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El govern central menysprea novament
el diàleg social i el pacte de Toledo i
modifica, unilateralment, la normativa
sobre la jubilació anticipada i les
empleades de la llar

A finals d’any, el Govern de Rajoy va decidir, unilateralment,
modificar la llei de reforma de
les pensions abans de la seva
entrada en vigor el dia 1 de
gener. Davant l’aprovació, al
Consell de Ministres, d’un Reial
decret llei que modifica la Llei
27/2011 de reforma del sistema de Seguretat Social, CCOO
de Catalunya expressa el seu
rebuig a una modificació unilateral, feta pel Govern del PP,
d’una reforma recent, profunda
i pactada del sistema de pensions, abans, fins i tot, de la
seva entrada en vigor, reforma
que és innecessària i que no té
fonament ni econòmic ni jurídic
que la justifiqui. De nou es tracta d’un canvi aprovat al marge
del diàleg social i del Pacte de
Toledo.
Principals elements de reforma
En relació amb els empleats
i empleades de la llar es proposa una modificació que su-

posa un clar retrocés respecte
dels avenços assolits pel que
fa a l’aflorament de l’ocupació
submergida. L’afiliació al sistema d’empleats i empleades de la llar ha crescut un
39%, en un context de pèrdua
d’afiliació general a la Seguretat Social. Aquesta modificació
suposa traslladar als treballadors i treballadores el deure
de sol·licitar l’alta i assumir
l’ingrés de cotitzacions socials
(tant pròpies com de la persona
ocupadora), i pel fet de requerir
l’acord previ, elimina el factor
d’obligatorietat.
La reducció de trams de cotització suposarà, automàticament, l’increment de costos
per cotitzacions, sobretot dels
treballadors i treballadores amb
salaris menors i menys jornades de treball. El manteniment
d’ingressos per al sistema es
pretén fer mitjançant l’esforç
de les persones treballadores.
La decisió d’incrementar el
salari mínim interprofessional
(SMI) molt per sota de l’IPC,
concretament un 0,6%, suposa
una pèrdua de poder adquisitiu
de la majoria d’empleades i
empleats de la llar, que tenen
aquest salari com a referència,
i que ja han perdut durant el
2012, quan el SMI es va con-

gelar, mentre els preus pujaven
un 2,9%.
S’anuncia també una suspensió
de tres mesos de l’entrada en
vigor de la jubilació anticipada
als 61 i 63 anys i de la regulació
de la jubilació parcial. Aquesta
modificació legal deixa en una
situació d’incertesa i inseguretat jurídica milers de treballadors i treballadores d’edat
avançada que han perdut la
seva feina per un ERO o altres
vies i que poden quedar en situació de desprotecció. En cap
cas, els acords assolits en el
si de les empreses, basant-se
en un determinat marc legal,
poden quedar fora de l’empara
legal.
Mesures sense justificació
CCOO de Catalunya exigeix la
retirada de les mesures anunciades, perquè suposen un retrocés en els drets assolits per
les empleades i empleats de
la llar i per les persones que
podien accedir a la jubilació
anticipada o parcial, perquè no
hi ha raons econòmiques que
les justifiquin i pel respecte al
diàleg social i els acords establerts en el marc del Pacte de
Toledo que han marcat, i han de
seguir-ho fent, les reformes del
sistema públic de pensions.

editorial
2013: LA LLUITA
CONTINUA
Hem encetat el 2013 amb noves mobilitzacions per defensar l’ocupació i els
drets laborals i socials. Els treballadors i
les treballadores del sector financer, els
de l’empresa Tradema de Solsona, els
de Dominion, de BSM, d’Stora Enso, de
l’Ajuntament de Badia del Vallès són alguns exemples de l’inici d’un any que, tot
apunta, serà dur des del punt de vista laboral i social.

La recessió econòmica és conseqüència
de les nefastes polítiques de retallades,
de privatitzacions i de precarització de les
condicions laborals i socials de la major
part de la ciutadania. Unes polítiques que
després de cinc anys s’han demostrat
inútils per sortir de la crisi.
Hi ha alternatives, tenim propostes i la força de les mobilitzacions per fer canviar les
coses. El futur no està escrit i per això el
2013 continuarem lluitant per defensar els
nostres drets presents i futurs.
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L’acord a paradors redueix la
destrucció de llocs de treball
Les negociacions de l’expedient de regulació
d’ocupació de Paradors de Turisme van acabar
amb acord. De la proposta inicial de l’empresa
de tancar set paradors, finalment només tancarà portes el de Puerto Lumbreras, i els 644
acomiadaments que plantejava l’empresa s’han
reduït a 350, en els quals s’inclouen els treballadors que, de forma voluntària, s’adhereixin a
l’ERO. La indemnització per a aquests treballadors serà de 25 dies per any treballat amb un
màxim de 20 mensualitats, en lloc dels 20 dies
i un màxim de 12 mensualitats que proposava
inicialment l’empresa. Tampoc es produiran reconversions de contractes de fixos a fixos discontinus, sinó que en els paradors que cessin
la seva activitat durant uns mesos s’hi farà un
ERO temporal. L’acord, tot i no ser el que els
treballadors haurien volgut, disminueix de manera significativa l’extinció de llocs de treball.

