalu
usia, Astúrie
es, Castella
a-Lleó, Casttella-la Man
nxa, Catalunya, Euska
adi, Galícia,,
Canàries, Madrid, Múrcia i País València.
V
Perdem en
n: Aragó, Ca
antàbria, Exxtremadura, Els *Illes, Rioja, Ceutta, Melilla i Navarra.
A nivell confederal, gu
uanyem en totes les Fe
ederacions..
En relació a la *CONC
C,
Guanyem en les federacions de, Indústria, *Serveis
*
(*c
comfia) i la *FSC
*
Perdem en
n, *Sanitat, *Educacio i *Serveis (cconstrucció-Activitats diverses)
d
En els territoris,
Guanyem en, Tarrag
gona, *Alt *Penedes, Anoia, Ba
ages, Baix Llobregat, *Barcelone
es, Garraf,,
Maresme, Osona, Valls Occidenttal i Valls Oriental.
O
Perdem en
n, Lleida, Girona, *Moia
anes i *Berg
gueda.
AFILIACIÓ
Ó.
El creixem
ment i la consolidació
c
ó de l’afilia
ació ha de
e ser un dels
d
objectius principa
als de tota
a
l’organitzacció i s’ha d’incorporar a totes les activitats sindicals
s
per assegurarr el nostre futur
f
com a
primera org
ganització sindical
s
i so
ocial de Cata
alunya.
Si no done
em un saltt en el creixement afilliatiu, si no
o incorporem
m les camp
panyes d’affiliació a la
a
nostra actiivitat quotid
diana, si no canviem el
e focus del nostre treb
ball cap a la política afiliativa,
a
no
o
canviarem aquesta realitat, amb
b les greuss conseqüè
ències que té pel dessenvolupam
ment de less
nostres po
olítiques. Un
n sindicat sense
s
afiliatts/des no és sindicat, un sindicat amb pocs afiliats/dess
n
és un sindicat petit, un
sindicat en què no
n creix la
a
seva afiiliació és un
u sindicatt
estancatt. Tenim projecte i
proposta
a, treballem l’afiliació.
Afiliar, re
etenir i rec
cuperar són
n
les tres claus per a enfrontarr
e tenim en
n
el desaffiament que
aquesta matèria.
m
Hem
m d'afiliar més del qu
ue fem, he
em de gara
antir la perm
manència dels
d
afiliatss
evitant l'alt índex de baixes en
n la mesura
a del possible i hem de millorar els meca
anismes de
e
recuperació de baixess
Als problem
mes ja habituals en elss que ens hem vist imm
mersos en els
e darrers a
anys com a resultat de
e
la crisi fina
ancera del 2008,
2
en aquest manda
at se’ns ha sumat una crisi política
a, social, i recentment,
r
,
sanitària.
me es prese
enta una rad
diografia de
el perfil d’affiliació que engloba la FSC a Cattalunya. No
o
En l’inform
només ana
alitzem la dinàmica
d
de
el creixeme
ent de l’afilia
ació sinó que dibuixem
m el perfil de
d persona
a
que s’afilia
a a CCOO.
Els baremss que hem utilitzat perr analitzar la dinàmica de l’afiliaciió i l’universs que englo
oba són less
altes i les baixes,
b
els motius de baixa,
b
els ca
anals d’afilia
ació, i els trrams d’edatt i gènere.
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Per mostra
ar aquestess dades les hem desglossat en se
ectors i terrritoris per detectar quin
ns sectors i
quines loccalitats han
n patit una
a baixada en el volum d’afiliació i quins has vist una
u
millora
a
substancia
al en el seu gruix afiliattiu.
L’informe es
e tanca am
mb una anà
àlisis dels resultats
r
ob
btinguts em
mmarcats en
n el context social dell
moment i de
d com ha evolucionat
e
t la dinàmica
a en funció de les resp
postes que h
ha donat el sindicat.

