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La memòria del CITE del primer semestre del 2018
detecta un important augment de la irregularitat de les
persones immigrades
Les dades recollides a la memòria del primer
semestre del 2018 del Centre d’Informació per
a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya
(CITE) segueixen posant de manifest els efectes
de la crisi econòmica en les persones immigrades
i que la incipient recuperació econòmica encara
no s’ha reflectit en la millora de les condicions
laborals de les persones estrangeres. Aquest
any, però, es detecta un increment de l’arribada
de persones migrades per la millora incipient de
l’economia, encara que també per motius interns
dels països d’origen com és el cas de Veneçuela
i Hondures.
Els efectes de la crisi es veuen novament en les
consultes vinculades a l’accés i al manteniment
de la regularitat, com la renovació d’autoritzacions
de treball i residència i arrelament social,
especialment, i que mostren les dificultats de
les persones estrangeres ateses a les oficines
del CITE per complir els requisits per renovar
les autoritzacions de treball o de residència, o
per acollir-se a l’arrelament social —per manca
de cotitzacions a la Seguretat Social, finalització
dels subsidis o manca de contracte de treball—
amb els efectes que això pot tenir també per al
manteniment de la regularitat de les famílies de
les persones estrangeres.
Les dades de la memòria també posen de manifest
altres dificultats de les persones estrangeres
vinculades a canvis en la tramitació administrativa

i el marc legal de referència, com ara les targetes
de comunitaris o l’accés a la nacionalitat. A
aquestes dificultats de procediment, cal afegirhi les purament instrumentals, com ara les
d’aconseguir una cita per poder tramitar els
diferents procediments administratius.
Algunes dades destacades
Durant el primer semestre d’aquest any les
oficines del CITE a Catalunya han rebut 9.055
visites, i s’han atès 6.958 persones, que han
plantejat 15.323 consultes. Respecte de l’any
2017 hi ha un clar increment en el nombre
de visites, usuaris i consultes. Les dades
posen de manifest la utilitat del servei, però
també l’increment de persones migrades i la
preocupació entre la població estrangera pels
efectes de la crisi econòmica, molt especialment
en determinats sectors econòmics, com és el cas
del treball de la llar.
Disminueix una mica el nombre de dones ateses
pel CITE, que representen el 58,2% del total. Per
països d’origen, el primer continua sent el Marroc,
amb un 13,9%; seguit per Colòmbia, amb un
8,2%; Veneçuela, amb un 7,7%; Hondures, amb
un 7,5%, i Bolívia, amb un 6,3%.
Les principals consultes realitzades han estat
l’arrelament social (18,9%), la renovació de
l’autorització de residència (10,2%), la renovació
de l’autorització de treball (8,7%), el reagrupament

familiar (8,4%) i la nacionalitat (6,5%). En la
memòria s’observa un important increment de la
irregularitat de les persones immigrades ateses al
CITE respecte de l’any 2017, que passa del 48,5%
l’any 2017 al 56,7% enguany. També destaca
que es continua reduint el nombre de persones
migrades que treballen, que passen del 45,1%
l’any 2017 al 44,4% el 2018.
Continua la importància del pes del servei
domèstic en l’ocupació de les dones
estrangeres
Un element molt important que s’extreu novament
de la memòria és el pes del sector del servei
domèstic i de cura de les persones com a sector
d’ocupació de dones estrangeres. El 42,1% de les
persones ateses pel CITE que treballen (el 94%,
dones) ho fan al servei domèstic i, d’aquestes, el
47% ho fan de manera irregular. En aquest sentit,
CCOO ha tornat a demanar a l’Estat espanyol la
signatura del Conveni 189 de l’OIT (Organització
Internacional del Treball), sobre els treballadors i
treballadores domèstics. Un conveni que promou
el treball digne i el combat contra la discriminació
en el treball domèstic, especialment per raó de
gènere, i reconeix que el treball domèstic segueix
sent infravalorat i invisible i que el realitzen
principalment dones i nenes, moltes de les
quals són migrants o formen part de comunitats
desfavorides, i són particularment vulnerables.

CCOO aconsegueix que 1.400 falsos autònoms signin un
contracte laboral amb l’empresa càrnia Grupo Jorge
La Federació d’Indústria de CCOO ha aconseguit
que el grup d’empreses càrnies Grupo Jorge,
propietari dels escorxadors Le Porc Gourmet de
Santa Eugènia de Berga i The Fortune Pig de
Mollerussa, faci realitat el procés de laboralització
d’uns 1.400 falsos autònoms de les cooperatives
TAIC i Calvial. Entre el passat 31 de juliol i el
proper 31 de desembre, aquests treballadors
passaran a ser personal de les empreses del
grup i estaran subjectes al conveni col·lectiu de la
indústria càrnia amb tots els avantatges que això
representa com un salari fix, un horari establert
i unes vacances remunerades, entre d’altres
aspectes.

És el primer acord d’aquest tipus a Catalunya i a
Espanya amb el qual una empresa laboralitza de
cop un nombre tan gran de treballadors. Aquest
acord ha de ser un referent per a altres empreses
del sector carni que encara es resisteixen a fer
el canvi, malgrat les advertències de la mateixa
Administració. I també ha de ser un referent per
a altres col·lectius i sectors en els quals s’està
utilitzant de manera fraudulenta i habitual la figura
del fals autònom. CCOO continuarà treballant
per donar cobertura a tots els treballadors i les
treballadores que vulguin defensar el seus drets
laborals i aconseguir millores com les que ja
tenen els empleats del Grupo Jorge.

Assembllea informativa als treballadors del Grupo Jorge

En aquest enllaç trobareu el document de l’acord
i també un informe amb el llarg recorregut de
la feina feta per CCOO per aconseguir aquest
important acord.