Arribada positiva de l’AVE a les
comarques de Girona
Encara que els reptes de la xarxa ferroviària
catalana estan encara lluny de tenir una solució
per als usuaris que diàriament ens desplacem
per Catalunya, CCOO valora com un avenç el
nou servei d’AVE que s’ha posat en marxa i que
representa una nova opció, econòmica i sostenible, per a la comunicació entre Figueres, Girona i Barcelona. La proposta tarifària, bastant
equilibrada i competitiva, ha fet reconduir els
preus de l’alta velocitat a Tarragona i Lleida,
que abans no tenien títols multiviatge. Es pot
valorar, així, un cert canvi en les maneres de fer
de Renfe, que esperem que es consolidin amb
altres millores a la xarxa de transport que gestionen. Tot plegat pot contribuir a un increment
de l’ús del transport ferroviari, poques vegades
impulsat per les administracions.

Noves protestes a Ciments Molins
contra els acomiadaments i el bloqueig
en la negociació del conveni
A finals de desembre va tenir lloc un nou acte
de protesta en contra dels acomiadaments indiscriminats que realitza l’empresa Ciments Molins
i el bloqueig de dos anys en la negociació del
conveni col·lectiu. La manifestació, en la qual
va participar Toni Mora, secretari de CCOO del
Baix Llobregat, i representants de la Federació
de Construcció i Fusta de CCOO de Catalunya,
va tenir lloc a les immediacions de l’empresa, on
van fer talls intermitents durant trenta minuts a
la N-340, a l’altura de Ciments Molins. La mobilització ha estat acompanyada d’un manifest a
favor de l’ocupació, la cohesió i la sostenibilitat
a Ciments Molins Industrial, al qual s’han adherit
els plens dels ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà i Sant Vicenç dels Horts.

CCOO de Catalunya alerta que el 2012 finalitza
amb 647.000 persones aturades a Catalunya,
33.000 més que l’any 2011
El mes de desembre del 2012
deixa una xifra de 646.956 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya, el que
significa un increment interanual
del 5,3% (32.712 aturats i aturades registrades més que ara fa
un any). En aquest mes de desembre l’atur català se situa per
sota de la mitjana de l’Estat espanyol en 4,3 punts percentuals.
Respecte del mes anterior hi ha
hagut una reducció de 5.135
persones aturades (-0,8%).
Un cop més, el sector que més
ha incrementat l’atur és el sector serveis, amb un increment
interanual del 8,8% (33.054
persones aturades més). El
sector de la indústria també ha
augmentat l’atur en 2.682 per-

sones i un 2,8% més respecte
de l’any anterior. La construcció, en canvi, ha reduït l’atur en
3.321 persones, o el que és el
mateix, un 3,3%. Barcelona és
la província que més incrementa
interanualment l’atur en termes
relatius; concretament ho ha
fet en un 5,8%. Seguidament
trobem Lleida amb un 5,5%
d’increment i Tarragona amb un
5,1%. Finalment, Girona ho ha
fet amb un 2,2% més respecte
de l’any 2011.
El mes de desembre, tant homes com dones augmenten el

nombre de persones aturades.
Les dones ho fan en un 7,8%
i 22.771 dones aturades més,
respecte del desembre del
2011; i els homes, en un 3,1% i
9.941 aturats més. Les persones
immigrants representen el 21%
dels nous aturats registrats a
Catalunya el mes de desembre
del 2012, però l’atur registrat
d’aquestes persones ha experimentat una reducció interanual
del 3,4%, fet que evidencia que
les persones immigrants marxen de Catalunya perquè no hi
ha feina.
Finalment, cal destacar que la
contractació total a Catalunya ha caigut un 9,7% respecte
de l’any 2011, el que significa
15.379 contractes menys que
ara fa un any.

CCOO de Catalunya rebutja qualsevol mesura que
impliqui més acomiadaments en el sector públic
CCOO de Catalunya vol traslladar al president de la Generalitat la seva total i absoluta
repulsa a qualsevol mesura
que impliqui l’acomiadament
de treballadors i, en definitiva,
el deteriorament dels serveis
públics.
CCOO, juntament amb la resta
de sindicats presents a la Mesa
General d’Empleats Públics de
l’Administració de la Generalitat, va manifestar, durant el
mes de desembre, la necessitat
de conèixer la posició del Govern respecte de les previsions
pressupostàries per al 2013 i el
seu impacte en els empleats i
els serveis públics, i va denunciar la negativa del Govern a
convocar aquesta Mesa.