EVOLUCIÓ
Ó DE L’AFIILIACIÓ FS
SC 2017-2020
L’afiliació actual
a
de la
a FSC és de
e 33.687. Això
A
represe
enta un 11,4
4% d’increm
ment en rela
ació amb ell
1T 2017, in
nici de mandat, quan l’’afiliació tota
al era de 30
0.229 perso
ones.
En termes absoluts, l’’afiliació de la FSC ha mantingut una
u dinàmicca positiva d
durant els quatre
q
anyss
de legislatu
ura, sent, de les 3 fede
eracions gra
ans de la CONC, la que més ha ccrescut (veu
ure taula 1).
La mitja de
e creixemen
nt de la FSC
C ha estat sempre
s
per sobre de la
a mitja de la
a CONC. Si comparem
m
la nostre evolució
e
amb la de les altres duess Federacion
ns més grans, es consstata la inèrrcia positiva
a
tant en el còmput
c
glob
bal del mandat com en
n cada un de
els exerciciss .

L’incremen
nt en afiliacció ha manttingut semp
pre un signe
e positiu, a l’alça, i pe
er sobre de la mitja en
n
l’exercici corresponen
c
nt. Volem re
emarcar esp
pecialment els número
os de l’any 2
2019, realm
ment bons, i
els número
os més disccrets dels anys
a
2018 i 2020, ambdós marca
ats per les ja mencion
nades crisiss
política i sa
anitària.
Per tant, tots i que els resulta
ats han an
nat pujant i baixant, en
e número
os totals he
em crescutt
anualmentt en el núme
ero de persones afiliad
des.
El percenta
atge de dellegats i dele
egades afiliiades a CCOO continu
ua sent una
a assignaturra pendent,,
present en
ntre les diferrents estrucctures de la FSC i que influeix en la nostra acctivitat sindical.
Hem tanca
at l’exercici 2020 amb el 58,73% dels delega
ats i delega
ades afiliade
es. Al llarg del mandatt
hem aconsseguit sobre
epassar el llindar del 50%,
5
una xifra
x
que co
ostava sobre
epassar i ja
a tenim totss
els sectorss (excepte dos)
d
que ten
nint més de
elegats i delegades afiliiades que le
es que no.
Des de l’in
nici de mand
dat, la FSC
C ha aposta
at per la rep
presentació paritària en
n les estruc
ctures de la
a
FSC i per millorar
m
la presencia
p
de les doness en tots els
s àmbits del sindicat. I en l’àmbit de
d l’afiliació
ó
no podia ser menys.
h anat aug
gmentant en
n els darrers
s anys. Men
ntre que a l’inici del 20
017 hi havia
a
El número de dones ha
nes afiliade
es (36,7%), a finals de
el 2020 ja són
s 12.768 (37,88%). En número
os absoluts,
11.350 don
les dones afiliades
a
al sindicat va en augmen
nt, i la seva representa
ació percenttual també creix
c
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2017

-

Afilliació

0
11.350

-

% representac
r
ció

36,7%

2018

201
19

2020

11.593
(+243)
36,9%
(+0,20%)

12.469
876)
(+8
37,58%
0,68%)
(+0

12.768
(+299)
37,88%
%
(+0,30%
%)

Tot i que le
es dades demostren que
q la dinàm
mica és pos
sitiva, si comparem l’e
evolució tota
al d’afiliació
ó
amb el núm
mero de dones afiliade
es veurem que
q creixen a una veloccitat i volum
m diferents.
Mentre el creixementt total de l’afiliació sempre ha crrescut més d’1 punt (en el 2017
7 van ser 3
2
més de
d 5 punts), en el cas de les done
es mai s’ha
a superat aq
questa marca d’1 puntt
punts i al 2019
en el creixe
ement perccentual.
Cal assenyyalar, però, que la parritat existeixx quan la re
epresentació
ó es mou e
en una forqu
uilla del 40-60%. A la FSC, les dones
d
repre
esenten el 37,88%.
3
Arrribar al 40%
% no hauria
a de ser l’ob
bjectiu finall
però si un primer pas per arribar a millors re
esultats.
L’edat de les persone
es afiliades són
s un altre
e indicador clau per ferr una fotografia de la persona que
e
està vinculada a CCO
OO. En rela
ació amb l’edat, ens ajuda
a
enten
ndre a quin sector de la població
ó
arribem i quin
q
perfil tin
ndrà l’afiliacció en el futu
ur.
A la FSC, de les 33.6
687 persone
es afiliadess, el 47,73%
% tenen més de 50 anyys. Per con
ntra, noméss
é jove. És a dir, meno
or de 31 an
nys. Les franges d’edat més prese
ents són de
e 41-50 i de
e
un 5,30% és
51 a 60 an
nys.
El número d’altes i ba
aixes d’afilia
ació són el termòmetre
t
e de l’activitat sindical. Tot i que cada
c
any ess
ercici amb més
m altes d’afiliació
d
qu
ue de baixe
es, la diferè
ència s’escu
urça, iguala
ant-se cada
a
tanca l’exe
vegada mé
és els núme
eros.
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CONCLUS
SIONS
Un cop an
nalitzats els resultats obtinguts durant els últims qua
atre exercicis s’ha arrribat a less
conclusion
ns següentss:
L’afiliació ha
h crescut a un ritme constant am
mb uns núm
meros globa
als molt bon
ns. Tot hi le
es diferentss
realitats so
ocials, polítiques, econòmiques i sanitàries
s
a les que s’e
està fent front en el últim
ms anys, ell
número de
e persones afiliades
a
a la FSC va en
e augment.
Cal tenir present
p
perrò, que aqu
uest creixe
ement sostingut es dé
éu al gran volum d’alttes que ess
realitzen, que
q tampocc havia para
at de créixe
er fins l’últim any. El 2020
2
ha esttat complica
at i no s’ha
a
de menysp
prear el no
ombre d’alte
es encara que sigui el
e més baixx dels últim
ms anys. On
n cal pararr
atenció és en el núme
ero de baixe
es que creixx en un perrcentatge més
m baix perrò que augm
menta cada
a
any a un ritme consta
ant i a l’alça
a.
Els motiuss de baixa són relleva
ants, especcialment l’alta taxa d’impagaments de quote
es i de less
quotes perr nòmina.
D’altra ban
nda, els resultats obtinguts en rela
ació amb els delegats i delegadess afiliades són
s positiuss
i sembla, a primera instància, que porten un
na tendència
a positiva.
També pod
dem ressalttar l’augme
ent en el número de do
ones afiliade
es. Tot i qu
ue creix a un ritme lentt
comparat amb
a
el creixxement de l’afiliació,
l
éss un augme
ent constantt i positiu.
Per acabar, cal fer un
n plantejam
ment en la mitja
m
d’edat dels afiliats i afiliadess a CCOO, on la mitja
a
à molt per sobre
s
dels 50
5 anys. En
n aquest canvi no s’ha apreciat ca
ap evolució positiva en
n
d’edat està
el rejoveniment de la massa afilia
ativa.
També hem de fer re
eferència alss canvis que hi ha hag
gut en el no
ostre sistem
ma de quote
es, en 2019
9
la Confede
eració va aprovar un sistema
s
de quotes de caràcter progressiu, vvinculat als ingressos,
acompanyat d'unes quotes
q
espe
ecials per a situacions de necesssitat, un sisttema que segurament
s
t
haurà de ser
s reformat en el futur incidint en
ncara més en aquesta
a progressivvitat, és nec
cessari que
e
es realitzi a nivell con
nfederal, un
na radiograffia de l'evolució de la nostra quota i en què
è trams i en
n
què situacions es trob
ba la nostra afiliació en
n aquest tem
ma.
En quant a les estrucctures, tot i que
q la mitja
a d’afiliació de la FSC és positiva,, hi ha diferrència entre
e
els sectorss. Per exem
mple, la situ
uació és disspar entre les adminisstracions pú
úbliques on
n la Local a
millorat elss seus núme
eros en con
ntraposició amb
a
la de l’’Estat i la Generalitat.
G
D’altra ban
nda, remarccar que hi ha sectors amb una tendència
t
n
negativa
al llarg del mandat
m
que,,
encara que són dinà
àmiques len
ntes, són co
onstants. Parlem
P
delss sectors de
e Gràfiques
s, el Mar o
nicacions.
Telecomun
Els resulta
ats obtinguts en els territoris són una projec
cció de les dades obtin
ngudes pels sectors, i
que es veu
uen represe
entades en funció de la
a proporció de persone
es afiliades en la Unió respecte a
la totalitat de
d la FSC.
Barcelona,, 15 de abril de 2021
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