Les noves retallades salarials,
la venda o la privatització de
serveis públics i els acomiadaments massius, com els que
ara sembla que s’anuncien,
incideixen greument en la liquidació de l’Administració i
els serveis públics i colpejaran
brutalment els drets dels treballadors i treballadores i de
la ciutadania. Igualment greu
és l’impacte brutal que sobre
l’economia del nostre país podrien tenir aquestes mesures,
que acabarien afectant com
sempre els més desprotegits,
personal interí i laboral, la majoria amb salaris molt baixos.
I també posarien en evidència
la ineficàcia de les mesures
preses amb anterioritat, com la

retallada del 15% de la jornada i del salari que pateixen els
treballadors interins. L’equació
retallar salaris per evitar acomiadaments s’està demostrant
perversament falsa.
CCOO exigeix al Govern i als
grups que li donen suport la paralització de qualsevol mesura
que pugui retallar els drets socials i els laborals, així com un
ferm compromís real d’oposició
al desmantellament programat
dels serveis públics.
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CCOO no incrementa la quota d’afiliació
per a l’any 2013
Tenint en compte la situació social, econòmica
i laboral que es preveu per al 2013, amb taxes
d’atur per sobre del 25%, amb una recessió
econòmica terrible i amb un empobriment generalitzat que afecta la majoria dels treballadors
i treballadores, la Comissió Executiva Confederal estima convenient l’esforç del conjunt de
l’organització per no incrementar la quota sindical i mantenir els imports de l’any 2012.
Així, per al 2013, la quota d’afiliació, depenent
de la situació laboral de les persones afiliades,
serà la següent:
General: 11,10 euros
Jubilats:
- pensió de més de 8.400 euros bruts anuals:
6,70 euros
- pensió de menys de 8.400 euros bruts anuals:
5,50 euros
Aturats:
- amb prestació contributiva: 6,70 euros
- amb situació de subsidi / sense subsidi: 5,50€
Temporals:
- eventuals del camp: 6,70 euros
- treball a temps parcial: 6,70 euros
- fixos discontinus: 6,70 euros

Acció Jove:
Joves, menors de 30 anys, a la recerca de la
primera ocupació: 1,70 euros
La quota d’afiliació cobreix una pòlissa
col·lectiva de 9.000 euros en cas de mort per
qualsevol tipus d’accident a l’afiliat o afiliada
amb una antiguitat mínima d’un any i que està
al corrent de pagament.
Per accedir a qualsevol quota inferior a la general, cal presentar la documentació que acrediti
la situació laboral de l’afiliat, i es farà efectiva a
partir d’aquesta comunicació.
La quota sindical es considera despesa deduïble
a l’efecte de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Per justificar-la, cal conservar
els rebuts pagats o els fulls de nòmina.

Mobilitzacions
en el sector
financer contra els
acomiadaments
L’any ha començat calent en el sector financer amb diversos plans de reestructuració
a entitats com Bankia o Novagalicia Banco.
La setmana passada, els treballadors de
Bankia van realitzar concentracions a tot
l’Estat, també a Barcelona davant la seu del
Banc d’Espanya,
contra l’ERO que
afecta 6.000 empleats del grup.
També a Novagalicia Banco va
tenir lloc una protesta en forma de
tancada de delegats sindicals de CCOO a l’oficina principal
de Barcelona contra la reducció de més de
2.500 llocs de treball, la majoria d’ells fora de
Galícia, Lleó i Astúries, zones tradicionals de
l’entitat. CCOO denuncia que els processos
de reestructuració del sector financer passin
per reduir dràsticament les plantilles.

Calendari laboral 2013

El president Mas rep una gran llufa
contra les retallades

Amb el lema “Sr. Mas, esperem
que els 4.000 milions siguin
una innocentada”, representants de CCOO, UGT i la Plataforma Prou Retallades van

portar, el 28 de desembre, al Palau de la
Generalitat, una gran
llufa contra les retallades dirigida a Artur
Mas. Amb la llufa es
lliurà també una carta
manifest per demanar
al nou Govern que finalitzin les retallades
socials que els ciutadans i les ciutadanes
pateixen en els darrers anys.
A la carta es demanava saber
on aniran a parar els possibles
1.000 milions que el Govern re-

captarà de més: a pagar el deute? O bé serviran per retornar
serveis públics als ciutadans i
ciutadanes? Què més pretenen
retallar amb els altres 3.000
milions d’euros?
Els manifestants van alertar
que Catalunya viu en un estat
d’emergència nacional, i van
reclamar no ser un país reconegut en el món per l’austeritat
de les polítiques que s’hi apliquen, sinó pel benestar amb
què viuen els seus ciutadans i
ciutadanes.

Festes laborals a Catalunya durant l’any
2013:
1 de gener (Any Nou).
29 de març (divendres Sant).
1 d’abril (dilluns de Pasqua).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).
Sobre el calendari de festes fixes i suplents
al territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26
de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d’Aran.
Cal afegir a aquestes dates les dues festes
locals que li corresponen a cada municipi.

